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Förord 

Författarna vill rikta ett stort tack alla sökande, socialsekreterare, jobbcoacher 
samt chefer på stadsdelsförvaltningar och jobbtorg i Stockholm stad som har 
besvarat enkäter och ställt upp på intervjuer och fokusgrupper. Vidare tackas 
uppdragsgivarna på socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för 
intressanta och konstruktiva diskussioner. Avslutningsvis tackas Mats 
Anderberg på Linnéuniversitetet och Katarina Thorén på Stockholms 
universitet för värdefulla kommenterar och förbättringsförslag på 
utvärderingens slutmanus. 
 
Kettil Nordesjö, Rickard Ulmestig och Verner Denvall 
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Sammanfattning 

Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet har utvärderat implemen-
teringen av ”Standardiserat bedömningsinstrument för initial bedömning inom 
försörjningsstöd och jobbtorg Stockholm”. Syftet har varit att undersöka hur 
instrumentet för initial bedömning (IB) har implementerats och påverkat 
kvaliteten i arbetet inom socialtjänsten och jobbtorg Stockholm med personer 
som söker försörjningsstöd.  

Materialet består av (1) en enkät till 334 användare (socialsekreterare och 
deras chefer, jobbcoacher och deras chefer) i Stockholm stad som arbetade 
med IB; (2) sex fokusgrupper med 31 användare; samt (3) tjugo intervjuer 
med sökande.  

Utvärderingens första slutsats är att användarna som har tagit del av 
implementeringsinsatserna överlag haft tid för, velat ta del av och förstått 
dessa insatser. Problem ska om något kopplas till möjligheten att delta i 
centrala implementeringsinsatser och att göra tid för lokal implementering.  

Utvärderingens andra slutsats är att användarna av IB överlag förstått och 
velat använda IB. Undantag är kunskap om hur den sista delen i IB, del 4, ska 
organiseras mellan aktörer, tidigare arbetsplatsrelaterade tillvägagångssätt 
samt fokusgruppssvar kring IB:s förenlighet med professionellt socialt arbete. 
Vidare har användare överlag också kunnat använda IB. Undantaget är 
återigen del 4 som inte görs i mer än hälften av fallen. Orsaker till att IB inte 
används är tids-, språk- och individrelaterade. Problem i användandet av IB 
kretsar kring frågor vars svar är svåra att hantera och samverkansproblem 
mellan aktörer.       

Utvärderingens tredje slutsats är att de resultat som flest användare 
upplever att IB medför är likställighet, rättssäkerhet och uppföljnings-
möjligheter. Brukardelaktighet är ett område där olika definitioner finns. 
Resultatområden med mindre stöd är frågor om samverkan och kunskap om 
resultat och effekter av insatser. Utifrån fokusgrupper präglas det förra av 
samverkansproblem, det senare uppfattas inte som relevant. 

Utvärderingens fjärde slutsats är att sökande har upplevt IB:s olika delar på 
olika sätt. Generellt upplevs del 1 och 3 som mer kontrollerande och del 2 som 
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mer stöttande. Ifråga om del 1 som genomförs på telefon, upplevdes få 
enskilda frågor som besvärliga och sökande har en förståelse för att frågorna 
ställs. Istället är det helheten som kan upplevas som ansträngande då man inte 
vet vem man pratar med på telefon, frågorna kommer i snabb följd och kräver 
snabba svar. Ansträngningen inriktas på att svara ”rätt” på frågorna som ställs. 
I fråga om del 2 på jobbtorg upplevs inriktningen på jobb som positiv liksom 
bemötandet. Deltagarcentreringen skapar en upplevelse av delaktighet, även 
om vissa frågor är svåra att svara på eller är för privata. Att frågor upprepas 
från del 1 ses inte som ett problem. Del 3 upplevs mer som ett förhör än del 2, 
och upplevelsen av deltagandet kan beskrivas som begränsat. Frågor som 
kommenteras av sökande är frågor om våld, familj och nätverk samt hälsa. 
Ingen fråga är enhälligt problematisk, snarare är enskilda frågeområden 
problematiska för vissa men inte för andra. Också i del 3 finns ambitionen att 
svara ”rätt” på socialsekreterarens frågor. Ett förbättringsförslag som lyfts 
fram är att en förklaring till varför en viss fråga ställs minskar risken för att 
den ska uppfattas som besvärlig eller obehaglig. Avslutningsvis är det svårt att 
säga något om del 4 då endast en sökande har gjort den. 

I utvärderingens sista del diskuteras implementeringens programteori, IB 
som kartläggning och standardiserad bedömning, IB som stöd för nyanställda, 
IB, evidens och kunskap om insatser och effekter, samverkan mellan kontroll 
och stöd samt att ställa frågor om våld och ta emot svaren. 
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1. Inledning 

Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet fick 2014-12-11 i uppdrag 
av Stockholms stads socialförvaltnings utvecklingsenhet att utvärdera 
implementeringen av ”Standardiserat bedömningsinstrument för initial 
bedömning inom försörjningsstöd och jobbtorg Stockholm”. Utvärderingens 
övergripande syfte har varit att undersöka hur instrumentet för initial 
bedömning har implementerats och påverkat kvaliteten i arbetet inom 
socialtjänsten och jobbtorg Stockholm med personer som söker 
försörjningsstöd. Uppdraget har sträckt sig mellan juli 2015 och februari 2016 
och slutrapporteras genom denna rapport. 

Rapportens disposition är som följande. Efter denna inledning (1) följer 
bakgrunden (2) till standardiserat bedömningsinstrument för initial bedömning 
(fortsättningsvis IB), implementeringen av IB, samt forskning om 
handläggning inom ekonomiskt bistånd. Därefter beskrivs utvärderingens 
genomförande (3) såsom syfte, frågeställningar, utvärderingsmodell och 
datainsamling. I utvärderingens fjärde del beskrivs resultaten (4). Dels resultat 
från enkät och fokusgrupper med professionella, dels resultat från intervjuer 
med sökande som svarat på frågor genom IB. En femte del sammanfattar 
utvärderingens slutsatser (5). Slutligen följer en diskussion (6) där resultat 
problematiseras. I en bilaga återfinns IB:s frågeformulär, enkät, intervjuguider 
och informationsbrev.   
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2. Initial bedömning  

Under denna rubrik ges först en bakgrund till IB. Vidare beskrivs IB som 
instrument och implementeringen av det. Slutligen beskrivs forskning med 
relevans för IB.  

2.1 Bakgrund till Initial bedömning 
I budgeten för 2012 fick socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och 
stadsdelsnämnderna i Stockholm stad i uppdrag att hitta ett gemensamt sätt att 
bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. En del av 
detta uppdrag utvecklades till att bli ett initialt bedömningsinstrument. 
Stadsdelsnämnderna skulle i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och 
socialnämnden implementera bedömningsinstrumentet till personer som (1) 
söker ekonomiskt bistånd och som (2) är långvarigt beroende av ekonomiskt 
bistånd och därmed står långt från arbetsmarknaden. Detta för att på ett 
stadsgemensamt sätt bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning. 

Syftet med instrumentet är att sökande ska få rätt insats snabbare och 
därmed en kortare väg till egen försörjning. Sökande ska få samma 
möjligheter att beskriva sina förutsättningar och behov av stöd oavsett 
bostadsort och socialsekreterare och coach. Syftet är också att öka 
transparensen genom att underlaget för beslut synliggörs. Vidare ska samtliga 
stadsdelsnämnder använda evidensbaserade instrument för bedömning både 
vid nybesök samt vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Enhetlighet och 
likställighet är ett annat syfte som lyfts fram.  

En bakgrund till uppdraget har enligt uppdragsgivaren varit socialtjänst-
inspektörers rapporter av ekonomiskt bistånd på stadsdelsförvaltningar i 
Stockholm sedan 2011 (Stockholm stad, 2011, 2012a, 2012b, 2012c). Från 
dessa fastställer socialförvaltningen att:  

 
För att säkerställa kvaliteten i det sociala arbetet och strävan mot 
en likställighet över staden, behövs ett utvecklingsarbete som 
inriktas på ett för staden gemensamt arbetssätt. Långsiktigt socialt 
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arbete med inriktning på att den enskilde ska bli självförsörjande 
tenderar att stå tillbaka för den andra uppgiften, att pröva rätten till 
bistånd under tiden. Arbetssätt/metoder som fokuserar på 
huvuduppgiften behöver utvecklas (Stockholm stad, 2015, s. 10; 
understruket i original). 

 
Uppdragsgivaren har i ovanstående dokumentation om IB lyft fram följande 
”identifierade utvecklingsområden” utifrån egna erfarenheter och från 
socialtjänstinspektörernas rapporter. De ses i utvärderingen som problem-
områden som Initial bedömning (IB) har varit ett svar på:  
 

 Brister gällande individuella bedömningar 
 Bristfälligt innehåll i utredningar innan insats erbjuds 
 Svårt att följa upp att insatser ger effekt, brister i uppföljningarna  
 Arbetsplanerna behöver utvecklas och tydligt grundas i utredningen 
 Den enskildes delaktighet behöver bli mer framträdande 
 Dokumentationen i hög grad är bristfällig 
 Bristfällig rättssäkerhet 
 Utveckling i fråga om helhetssyn är nödvändig 
 Alla stadsdelsförvaltningar arbetar olika vilket innebär att likställigheten 

äventyras 
 Oenighet inom staden gällande metoder 
 Intern och extern samverkan behöver utvecklas 
 Kvalitetssäkrade och evidensbaserade metoder inom försörjningsstöd 

saknas 
 Samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och jobbtorg behöver utvecklas 

och det behövs en samsyn kring bedömningar om behov av insatser   
 
IB blir en av flera lösningar på ovanstående problem. Denna lösning beskrivs 
under nästa rubrik.  

2.2 Instrumentet Initial bedömning 
I det följande beskrivs IB i korthet utifrån uppdragsgivarens olika underlag (se 
bilaga för IB del 1-4). IB kan beskrivas som en utredningsprocess i fyra steg 
där stadsdelsförvaltningen, jobbtorg eller båda två, i varje steg ställer frågor 
utifrån särskilda frågeformulär. Frågeformulären innehåller de mest grund-
läggande frågorna som bör ställas till samtliga sökande som ansöker om 
ekonomiskt bistånd i Stockholm stad. Målsättningen är att IB:s fyra delar ska 
vara genomförda inom två månader från det att den sökande kontaktat 
stadsdelsförvaltningen.  

Undantag från IB är uppenbara engångsansökningar, jourärenden gällande 
akuta matpengar eller akut boende som inte kan invänta informations-



10 

inhämntning, samt i ärenden där det är uppenbart olämpligt för den sökande. 
Avgörande är om informationsinhämtning inte kan ske i samband med del 1 
som sker på telefon. Det innebär dock inte att IB inte ska ske alls, men att 
uppgifter ska fyllas i i efterhand. Undantag berör därför enbart del 1 i viss 
utsträckning.  

I del 1 ringer den sökande till sin stadsdelsförvaltning, vanligtvis mottag-
ningen på ekonomiskt bistånd. En socialsekreterare ställer frågor utifrån IB del 
1, som till största delen består av faktauppgifter om hushållet och är avsedda 
att besvara frågan om huruvida hushållet är berättigad bistånd, om 
tillhörigheten stämmer och om personerna ska komma in på nybesök (del 3). 
Om sökanden anses berättigad bistånd anvisas personen till jobbtorg. 
Sökanden ska också få den sista sidan av del 1 hemskickad, som innehåller 
bedömning och överenskommen planering.  

Del 1. Telefon‐
intervju (SDF)

•Underlag för utredning av rätt till ekonomiskt bistånd på 
stadsdelsförvaltning
•Tillhörighet
•En första bedömning om rätt till ekonomiskt bistånd
•En första bedömning om arbetsförmåga och stödbehov

Del 2. Initial 
kartläggning 

(JTS)

•Sker på Jobbtorg

•Grundläggande information gällande kunskapsnivå och 
arbetsförutsättningar

•Grundläggande information inför matchning mot arbete

•Framtidstro och framtida mål

Del 3. Vägen till 
egen  försörj‐
ning (SDF)

•"Nybesök" på stadsdelsförvaltning

•Samlar tidigare och ny information om ekonomi, boende, tidigare 
erfarenhet/kunskaper och arbetsförutsättningar.

•Tar upp sökandes sociala situation, sökandes egen syn samt våld

•Avslutas med bedömning om arbetsförmåga och stödbehov.  

Del 4.
Förändrings‐
plan (SDF, JTS) 

•Utforskar framtida mål, delmål, hinder och den sökandes egen syn på 
möjligheterna till självförsörjning.

•Tydliggör ansvarsfördelning, tidplan, uppföljning och krav.

•Socialsekreterare har ansvar men samverkar vid behov med jobbtorg

Figur 1. Initial bedömning del 1-4 



11 

Väl på jobbtorg genomförs IB del 2 av en jobbcoach. Också här inhämtas 
faktauppgifter som utbildning och tidigare arbete, men framförallt handlar del 
2 om att genom dialog få en bild av den sökandes erfarenheter och hur den 
sökande uppfattar sin arbetsförmåga, hälsa och tankar om framtiden. Del 2 
delas ut av jobbtorgen i samband med informationsmöten i grupp. Från att del 
2 görs ska en jobbplan ligga klar inom fem dagar.  

Samtidigt som sökanden är på jobbtorg, eller i samband med IB del 1, har 
sökanden bokats in hos stadsdelsförvaltningen för IB del 3, det s.k. nybesöket. 
Syftet med frågorna i del 3 är att utifrån sökandens uppgifter finna en väg till 
egen försörjning, och det är sökandens första personliga möte med stadsdels-
förvaltningen. Efter mötet renskrivs del 3, undertecknas av socialsekreterare 
och skickas till den sökande. Även om del 1 kan ha gjorts för ett par i ett 
hushåll, görs del 3 alltid individuellt. Del 3 skickas hem till sökanden om 
denne önskar det. 

Del 4, förändringsplanen, avslutar IB. Den utgår ifrån de förändringar som 
sökanden vill genomföra i sitt liv och hjälper till att förtydliga varför man vill 
göra en förändring och hur man ska uppnå den. Förändringsplanen utgår från 
MI (motiverande samtal) och syftar till att framkalla den sökandes egna skäl 
till förändring. När det pågår parallella insatser från stadsdelsförvaltningarna, 
jobbtorg eller andra berörda aktörer bör förändringsplanen upprättas i 
trepartssamtal. Avsikten är inte att trepartssamtal ska hållas för samtliga 
sökanden som är aktuella hos jobbtorget, utan endast i de fall då coach 
och/eller socialsekreterare anser att det finns ett behov av detta. 

Tillsammans ska del ett till fyra utgöra en gedigen grundutredning för varje 
sökande som är tänkt att vara likadan runt om i Stockholm stad. Samtidigt 
betonas att IB:s frågor bara är en del av hela utredningen och att 
socialsekreterare och jobbcoach fortfarande måste använda sin professionella 
kompetens och anpassa och omformulera frågorna, ställa följdfrågor och 
observera. En annan aspekt är att beroende på hur stadsdelsförvaltningarnas 
och jobbtorgens verksamheter är organiserade kan IB organiseras på olika sätt. 
Vissa stadsdelsförvaltningar har en mottagning där del 1 och 3 genomförs 
innan en annan utrednings- eller försörjningsstödsenhet tar vid och gör del 4. 
Andra mottagningar gör endast del 1, och en och samma socialsekreterare 
ansvarar för både del 3 och 4. Vidare finns också Enheten för hemlösa vars 
mottagning endast använder delar av del 1.  

2.3 Konstruktion och implementering  
Konstruktionen av IB organiserades av representanter för socialförvaltningen 
och arbetsmarknadsförvaltningen (”organisatörerna”). Utveckling och 
implementering av IB har varit ett sidouppdrag utan extra resurser för vare sig 
centrala förvaltningar eller stadsdelsförvaltningar och jobbtorg. Centralt fanns 
också två styrgrupper (se figur 2). 
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IB konstruerades genom konferenser och testfaser sedan 2012. Samtliga 
stadsdelsförvaltningar1 (SDF) och jobbtorg2 (JTS) fick möjlighet att skicka 
deltagare till en större arbetsgrupp som fick i uppgift att gå igenom vilka 
modeller som fanns i Stockholm stad och skapa ett nytt instrument. En första 
testfas följdes av justeringar och en spridningskonferens. Testfas 2 pågick 
under januari och februari 2013, och testades av nio stadsdelsförvaltningar och 
samtliga sex jobbtorg. Arbetsgruppen gick igenom samtliga synpunkter och 
tog fram nya testversioner inför testfas 3 som ägde rum september-oktober 
2013. Denna gång var samtliga tolv stadsdelsförvaltningar, enheten för 
hemlösa och sex jobbtorg delaktiga. En slutlig version av IB började användas 
över staden med start januari 2014. Nu blev deltagare i arbetsgruppen till 
nätverksrepresentanter. Organisatörerna menar att konstruktionen av IB 
visserligen tog tid, men samtidigt skapade delaktighet eftersom alla fick tycka 
till och ge synpunkter på hur IB konstruerades.  

Hur konstruktionen av IB skett ligger utanför utvärderingen. Implemen-
teringen och spridningen av IB från central nivå är däremot ett fokus i 
utvärderingen och har skett parallellt med och efter konstruktionen av IB. 
Också den lokala implementeringen är av intresse. Spridning och lokal 
implementering har skett genom flera implementeringsinsatser, som delvis 
överlappar konstruktionen av IB. Följande insatser är de huvudsakliga 
implementeringsinsatserna från central nivå:  
                                                        
1 Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, 
Norrmalm och Östermalm (KNÖ), Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, 
Södermalm, Älvsjö. enheten för hemlösa ingår i denna rapport för enkelhetens skull bland stadsdels-
förvaltningar. 
2 Jobbtorg Farsta C, Fokus Unga, Kista C. inkl Tensta, Rosenlundsgatan, Skärholmen C, Vällingby C 

Styrgrupp 
Tre stadsdelsdirektörer och arbetsmarknadsdirektören.  

Operativ styrgrupp 
Utvecklingschef hos arbetsmarknadsförvaltningen och enhetschef för strategiska 
enheten, avdelningen för stadsövergripande socialt arbete 

Organisatörer 
Representanter för arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Arbetsgrupp 
Representanter från stadsdelsförvaltningar och jobbtorg (senare nätverksrepresentanter) 

Figur 2. Implementeringens aktörer 
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 Spridningskonferens i juni 2012 kring initial bedömning för personal 

inom stadsdelsförvaltningar och jobbtorg.  
 Uppföljningsmöten och workshoppar för chefer och 

metodutvecklare där ansvar för lokal implementering på arbetsplatser 
medvetandegörs. 

 Nätverksmöten med nätverksrepresentanter från stadsdels-
förvaltningar (inkl. enheten för hemlösa) och jobbtorg. Nätverks-
representanten har till uppgift att inhämta och återkoppla frågor mellan 
arbetsplatsen och nätverket. Syftet är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, 
ge möjligheter att lyfta frågor om användning och bidra till en enhetlig 
och likställd användning av IB. Nätverket träffas 2-3 gånger per termin 
sedan 2014. När utformningen av IB slutfördes 2014 blev 
arbetsgruppen som funnits sedan 2012, det nuvarande nätverket. 
Chefer på arbetsplatserna har dock haft ett ansvar för att den lokala 
implementeringen sker. De fick distribuera nya versioner av IB från 
central nivå och boka in processtödjare som besökte arbetsplatsen. 

 Utbildning och genomgång av IB har skett: på varje arbetsplats i 
samband med testfaser av IB 2012-2013; för socialsekreterare och 
coacher som arbetar med IB april-maj 2013; kontinuerligt till 
nyanställda socialsekreterare sedan hösten 2014 som även nyanställda 
coacher kan delta i; en gång per termin sedan 2013 till erfarna social-
sekreterare och coacher. Det finns också en användarmanual för IB. 

 Utbildning i MI (motiverande samtal) omfattar fyra heldagar och hålls 
av processtödjare. Den är riktad till socialsekreterare och coacher som 
arbetar med IB och/eller FIA.3 En pilotutbildning hölls under hösten 
2013. 2014 hölls sex utbildningar med 24 platser vardera, under 2015 
planerades ytterligare sex. Utbildningen kommer att fortsätta under 
2016-2017 

 Processtödjare från socialförvaltningen och arbetsmarknads-
förvaltningen har organiserat och administrerat utbildning i IB och MI 
och besökt arbetsplatser för att diskutera och svara på frågor om IB. 

2.4 Om utredning inom ekonomiskt bistånd och 
bedömningsinstrument 

2.4.1 Utredning inom ekonomiskt bistånd 
I detta avsnitt beskrivs kunskapsläget för utredning inom ekonomiskt bistånd 
samt den kontext som handläggningen av ekonomiskt bistånd utgör för 
utvärderingen.  

                                                        
3 FIA, ”Förutsättningar inför arbete” är en fördjupad utredning som används vid behov i arbetet med 
utredningar inom ekonomiskt bistånd i Stockholm stad.  
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Intentionen hos socialtjänstlagen är att de som uppbär socialbidrag skall bli 
bemötta som unika individer och med respekt (ex Angelin 2009). Inom det 
behovsprövade socialbidraget har individen en svag juridisk ställning, 
organisationerna för socialbidrag har svårt att anpassa insatserna efter 
individerna och istället sker en kategorisering utifrån de insatser som finns 
tillgängliga (Hjertner Thorén 2008). Socialbidraget härstammar från en 
obruten tradition från fattigvården att bidraget aldrig får bli en rättighet. 
Istället organiseras handläggningen med stora lokala variationer mellan 
kommunerna och med en konstruktion av bidraget som garanterar de fattiga en 
svag ställning. Vem som får och hur mycket är beroende på vilken kommun 
man bor i och vem ens handläggare är. Individuell bedömning är dock en 
lösning på dessa problem.  

Vi tar vår utgångspunkt i socialbidragets möjligheter till individanpassat 
stöd, samt sökandens möjlighet att påverka handläggningen men också 
socialbidragsklientens svaga och rättsosäkra situation i systemet. Det finns 
dock en svårighet i handläggningen. Samtidigt som bedömningarna ska vara 
individuella så ska också bedömningarna kännetecknas av enhetlighet där 
enskilda handläggare och stadsdelar inte skall skilja sig åt (jmf. Stranz 2007). 
Det finns stora variationer mellan vilka krav socialbidragstagare möter i 
Sveriges kommuner (Salonen och Ulmestig 2004). Om socialbidragstagare 
inte accepterar de krav som socialtjänsten ställer erbjuder den svenska 
välfärdsstaten inte fler lösningar på deras försörjningsproblematik (Johansson 
et al 2013). De som har socialbidrag upplever ofta känslor av maktlöshet, 
kränkning och att inte blir lyssnade till (ex Ulmestig 2009). Detta gör att de 
berörda personerna hamnar i ett utsatt läge gentemot myndigheten som ska 
bedöma deras rätt till bistånd. Vår utvärdering bör förstås utifrån social-
bidragets speciella karaktär. 

Det är inte bara enhetlighet, transparens och svaga klienters ställning som 
IB vill förbättra. Ett annat uttalat syfte är att utgå från evidens och hitta 
effektivare sätt att göra klienterna självförsörjande. Vi ställer oss frågande till 
denna ambition då det finns mycket begränsat med evidens att utgå ifrån. 
Forskningen vet helt enkelt inte vad som fungerar när det gäller 
socialbidragshandläggningen. Tyvärr är alltså kunskapsläget mycket osäkert 
när det gäller effekter av handläggning av socialbidrag. Vi vet inte om 
kommunerna är framgångsrika i bemärkelsen att människor blir 
självförsörjande och etablerade på arbetsmarknaden (Thorén 2012; Dahlberg, 
Mörk, Thorén, Eliasson, Johansson 2013; Engdahl & Forslund 2015) Det finns 
ett fåtal effektstudier på svensk data som inte hittar några positiva effekter på 
individnivå avseende arbete, självförsörjning eller inkomst (se Hallsten, 
Isaksson, Andersson 2002; Giertz 2004; Milton 2006). Studierna har dock 
metodologiska problem (jmf. Dahlberg, Hanspers & Mörk 2013). Dahlberg, 
Hanspers & Mörk (2013) visar på små men positiva effekter på arbete och 
självförsörjning av aktiveringskrav. Persson & Vikman (2010) visar att 
aktiveringskrav minskar inflödet till ekonomiskt bistånd för ungdomar och ett 
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ökat utflöde för ensamstående utan barn. Det finns alltså ett visst fog för att 
arbetskrav minskar behovet av ekonomiskt bistånd på kommundelsnivå men 
inga effekter har kunnat beläggas på individnivå. 

I en omfattande analys av genomförda studier av arbetsmarknadsprojekt i 
Storbritannien visar Hasluk och Green (2007) att människor snabbare blir 
självförsörjande om de upplever att de blir respekterade, att personalen är 
engagerade samt att arbetslösa och personal delar samma mål. Intressant med 
Hasluk och Greens (2007) studie är att de belägger att socialarbetarnas sätt att 
förhålla sig till sina klienter påverkar i vilken grad de blir självförsörjande. Ett 
respektfullt bemötande verkar minska arbetslösheten hos arbetslösa. Även 
Malmberg-Heimonen (2015) visar att utbildning av socialarbetare har effekter 
på arbetslösheten. Kunskapsläget antyder också att starka incitament, 
sanktionsinriktad handläggning samt betydande krav och skyldigheter främst 
är verksamt för de arbetslösa som står ganska nära arbetsmarknaden och att de 
kan ha motsatt effekt på arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden 
(Malmberg-Heimonen 2005). Det kommer troligen ta lång tid innan vi vet 
vilka effekter olika former av handläggning ger. En starkt bidragande orsak till 
det är att det saknas dokumentation i kommunerna på individnivå då 
ekonomiskt bistånd dokumenteras på hushållsnivå vilket gör att det är svårt att 
veta vilka insatser som beviljas till vilken individ. Insatserna har dessutom 
ofta bristfällig dokumentation exempelvis om vilka som har varit inskrivna, 
hur länge och vad de har gjort (Thorén 2012; Nybom 2012). 

2.4.2 Vad är ett bedömningsinstrument? 
Ett s.k. systematiskt bedömningsinstrument ingår i en rad olika instrument 
som har designats för att utifrån vetenskaplig grund korrekt kunna avgöra 
individrelaterade problem. Tanken är en behandlare med stöd av manual med 
ett antal frågor ska få en säker bedömningsgrund som stöd för värdering av 
problem. I ett nästa steg ligger uppgifterna till grund för vilka interventioner 
ska bör erbjudas. Underlaget som samlas in ska sedan också återkopplas till 
klienten/patienten; så här ser din problembild ut. Ambitionen är också att de 
data som samlas ska stödja verksamhetsplanering och ge underlag för 
uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå. Genom samman-
ställningar ska individdata kunna ge svar på gruppnivå. Sådan kunskap får 
man särskilt om det finns uppföljningar efter avslutad insats. Ett instrument 
tillämpas i så fall dels för att utreda problem, dels för att följa upp en 
intervention. Man kan då få svar på om en insats är mer lämpad än en annan 
för ett visst slags problem. Därför argumenteras från olika håll att 
systematiska bedömningsinstrument är viktiga för att kunna etablera en 
evidensbaserad praktik. Ett av de mer kända bedömningsinstrumenten och 
som används inom den sociala barnavården är BBIC. Detta utvecklades utifrån 
en förlaga från Storbritannien, Integrated Children´s System (ICS.) BBIC 
började tillämpas i Sverige i mitten av 90-talet. Det används nu i flertalet av 
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Sveriges kommuner, implementeras aktivt av Socialstyrelsen och SKL och är 
för närvarande föremål för revision.  

Ett annat väletablerat instrument, men inom missbruksvården, är Addiction 
Severity Index (ASI) vars användning också har främjats av Socialstyrelsen. 
Myndigheten sammanfattar tydligt förhoppningarna på detta och andra slags 
instrument:  

 
Med användning av standardiserade bedömningsinstrument ökar 
möjligheten att göra relevanta och rättssäkra bedömningar. Klient-
inflytandet ökar liksom transparensen genom att bedömningsarbetet 
och motiven till beslut blir mer uttalade och synliga. Användningen 
av bedömningsinstrument gör det dessutom möjligt att följa upp 
såväl enskilda klienter som grupper av klienter. På så vis kan man 
på lokal nivå bygga kunskap om klienterna och om det egna arbetets 
nytta för klienterna. I förlängningen kan det bidra till utveckling och 
förbättring av det sociala arbetet. (Socialstyrelsen, 2011, s. 3) 

 
Införandet av bedömningsinstrument inom socialtjänsten är dock kantat av en 
hel del utmaningar. SKL presenterade dessa i en rapport 2012 (Bergman & 
Silfversvärd, 2012). De kan handla om problem med att definiera själva 
begreppet, om tids- och resursbrister och om problem med IT-stöd. När 
instrumenten används vid verksamhetsuppföljning visar det sig att 
kvalitetaspekter och i synnerhet brukares synpunkter tonas ner i förhållande 
till övergripande uppgifter om vårdkostnader och statistik. I en avhandling i 
socialt arbete där författaren studerade hur några bedömningsinstrument 
fungerade visade det sig att personalomsättning var ett stort problem och att 
det krävdes omfattande ledningsstöd för att instrumenten skulle kunna 
användas (Alexanderson, 2006). Socialstyrelsen har därför i några skrifter 
försökt tydliggöra instrumentens funktion och argumentera för använd-
barheten, särskilt som stöd för systematisk uppföljning (Socialstyrelsen, 2012, 
2014). Flera av instrumenten är utprovade internationellt och översätts. 
Genom en noggrann prövning avgör sedan myndigheten om de tillgodoser 
krav som kan ställas på tillförlitlighet4.  

Av intresse för utvärderingen av implementeringen av IB är att 
instrumentet har utvecklats självständigt av Stockholms stad genom en intern 
process där instrument och manual har tagits fram i samråd med 
stadsdelsförvaltningar och jobbtorg. Själva grunden för instrumentet är därför 
erfarenhetsbaserad snarare än vetenskapligt baserad.  

 

                                                        
4 Se 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/granskningavbedomningmetoder, 
hämtat 2016-02-12. 
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3. Utvärderingens genomförande 

Under denna rubrik behandlas utvärderingens genomförande. Först gås 
utvärderingens syfte och frågeställningar igenom, därefter utvärderingens 
programteoretiska modell. I ett tredje avsnitt behandlas datainsamling och 
material.  

3.1 Syfte och frågeställningar 
Utvärderingens syfte är att undersöka hur instrumentet för initial bedömning 
har implementerats och påverkat kvaliteten i arbetet inom socialtjänsten och 
jobbtorg Stockholm med personer som söker försörjningsstöd. Fyra fråge-
ställningar har formulerats som gett struktur åt utvärderingsmodell, 
datainsamling och resultatredovisning. 

 
1. Har användarna kunnat ta del av, velat ta del av och förstått 

implementeringsinsatserna?  
2. Har användarna kunnat använda, velat använda och förstått IB?  
3. Hur upplever användarna att arbetet med försörjningsstöd har 

påverkats av användningen av IB?  
4. Hur har sökande upplevt IB i mötet med stadsdelsförvaltning och 

jobbtorg?  
 
Med användare avses socialsekreterare, jobbcoacher samt chefer till dessa 
som är involverade och på något sätt använder IB. Den som ansöker om 
försörjningsstöd och svarar på frågor i IB benämns i utvärderingen sökande. I 
citat från intervjuer förekommer ibland begrepp som klient (hos 
stadsdelsförvaltningar) och aspirant (hos jobbtorg).  

Det ska poängteras att utvärderingen stannar i upplevelsen i efterhand av 
implementeringen av IB, användningen av IB och hur arbetet påverkats av IB. 
Det har till följd av att implementeringen infördes i hela Stockholm, och att 
utvärderingen påbörjades när implementeringen var genomförd, inte gått att 
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jämföra upplevelsen med en förmätning eller med liknande arbetsplatser där 
IB inte implementerats. 

3.2 En programteoretisk modell 
Utvärderingens upplägg utgår från en programteoretisk modell. Modellen, 
som också kan benämnas teoribaserad eller teoridriven utvärdering, är idag 
välkänd internationellt och används ofta i komplexa utvärderingar där syftet är 
att finna svar på vilka faktorer som skapar framgång, samt för vem och under 
vilka omständigheter (Donaldson, 2007). Programteorin har fokus i de 
explicita och implicita antaganden som ligger till grund för en intervention 
som förväntas bidra till någon form av förändring. Programteorin avser 
därmed att belysa någon form av orsakssamband. Genom att använda 
programteorins ramverk kan utvärderingen hjälpa till med att förklara hur och 
varför implementeringen av IB uppnår ett visst resultat, genom att illustrera 

Figur 3. Implementeringens programteori 

1. 
Implementerings
insatser: 
Introduktion 
MI-utbildning 
Nätverksmöten 
Spridningskonf. 
Processtödjare 
Workshops  

Frågeställning 1:  
Har användarna 
kunnat ta del av, 
velat ta del av 
och förstått 
implementerings
insatserna?  

4.  
Den 
sökande 
kommer 
snabbare 
till egen 
för-
sörjning 

Problem 
Brister gällande dokumentation, individuella bedömningar och innehåll i utredningar innan insats 
erbjuds, bristfällig rättssäkerhet, äventyrad likställighet pga olika arbetssätt och oenighet om 
metoder, evidensbaserade metoder saknas, svårt att följa upp att insatser ger effekt, brister i 
uppföljningarna, den enskildes delaktighet behöver bli mer framträdande, helhetssyn måste 
utvecklas, intern och extern samverkan behöver utvecklas 
Syfte  
Rätt insats snabbare, kortare väg till egen försörjning, transparens i beslut, evidensbasering, 
enhetlighet, likställighet, kvalitet 

2.  
Instrumentet 
sprids till 
stadsdels-
förvaltningar och 
jobbtorg och 
används för 
bedömning 

3.  
Varigenom kvaliteten i 
utredningarna höjs och det sker 
mer individuellt matchade 
bedömningar  

Frågeställning 3: Hur upplever användarna 
att arbetet med försörjningsstöd har 
påverkats av användningen av IB?  

Frågeställning 2: 
Har användarna 
kunnat använda, 
velat använda och 
förstått IB?   
  

Frågeställning 4: Hur har sökande upplevt 
IB i mötet med stadsdelsförvaltning och 
jobbtorg? 
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vägar för implementering (Chen, 2005). 
Figuren ovan återger implementeringens ideala programteori. Utvärderarna 

återskapade i uppdragets inledning den grundläggande programteorin utifrån 
bakgrundsmaterial (ruta 1-4) och kopplade den till utvärderingens fråge-
ställningar. Sedan stämdes programteorin av med uppdragsgivaren och 
rutornas innehåll justerades.  

Programteorin börjar i de problem som identifierats i dokument och som 
IB är en av flera lösningar på. På så sätt kan dessa problemområden också ses 
som mål, även om de inte varit mål i formell mening. I ruta 1 preciseras de 
implementeringsinsatser som har skett för att sprida IB till användare på 
jobbtorg och stadsdelsförvaltningar. I ruta 2 är det tänkt att IB används på 
arbetsplatserna för utredning och bedömning. Denna faktiska användning av 
IB är tänkt att ge högre kvalitet i utredningarna och mer individuellt matchade 
bedömningar (ruta 3), vilket i sin tur ska göra att individen kommer snabbar i 
egen försörjning (ruta 4).  

Utvärderingsmodellen möjliggör en analys av de implementeringsinsatser 
som har varit framgångsrika, om IB används och om kvaliteten har höjts i 
utredningarna. För att programteorin ska kunna bidra till en sådan analys krävs 
dock kriterier för vad som antas vara en god implementering. En central 
utgångspunkt är här att implementering är beroende av att användare ska 
förstå, kunna och vilja implementera det aktuella innehållet (Lundquist, 1987). 
Får användaren ingen kunskap såsom utbildning om hur instrumentet 
fungerade (förstå), ingen praktisk möjlighet på sin arbetsplats att delta i 
utbildning eller använda instrumentet (kunna) eller inte har intresse i att delta 
eller använda instrumentet (vilja), uppstår hinder i implementeringen. 
Frågeställning 1 och 2 innehåller dessa tre kriterier som operationaliseras till 
enkät- och intervjufrågor.  

Programteorin har direkta kopplingar till utvärderingens fyra fråge-
ställningar. Ruta 1 representerar frågeställning 1, om användarna kunnat ta del 
av, velat ta del av och förstått implementeringsinsatserna. Dessa insatser är 
tänkta att leda till att instrumentet sprids och används (ruta 2), vilket 
motsvaras av frågeställning 2, huruvida användarna kunnat använda, velat 
använda och förstått IB:s fyra olika delar, alltså instrumentet i sig. Slutligen 
ska spridning och användning av IB resultera i kvalitetshöjningar med 
avseende på resultatområden som exempelvis brukardelaktighet, likställighet, 
samverkan och transparens i utredningarna (ruta 3). Denna del av 
programteorin har direkt koppling till frågeställning 3 och 4.  

Utvärderingens bedömningskriterier är sammanfattningsvis av både 
teoretisk och deskriptiv karaktär (jmf. Shadish et. al 1991, Karlsson, 1999). 
Teoretisk i meningen att utvärderarna tar implementeringsteori till hjälp för att 
bedöma implementeringen och användningen av IB (ruta 1 och 2). Deskriptiv 
då projektets egen dokumentation beskriver problemområden och resultat som 
IB avser utveckla och uppnå (ruta 3).   
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3.3 Datainsamling 
Utvärderingens data består av en enkät till samtliga användare i Stockholm 
stad, sex fokusgrupper med användare samt tjugo intervjuer med sökande. 
Utöver detta huvudmaterial genomfördes två gruppintervjuer för att få 
kunskap om IB:s bakgrund och programteori: en gruppintervju med 
organisatörer och en gruppintervju med en tidigare socialtjänstinspektör och 
en tidigare organisatör. Dessa två gruppintervjuer har främst använts som 
bakgrundsmaterial.  

3.3.1 Enkät 
En enkät riktades till alla användare av IB i Stockholm stad och resulterade i 
en svarsfrekvens på 90 % (se tabell nedan). 
 

Tabell 1. Enkätpopulation  

 Social-
sekreterare 

Chefer 
(SDF) 

Jobb-
coacher 

Chefer 
(JTS) 

Totalt 

Första information1 305 46 50 18 419 

Enkätpopulation 275 41 45 10 371 

Antal svarande 254 35  39 6 334 

Andel svarande 92 % 85 % 87 % 60 % 90 %  
 

1 Uppdragsgivaren tillhandahöll listor på användare som uppdaterades inför och i 
samband med enkätutdelningen. 48 användare uteslöts från enkätpopulationen då de inte 
arbetade med IB, hade slutat, var nyanställda, föräldralediga eller sjukskrivna.  

 
Svarsfrekvensen erhölls genom att från 26 augusti 2015 och en månad framåt, 
besöka varje arbetsplats. På mötena presenterades enkäten av en utvärderare 
och delades ut till användare som gjorde den på plats. Varje besök tog 30-40 
minuter där ifyllandet av enkäten utgjorde ca 20 minuter. Enkäten delades ut 
tillsammans med ett förslutningsbart kuvert i vilket användaren la sin enkät. 
Varje enkät hade en kod, vilken endast kopplades till en enskild respondent i 
det fall att denne var frånvarande och därför fick en enkät lämnad till sig. I 
övrigt var koderna enbart kopplade till arbetsplatsen. Efterlämnade enkäter 
postades i ett förfrankerat kuvert till Linnéuniversitetet. Med hjälp av koden 
skickades om nödvändigt två påminnelser via e-post till respondenten. En 
femtedel av de ifyllda enkäterna (66 st) kom per post i efterhand.  

Jobbtorg Skärholmen är den enda arbetsplats som har färre än sex svarande 
(5/7), den nivå som av anonymitetsskäl satts för att tala om resultat i 
förhållande till en viss arbetsplats, och som informerades om på enkätens 
framsida (se bilaga för svarsfrekvens per arbetsplats). 

Enkäten bestod av fyra delar där del 2-4 var direkt kopplade till 
frågeställningarna (se bilaga för enkät). En del om bakgrundsdata innehöll 
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frågor som arbetsplats, vilka delar av IB man arbetar med och tjänst. En andra 
del är kopplad till frågeställning 1 där varje implementeringsinsats bedöms. 
Har användaren deltagit i utbildningsinsatser, har denne förstått insatserna, har 
denne kunnat delta i insatserna, och tycker denne att insatserna är en bra idé? I 
enkätens tredje del behandlas frågeställning 2 där IB är tänkt vara spridd och 
använd. Använder respondenten IB, har denne förstått innehållet i IB, kan 
denne använda IB på sin arbetsplats, och tycker denna att IB är en bra idé? 
Frågor om användning ställdes även till chefer på stadsdelsförvaltningar och 
jobbtorg. Tanken var att även om de inte använder IB praktiskt, är det lika 
relevant att få deras bild av huruvida det exempelvis finns tid att använda IB. I 
vissa fall justerades frågan för chefer så att den skulle bli begriplig (se tabell 7 
och 8). Enkätens del 4 behandlar frågeställning 3 där användningen av IB är 
tänkt att ha förhöjt kvaliteten på utredningarna i olika avseenden. De flesta 
frågor är slutna och ber respondenten svara på en sexgradig skala, exempelvis 
från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (6). Resultaten från frågorna 
presenteras i utvärderingen som medianer, det tal som i en mängd tal har lika 
många tal större som mindre än sig självt.     

3.3.2 Fokusgrupper 
Fokusgrupper genomfördes med användare. Fokusgrupperna skulle inte ge 
övergripande resultat som enkäten, utan var tänkta att (1) ge förståelse för 
enkätresultaten och (2) ge exempel på implementering- och användnings-
problem, för att identifiera utvecklingsområden för Stockholm stad att arbeta 
vidare med. Då inte fokusgrupper kunde genomföras över hela staden gjordes 
ett urval av arbetsplatser i samråd med uppdragsgivaren. Urvalet bestod av två 
kluster som innehöll både jobbtorg och stadsdelsförvaltningar. De två klustren, 
Söderort och Järva, skilde sig åt. Järva (Rinkeby-Kista SDF, Spånga-Tensta 
SDF, jobbtorg Fokus unga, jobbtorg Kista C) har en högre andel utrikes födda, 
lägre socioekonomisk nivå och mer strukturella skäl till socialbidrags-
beroende. Målgruppen i Söderort (Enskede-Årsta-Vantör SDF, Farsta SDF, 
Skarpnäck SDF, jobbtorg Farsta) präglas i större utsträckning av missbruk, 
ohälsa och har längre arbetslivserfarenhet. Skillnaderna har inte utgjort ett 
studieobjekt i sig, men antogs kunna skapa olika förutsättningar för att arbeta 
med IB. De få skillnader som har observerats mellan klustren kommer endast 
att lyftas fram där de är tydliga och relevanta. 

Alla som fick enkäten i klustren fick en inbjudan att anmäla intresse till 
fokusgrupperna. Sex fokusgrupper genomfördes (se tabell 2). De behandlade 
samma teman och frågor som enkäten, varade 1,5 timme och transkriberades. 
Utöver de sex fokusgrupperna genomfördes en fokusgrupp i utvärderingens 
inledning med organisatörer och användare som deltagit i utformningen av IB. 
Den syftade till att få förståelse för IB och implementeringen i 
planeringsstadiet av utvärderingen. En intervju med en socialtjänstinspektör 
och en tidigare medarbetare i utformningen av IB genomfördes också för att få 
kunskap om bakgrunden till IB.  
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Tabell 2. Fokusgrupper 
 
Fokusgrupp Fokus och kluster Deltagare 

1 Chefer Söderort 7 chefer: 1 JTS och 6 SDF 

2 Chefer Järva  5 chefer: 2 JTS och 3 SDF 

3 SDF Söderort 5 socialsekreterare 

4 SDF Järva 5 socialsekreterare 

5 JTS Söderort 3 jobbcoacher 

6 JTS Järva 6 jobbcoacher 

 

3.3.3 Intervjuer med sökande 
Tjugo intervjuer genomfördes med sökande som svarat på frågor inom ramen 
för IB (se tabell 3). I programteorin skulle de ge kunskap om frågeställning 4, 
hur sökande har upplevt IB i mötet med stadsdelsförvaltning och jobbtorg.  

 
Tabell 3. Intervjuer med sökande i Söderort och Järva 

  
Söderort 

 
Järva 

Kön 4 kvinnor, 5 män 3 kvinnor, 8 män 
 

Ålder 19-30 år: 7 personer  
35-50 år: 2 personer 
   

19-30: 6 personer  
35-50: 5 personer   

Modersmål 8 personer svenska  
1 person svenska och franska 
1 person arabiska 

5 personer svenska och ett annat 
språk (arabiska, engelska, somaliska)  
2 personer somaliska 
1 person arabiska  
1 person kurdiska 
1 person punjabi hindi 

IB delar Del 1-2: 5 pers. (3 pers. del 1) 
Del 1-3: 4 pers. (2 pers. del 1) 

Del 1-2: 4 pers. (2 pers. del 1) 
Del 1-3: 6 pers. (2 pers. del 1) 
Del 1-4: 1 pers. (0 pers. del 1) 

 
Intervjuerna genomfördes på de jobbtorg som finns i samma kluster som 
fokusgrupperna. Angreppssättet var tvådelat. Inledningsvis togs kontakt via 
jobbcoacher som frågade sökande om de var intresserade av att svara på frågor 
om mötet med socialsekreterare och jobbcoach. Få intervjuer kunde dock 
organiseras denna väg då sökande tackade nej, uteblev från inbokade möten, 
och då jobbacoacher inte hade tid eller möjlighet att bjuda in till intervjuerna. 
Det blev därför aktuellt att istället gå ut på jobbtorgen och direkt fråga 
personer som var på plats, om de kände igen frågorna i IB:s frågeformulär 
som utvärderaren visade upp, och om de i sådant fall kunde tänka sig att 
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anonymt svara på frågor om frågeformulären under tjugo minuter. Visade 
personen intresse gicks ett informationsbrev igenom där frivillighet och 
anonymitet betonades, liksom att intervjun spelades in. Viktigt att betona var 
också att frågorna gällde sökandens upplevelse av frågorna och mötet med 
socialsekreterare och jobbcoach, och inte sökandens livssituation i sig. Om 
personen tackade ja till intervju skedde ett skriftligt samtycke, och intervjun 
genomfördes direkt på plats. Jobbtorgen valdes som plats för intervju då de 
antogs vara mindre förknippade med myndighetsutövning än stadsdels-
förvaltningarna. Detta ledde också till att de som intervjuades endast kunde ha 
deltagit i IB:s del 1 och 2, ibland del 1, 2 och 3, och ibland del 2 men inte del 
1. Endast i ett fall hade den intervjuade gjort del 4. Då utvärderarna på förhand 
hade kunskap om att del 4 inte användes i samma utsträckning som de andra 
delarna, lades fokus på del 1-3. Urvalsförfarandet och faktum att endast tjugo 
intervjuer genomförts gör att resultaten från intervjuer ska ses som belysande 
exempel på hur sökande upplever IB.   

Intervjuade sökande antogs vara omedvetna om IB som process och 
formulär. Frågan är därför om intervjusvaren gäller för IB eller för bemötande 
och upplevelser av kontakten med jobbtorg och stadsdelsförvaltning i 
allmänhet. För att komma så nära IB som möjligt var det därför viktigt att visa 
upp formulären och inrikta intervjufrågorna på IB:s frågor. Efter inledande 
frågor som ålder, modersmål och vilken stadsdelsförvaltning man tillhörde, 
ställdes öppna frågor om frågorna i IB:s olika delar: var de respektfulla, svåra 
att förstå, motiverande, skilde IB:s delar sig åt, upplevde sökanden att denne 
deltog i samtalet eller främst svarade kort på frågor (se bilaga för 
intervjuguide)? Trots denna avgränsning kunde intervjuerna stundtals handla 
om generella upplevelser som inte kunde knytas till IB. Längst från IB 
kommer intervjuerna ifråga om del 1, där sökande ofta var osäkra på om de 
hade varit med om IB då de inte sett formuläret och inte kom ihåg frågorna. 
Närmast IB kommer intervjuerna ifråga om del 2, där sökande ofta har suttit 
med formuläret själva.  
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenteras utvärderingens resultat i fem delar. Först (1) 
beskrivs användarna, sedan (2) implementeringen av IB, (3) användningen av 
IB och (4) resultaten av IB.  Vidare beskrivs (5) resultat utifrån intervjuer med 
sökande. Slutligen sammanfattas resultatdelen.  

4.1 Användarna 
Under denna rubrik beskrivs användarna utifrån bakgrundsdata som lämnats i 
enkäten. Tabell 4 nedan sammanfattar bakgrundsdata. Där visas att de allra 
flesta användarna är kvinnor och att åldern är lägst bland socialsekreterare. 
Nästan alla socialsekreterare och deras chefer är socionomer. Jobbtorgen har 
däremot en jämförelsevis stor andel användare som inte är socionomer. De 
med högskoleexamen längre än 3 år är exempelvis beteendevetare (20 % av 
användare på jobbtorg) eller samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi och 
pedagogik (27 % av användare på jobbtorg). 

Erfarenheten av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller arbetsmarknads-
frågor i Stockholm stad, liksom erfarenheten av IB, är klart lägst bland 
socialsekreterare. I det senare fallet är den längsta möjliga erfarenheten 40 
månader, vilket inkluderar testfaser sedan våren 2012. Samtliga stadsdels-
förvaltningar och jobbtorg har varit med i IB sedan hösten 2013 (22 månader 
tidigare). Då medianen för samtliga användare är 14 innebär det att mer än 
hälften av alla användare rimligtvis har anställts efter det att IB först 
introducerats på arbetsplatsen. 

Ett resultat som inte beskrivs i tabellen är att 14 % av respondenterna (47 
respondenter) har varit eller är nätverksrepresentanter. De finns framför allt i 
åldergruppen 31-40 år där 21 % har haft eller har uppdraget. Med undantag för 
en arbetsplats har minst en nätverksrepresentant från varje arbetsplats svarat 
på enkäten.  
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Sist i tabellen finns frågan om vilka delar av IB som användarna arbetar med. 
Att notera är att resultaten inte återspeglar i hur stor andel av ärenden som IB 
tillämpas på i praktiken, utan vilka delar som ingår i ens arbetsuppgifter. Då 
användare kan arbeta med flera delar uppgår summan av andelarna hos 
exempelvis socialsekreterare till mer än 100 %. Att notera är att endast ett 
fåtal av användarna på jobbtorgen menar att de arbetar med del 4, vilket de ska 
vid behov. 

Ifråga om fokusgrupperna finns ingen anmärkningsvärd skillnad i bak-
grundsdata mellan Järva och Söderort . 

Vad kan då sammanfattningsvis sägas om respondenterna? För det första 
ska det lyftas fram att socionomer och socialsekreterare dominerar materialet. 
Jobbcoacher utgör en mindre andel varför det blir viktigt att komma ihåg att 
mönster hos jobbcoacher och jobbtorg inte behöver få genomslag i 
helhetsbilden. För det andra är socialsekreterare unga och har liten erfarenhet 

Tabell 4. Användarna utifrån bakgrundsdata. 

  Social-
sekre-
terare  
 
(N=254) 

Chefer 
(SDF)  
 
(N=35) 

Jobb-
coacher  
 
(N=39) 

Chefer 
(JTS) 
 
 
(N=6) 

Totalt 
  
 
(N=334)  

Könsfördelning (%) 
   Kvinna 
   Man 

  
86 
14 

  
77 
23 

  
79 
21 

  
100 
- 

  
84 
16 

Medelålder (median) 30 44 38 45 32 
Utbildning (%) 
   Socionom 
   Högskola > 3 år 
   Högskola < 3 år 
   Gymnasium 
   Annan 

 
94 
5 
- 
- 
1 

 
91 
6 
- 
- 
3 

 
36 
48 
10 
3 
3 
  

 
17 
67 
17 
- 
- 
   

 
85 
11 
2 
- 
2  

Antal års erfarenhet av arbete 
med ekonomiskt bistånd och 
/eller arbetsmarknadsfrågor i 
Sthlm stad (median)  

2  12  6  7 3 

Antal månaders erfarenhet av 
IB (median) 

12 24 22 36 14 

Andel som arbetar med IB:s 
olika delar (%) 
   Del 1 
   Del 2 
   Del 3 
   Del 4 

 
 
31 
- 
60 
65 

 
 
57 
- 
48 
52 

 
 
- 
100 
- 
8 

 
 
-  
100 
- 
50 

  
 
29 
15 
51 
57 
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av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller arbetsmarknadsfrågor inom 
Stockholm stad och av IB. De kan dock ha arbetat i andra kommuner. För det 
tredje ska den annorlunda utbildningsbakgrunden på jobbtorg noteras där 
hälften är beteendevetare eller har olika samhällsvetenskapliga inriktningar.  

4.2 Implementeringen av IB 
Det första av enkätens frågeområden är implementeringen av IB, som i 
programteorin ovan har beskrivits som den samling insatser som skett från 
centralt håll för att sprida IB. Denna och följande två rubriker inleds med en 
övergripande bild av resultaten, för att sedan beskriva resultat utifrån 
fokusgrupperna. 

4.2.1 Enkät 
Inledningsvis efterfrågades vilka implementeringsinsatser som användaren 
hade deltagit i (se tabell 5). En tidig insats var en spridningskonferens 2012 
som få användare idag, främst chefer, har deltagit i. Tittar man bara på de 
användare som har längre än tre års erfarenhet av ekonomiskt bistånd och/eller 
arbetsmarknadsfrågor inom Stockholm stad, och därför kan tänkas ha kunnat 
delta, är andelen högre, 20 %.  
  

Tabell 5. Implementeringsinsatser 
Andelen (%) användare som har deltagit i implementeringsinsatser. 

  Social-
sekre-
terare 

 
N=254 

Chefer 
(SDF)  

 
N=35 

Jobb-
coacher  

 
N=39 

Chefer 
(JTS)  

 
N=6 

Totalt 
  
 

N=334 
 

Spridningskonferens 2012 5 43 13 50 11 

Uppföljningsmöten/work-
shoppar 

- 60 - 67 61 

Introduktion i IB 76 71 76 50 75 

MI-utbildning 59 23 84 - 57 

Kontakt med 
processtödjare 

55 89 66 100 61 
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Introduktion i IB är den utbildning som getts under testfaser och kontinuerligt 
till nyanställda och uppvisar små variationer mellan yrkesgrupper. Ser man på 
MI-utbildningen spelar erfarenhet in; endast 36 % av användare med mindre 
än ett års erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller 
arbetsmarknadsfrågor inom Stockholm stad, och 44 % av de med upp till sex 
månaders erfarenhet av IB, har tagit del av MI-utbildning. Detsamma gäller 
för kontakt med processtödjare. Här menar 34 % av användare med mindre än 
ett års erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller 
arbetsmarknadsfrågor inom Stockholm stad, och 43 % av de med upp till sex 
månaders erfarenhet av IB, att de tagit del av kontakt med processtödjare. I 
fråga om tjänst ska det noteras att det framför allt är chefer som har haft 
kontakt med processtödjare och framför allt socialsekreterare och jobbcoacher 
som tagit del av MI.  

En sista implementeringsinsats som ligger utanför tabellen är 
nätverksmöten som 91 % av de som är eller har varit nätverksrepresentanter 
har deltagit i.  

Den användare som angett att man deltagit i en insats, fick ta ställning till 
om man upplevde att man hade tid att delta i insatsen, om man förstod 
innehållet i insatsen, om man tycker insatsen var en bra idé för att lära sig mer 
om IB, och om insatsen överlag hade fungerat bra. Som synes i tabell 6 ligger 
nästan alla medianer, både för användare som helhet liksom för varje 
tjänstegrupp, på den övre delen av skalan 1-6. Tabellens sista påstående visar 
dessutom på att implementeringen överlag haft stöd på användarnas 
arbetsplatser. De lägsta betygen ges av chefer inom stadsdelsförvaltningen 
kring frågor om nätverksmöten. Överlag ger nätverksrepresentanter 
jämförelsevis låga betyg vad gäller tid (4) och rollens tydlighet (4). Och 
socialsekreterare utmärker sig med ett relativt lågt betyg i fråga om att 
introduktion har fungerat bra (4).  

Men som helhet är omdömena om implementeringsinsatserna mycket 
höga. Har man som användare väl tagit del av en insats har man haft tid, 
förstått den och anser att insatsen är en bra idé för att lära sig mer om IB. 
Snarare är hinder i spridningen av IB från central nivå att inte alla har tagit del 
av insatserna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

Tabell 6. Implementeringen av IB.  
Medianvärden av påståenden värderade från instämmer inte alls (1) till instämmer helt 
(6) 
  Social-

sekre-
terare  

Chefer 
(SDF) 
  

Jobb-
coacher  

Chefer 
(JTS) 
  

Totalt 
  

Spridningskonferens 2012 
(N= 37) 
   Har haft tid 
   Har förstått 
   Nätverksmöten bra idé 
   Överlag fungerat bra 

 
 
6 
5 
5 
5,5 

 
 
5,5 
6 
6 
6 
 

 
 
4 
5 
5 
4 

 
 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

 
 
6 
6 
6 
5 

Uppföljning/workshoppar 
(N=41) 
   Har haft tid 
   Har förstått 
   Är en bra idé 
   Överlag fungerat bra 

  
 
6 
6 
6 
5,5 

  
 
5 
6 
6 
6 
 

  
 
5 
6 
6 
5 

  
 
4,5 
5,5 
6 
5 

  
 
5 
6 
6 
5,5 

Introduktion IB (N=251) 
   Har haft tid 
   Har förstått 
   Är en bra idé 
   Överlag fungerat bra 

 
5 
5 
6 
4 
 

 
6 
6 
6 
5,5 

 
6 
6 
6 
5 

 
4,5 
5 
6 
6 
 

 
6  
5 
6 
5 

MI-utbildning med IB/FIA 
(N=190) 
   Har haft tid 
   Har förstått 
   Är en bra idé 
   Överlag fungerat bra  

 
 
6 
6 
6 
5 

 
 
5 
5,5 
6 
6 
 

 
 
6 
6 
6 
5,5 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
6 
6 
6 
5 
 

Kontakt med processtödjare 
(N=204) 
   Har förstått 
   Processtöd en bra idé 
   Överlag fungerat bra 
 

 
 
5 
6 
5 

  
 
5 
6 
6 
 

  
 
6 
6 
5 

  
 
6 
6 
6 
 

 
 
5 
6 
5  

Nätverksmöten (N=43) 
   Har haft tid 
   Har förstått syftet 
   Är en bra idé 
   Överlag fungerat bra 
   Rollen tydlig   
 

  
4 
5 
5 
5 
4 

 
3,5 
5,5 
6 
4,5 
3,5  

 
5 
6 
5 
4 
4,5  

 
4,5 
6 
5,5 
6 
5,5  

  
4 
6 
5 
5 
4 

Implementeringen har haft 
stöd på min arbetsplats 

5 6 5 6 5 
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4.2.2 Fokusgrupper 
Utöver en spridning från centralt håll ska stadsdelsförvaltningarna och 
jobbtorgen implementera IB lokalt på sina arbetspaltser. Det gör att centrala 
insatser har begränsad räckvidd om inte implementeringsarbetet fortsätter 
lokalt. Utifrån fokusgrupperna lyfts exempel fram från den lokala 
implementeringen som ger förståelse för enkäten samt tydliggör utvecklings-
områden.  

Först ska sägas att klustren inte uppvisar några stora skillnader om vi 
jämför deras enkätsvar med hela Stockholm. Järva är exempelvis mer positiva 
till introduktionen i IB än Söderort (6, 6, 6, 5 respektive 5, 5, 6, 4) på 
påståendena ovan).  

I fokusgrupperna beskrivs implementeringsinsatserna från centralt håll 
överlag som tillräckliga. De har varit strukturerade och processtödjarna har 
varit uppskattade och omnämns ofta som viktiga för att förstå den faktiska 
användningen av IB. Idealt skulle man ha en processtödjare från centralt håll 
på varje arbetsplats, menar en chef på en stadsdelsförvaltning. MI-
utbildningen lyfts fram i flera fokusgrupper. Utbildningen har enligt en annan 
chef på en stadsdelsförvaltning ”undanröjt motstånd” eftersom den ”öppnat 
dörren” till IB:  

 
Med MI-utbildningen blev det tydligare hur det kan hjälpa klienter 
och socialsekreterare i arbetet. Och där kan jag se en stor skillnad i 
samtalet kring klienterna. Att man använder IB:n och går tillbaka 
till frågor som man inte trodde var relevanta i samtalet, men att 
man kan använda IB i en process för att fortare sätta in rätt insatser 
och få över klienterna till försörjningsstöd. Så det är väl där 
implementeringen har lossnat för socialsekreterarna som jag ser 
det. 

 
Ett problem har dock varit att det tagit för lång tid att få gå utbildningen, 6-18 
månader från anmälan. Den långa väntetiden har enligt chefen gjort att 
nyanställda inte kunnat sätta sig in i IB på riktigt.  

Annars är det implementeringen på lokal arbetsplatsnivå (stadsdels-
förvaltningar och jobbtorg) som beskrivs som problematisk. En social-
sekreterare menar att trots att utbildningarna har varit bra, har IB inte nått ända 
ut till arbetsplatserna. Där har cheferna misslyckats:  

 
Jag tycker man har förlitat sig på socialförvaltningen att de ska lösa 
socialsekreterarnas arbete med det här dokumentet istället för att 
kanske ta eget lokalt ansvar. Och det kanske inte var tydligt för dem 
heller men det finns helt klart ett sådant behov. 
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Svar från chefer tyder på en upplevd brist på styrning och att det funnits en 
okunskap om vad som ska göras i den lokala implementeringen. En chef på en 
stadsdelsförvaltning menar exempelvis att det legat ett stort ansvar på 
förvaltningarna. På en stadsdelsförvaltning upplever en chef att IB har varit 
”påslängt” och inte riktigt spreds från de nätverksrepresentanter som var 
delaktiga i testfasen: 

 
Det man upplevde var att de [nätverksrepresentanter] som var med 
i den här testfasen, de höll det ganska mycket för sig själva, så man 
visste inte riktigt var det innebar under den tiden… /…/ jag har 
förstått av folk som jobbade på enheten och de andra cheferna… att 
det blev mest påslängt… man fick inga utbildningar i det och så 
vilket man hade önskat, för det blev väldigt obekvämt för många 
socialsekreterare att ställa frågor om våld och såna saker, vilket 
man kanske måste träna på innan… sen om vår enhet skulle ha 
jobbat med det innan man började använda det eller…alltså man 
upplevde inte att det kom några direktiv utan bara det här 
dokumentet… man blev bekväm efter ett tag… men man hade behövt 
direktiv, hur kan man utbilda socialsekreterarna i det här /…/ Sen 
har man upplevt att det har varit bra… men att man hade behövt lite 
mer tid och träning  (I: Hur hanterade socialsekreterarna det?) 
alltså man gjorde det bara. (I: men man gjorde ändå det?) Yes, man 
använde det ganska på en gång när det kom. Men man upplevde väl 
kanske inte att det var en jättebra process i det. 

 
På en annan stadsdelsförvaltning menar en chef att närverksrepresentanterna 
lyfte fram IB kontinuerligt. IB var en stående punkt på möten och anställda 
upplevde att man var med i processen. Vidare hade en stadsdelsförvaltning 
endast nätverksrepresentanter på den mottagande enheten. Arbetsplatsens 
utredningsverksamhet halkade därför efter i implementeringen:  

 
Och då blev det verkligt för oss, ok det här är något som vi borde ha 
varit med och gjort från början så att vi förstod processen innan. 
/…/ Den implementeringen har kanske påbörjats för oss 2014. Som 
också är en förklaring för oss till varför del 4 är ett 
utvecklingsområde. Vi har inte varit där. (I: Är det ett 
kommunikationsproblem?) Kanske ett missförstånd? Hade vi vetat 
från början hur viktigt det är att alla som ska jobba med hela den 
här kedjan är med i alla processer och att det hade varit tydligt, då 
hade vi hade kanske hoppat på det tåget när vi började med ettan.  

 
Implementeringens syfte och innehåll har helt enkelt inte framgått tillräckligt 
tydligt i vissa fall. En förklaring ges av en chef på en stadsdelsförvaltning som 
tror att det kan vara lättare att införa IB på arbetsplatser där del 3 och 4 görs på 
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samma enhet och del 1 på en mottagning, till skillnad från arbetsplatser där del 
1 och 3 görs på mottagningen. I det förra fallet ser man helheten menar 
chefen, eftersom socialsekreteraren har hand om både del 3 och 4. Det är 
samtidigt ingenting givet. En socialsekreterare menar att dennes enhet som 
gjorde del 3 och 4 kom igång ett år innan mottagningen som gjorde del 1, och 
att man fick vänta in dem. Motivationen föll hos de som väntade in 
mottagningen. 

Det finns således varierande förståelse för implementeringen (vi visste 
inte, hade inte information, nätverksrepresentanter frånvarande). En annan 
variation finns kring att kunna, den tid man fått för att kunna arbeta med 
frågorna på sin arbetsplats utöver introduktions- och MI-utbildning. En social-
sekreterare menar att arbetsplatsens implementering borde ha tagit större 
hänsyn till det faktum att IB:s frågor inte kan ställas rakt upp och ner. Därför 
skulle man lagt tid på att exempelvis sitta i mindre grupper och öva. En 
socialsekreterare menar tvärtom att man fått tillräckligt med reflektions-
tillfällen lokalt. I fokusgruppen i Järva lyfts dock fram att man borde fört fler 
diskussioner om skillnaderna inom Stockholm stad: 

 
Om man tar Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista så har vi språk-
problematik. Det är svårt för folk att förstå vad man säger och 
uttrycka det man behöver ha svar på. Så jag känner att vi borde haft 
mer diskussion kring hur instrumentet skulle användas i de olika 
stadsdelarna. Även om tanken är god, att man ska kunna vända sig 
var som helst och få samma frågor och så… men det är ju inte 
samma typer av personer i alla områden.  

 
Även om enkätresultaten visade att det fanns tid till de centrala 
implementeringsinsatserna beskriver en socialsekreterare hur bristen på tid till 
lokal implementering relaterar till stödet från ledningen: 

 
Tyvärr är det ju så att dels måste man ju prata arbetsbelastning, det 
är ju skittråkigt att prata arbetsbelastning, för det gör man jämt. 
Men det är så, det är en jättepressad organisation och det finns en 
rädsla från ledningshåll att säga att nu ska ni göra det här också… 
/…/ (I: Vad tror du cheferna är rädda för?) Att folk ska sluta. Rent 
krasst är det så för att tala klarspråk. Folk slutar, det är en sådan 
arbetsbelastning och omsättning så det har blivit en rädsla att inte 
ge fler arbetsuppgifter.  

 
Därför spelar det roll vad den högsta chefen har för bild av IB, menar social-
sekreteraren. De som vill arbeta efter manualen kan bli tillsagda att inte vara 
så noggranna eftersom det tar längre tid, menar denne.  

Precis som stadsdelsförvaltningarna är chefer och jobbcoacher på jobb-
torgen överlag nöjda med implementeringen från centralt håll som exempelvis 
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utbildningar. Jobbtorgschefer i båda klustren lyfter fram processtödjarna. En 
jobbtorgschef menar att de gjort ett grundligt arbete med IB, att tyngdpunkten 
legat på dem i första hand och att det är de som ska ta åt sig äran.  

Också den lokala implementeringen har gått bra, och brist på tid, motstånd 
till idén i sig eller brist på stöd från ledningen lyfts inte fram som hinder. Ett 
jobbtorg som var med i testfaserna och hade både chef och coach som 
nätverksrepresentanter menar att man ”var med på banan ganska snart” och att 
det kan ha varit lättare för jobbtorg än för stadsdelsförvaltningar eftersom IB 
inte var uppdelad på olika enheter. En annan anledning är att IB inte framställs 
som en stor skillnad från jobbtorgens tidigare kartläggning. En chef på ett 
jobbtorg tror inte att IB upplevts som ”supernytt”. Chefen beskriver denna 
vilja: 

 
Jag tror vi hade en känsla på jobbtorg att vi hade en mall tidigare, 
en kartläggningsmall, som inte var jättebra, så det här var nog 
efterlängtat att få en bättre kartläggningsmall helt enkelt. Plus att 
det var lite mer synkat med stadsdelarna så att vi inte hela tiden 
upprepade varenda fråga. Så jag tror att implementeringen flöt på 
ganska bra faktiskt… (I: för att man tyckte att det var något bra?) 
ja, man såg nyttan med det. 

 
Denna förbättringstanke kan kontrasteras mot en socialsekreterare. Även om 
uttalandet inte gäller för alla intervjuade är det ett exempel på en 
förändringströtthet och skepsis som inte är ovanlig i moderna organisationer: 

 
Det här händer ju dem med femårscykler… det kommer något nytt, 
det ska implementeras, man ska jobba på det sättet, och det satsas 
stenhårt… Vi har hela tiden trender i socialtjänsten… sen blåser det 
liksom över. Det är lite Stockholm stad i ett nötskal: nu kör vi det 
här stenhårt, alla ska göra det, fan vad bra det blir! Sen går tiden 
på något sätt, jag vet inte, men de måste vara jättevana… det är inte 
det första instrumentet de trycker in… 

4.2.3 Sammanfattning och slutsats 
De som har tagit del av implementeringsinsatserna från central nivå har 
överlag varit nöjda. Det är dock inte alla som har kunnat ta del av insatserna. 
En förklaring är personalomsättning som gör att personer som tagit del av 
insatserna har slutat, en annan att de som är nyanställda inte har hunnit ta del 
av insatser. Det senare verkar vara fallet ifråga om MI-utbildningen där det 
finns en väntetid för att få gå utbildningen. Detta är problematiskt eftersom 
utbildningen är uppskattad och gjorde att användare blev mer insatt i IB. 
Introduktionskursen är annars den insats som nått flest, tre fjärdedelar av 
användarna. Processtöden har haft större kontakt med chefer än med 
socialsekreterare och coacher, vilket kan vara rimligt sett till att de ska föra 
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över implementeringsansvaret till lokal nivå. En annan sådan funktion finns 
hos nätverksrepresentanterna, som dock får relativt låga betyg ifråga om 
rollens tydlighet. Samtidigt är de nöjda med de möten de varit på och förstått 
deras syften. 

Fokusgrupperna belyser hinder som brist på tid, för lite träning på 
arbetsplatsen, informationsproblem, otydliga riktlinjer, frånvaro av lednings-
ansvar och nätverksrepresentanter som inte delar med sig av kunskap. Från 
dessa erfarenheter går inte att dra generella slutsatser, men de utgör exempel 
på problem som visar hur viktig den lokala förankringen är för en 
implementering som initieras från central nivå.  

Den övergripande slutsatsen är att de användare som tagit del av 
implementeringsinsatser överlag har haft tid för, velat ta del av och förstått 
dessa insatser. Om något är det att kunna som brister, alltså möjligheten att 
delta i centrala implementeringsinsatser och att göra tid för lokal implemen-
tering. 

4.3 Användningen av IB  
Där föregående frågeområde berörde centrala och lokala spridningsaktiviteter 
av IB, berör detta frågeområde användningen av IB: har användarna kunnat 
använda, velat använda och förstått IB när de väl använder den på sin 
arbetsplats? Under denna del är det viktigt att koppla varje påstående till en 
viss del av IB:s fyra delar. Frågan om man som användare har förstått IB eller 
inte skulle därför besvaras för del 1, 2, 3 och 4 var för sig, beroende på vilken 
del man arbetade med. Först ges en övergripande bild, sedan beskrivs resultat 
utifrån fokusgrupper. 

4.3.1 Enkät 
Den övergripande bilden beskrivs i två tabeller. Tabell 7 visar hur användare 
ställer sig till påståenden om hur IB kan användas på arbetsplatsen. Ett 
mönster i tabellen är att jobbtorgen (del 2) ligger mycket högt, följt av del 1 
och 3 på nästan lika höga medianvärden. Lägst betyg får genomgående del 4, 
där medianen på påståendet om tid är 3, alltså på den negativa sidan av skalan 
1-6. Det verkar således svårt att kunna använda del 4 jämfört med övriga 
delar. 

Att notera är också att fler menar att de kan få hjälp av sin nätverks-
representant än av sin chef om det skulle vara problem med IB. Dock har en 
tredjedel svarat vet ej på påståendet om man kan få hjälp av sin nätverks-
representant. Det skulle kunna förklaras av att användare inte vet vem deras 
nätverksrepresentant är, eller att de aldrig frågat om hjälp och därför anser 
påståendet svårt att svara på. Det förra är ett hinder i implementeringen, det 
senare ett enkättekniskt problem.  
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Tabell 7. Att kunna använda IB.  
Medianvärden av påståenden värderade från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (6) 

 
 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 

1. Det finns tid att använda IB 
tillfredsställande på min arbetsplats 

4 6 4 3 

2. Det är fullt möjligt att använda IB 
enligt instruktionerna för användning 

5 5 5 4 

3. Det är möjligt att anpassa IB till mitt 
sätt att arbeta (chefer: vårt sätt) 

5 6 5 4 

4. Det är möjligt att anpassa frågorna till 
det enskilda samtalet 

5 6 5 4 

5. Jag kan få hjälp av vår nätverks-
representant när det finns problem 
med att använda IB 

5 5 5 4,5 

6. Jag kan få hjälp av mina chefer när 
det finns problem med att använda IB 

4,5 5 4 4 

 
Svaren varierar mellan grupper. Ifråga om tid är socialsekreterare konsekvent 
mer negativa på IB del 1, 3 och 4 än sina chefer (4, 4, 3 respektive 5, 5, 4). 
Nätverksrepresentanter är också mer positiva till tiden i fråga om del 1 (5). 
Chefer och nätverksrepresentanter anser alltså att det finns mer tid till IB än 
socialsekreterarna. Också ifråga om anpassningen av del 4 till sitt sätt att 
arbeta är socialsekreterare (4) mer negativa än sina chefer (6). Detsamma 
gäller för anpassningen av del 1 till det enskilda samtalet (4 respektive 6).  

En annan grupp som skiljer ut sig är personer med upp till ett års erfarenhet 
av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller arbetsmarknadsfrågor inom 
Stockholm stad. Dessa personer är mer positiva på tre påståenden om del 4: i 
fråga om det enskilda samtalet, ifråga om användning av IB enligt 
instruktioner och ifråga om anpassning till sitt sätt att arbeta med IB, är 
medianen 5 jämfört med 4 hos de med längre erfarenhet.  

Tabell 8 nedan beskriver de två andra dimensionerna av användningen: 
förståelsen av IB och viljan att använda IB. Varken förståelsen för IB eller 
förenligheten med ens värderingar framstår som problem. Det är framför allt 
stadsdelsförvaltningarnas chefer som ger höga betyg ifråga om värderingar på 
del 1 och 3 (6 och 6) jämfört med sina socialsekreterare (4 och 4).   
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Mer spridda blir svaren på påståendet om IB är ett bättre sätt att arbeta på 
än ens arbetsplats tidigare arbetssätt. Jobbtorgen är som innan positiva, liksom 
stadsdelsförvaltningarnas chefer som återigen är mer positiva än social-
sekreterare till del 1, 3 och 4 (5, 5 och 6 respektive 4, 3,5 och 4). I övrigt 
återfinns skillnader på arbetsplatsnivå som beskrivs i tabell 9. Som synes ser 
jobbtorgen IB som ett bättre arbetssätt, medan flera stadsdelsförvaltningar 
värderar IB lägre än det tidigare arbetssättet.  

Det sista påståendet i tabell 8 gäller om sökandena ser IB som något 
positivt. Här återkommer diskrepansen mellan stadsdelsförvaltningarnas 
chefer som svarar 5, 5, och 6 på del 1, 3 och 4, och socialsekreterarna som 
svarar 3, 3 och 3. Detta påstående hade dock ett stort internt bortfall där 25 % 
av användarna av IB del 3 (43 av 170) svarade vet ej. Det är uppenbarligen 
många som tycker att det är svårt att veta huruvida sökanden ser IB som något 
positivt.  

Utöver påståendena ombads socialsekreterare och jobbcoacher att 
uppskatta andelen ärenden där IB ska användas, där IB i praktiken används (se 
tabell 10). Resultaten visar att del 4 endast genomförs i hälften av fallen där 
den är tänkt att användas.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8. Att förstå och vilja använda IB 
Medianvärden av påståenden värderade från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (6) 
 

 
 

Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 
7. Jag förstår hur IB ska användas 6 6 6 5 

8. Om möjligt så undviker jag att 
använda IB (chefer: undviker vi) 

1 1 1 2 

9. IB är ett bättre sätt att arbeta på än 
min arbetsplats tidigare arbetssätt 

4 5,5 4 4 

10. IB är förenlig med mina värderingar 5 5 5 5 

11. Jag upplever att klienterna/ 
aspiranterna ser IB som något positivt 

4 4 3 4 
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Tabell 9. IB jämfört med tidigare arbetssätt per arbetsplats 
Medianvärden på arbetsplatsnivå för påståendet IB är ett bättre sätt att arbeta på än min 
arbetsplats tidigare arbetssätt från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (6) 
 
x = För få svar för att uttala sig på gruppnivå (≤5) 
- = inga svar 
 
  Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 
Bromma SDF x - 4 4 

Enheten för hemslösa 3 - 4 x 

Enskede-Årsta-Vantör SDF 4 - 3 4 

Farsta SDF 2 - 1 3 

Hägersten-Liljeholmen SDF x - 4 4,5 

Hässelby-Vällingby sdf x - 2,5 x 

Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm 
SDF 

x - x x 

Rinkeby-Kista SDF 4 - 5 5 

Skarpnäck SDF 4 - 5,5 4 

Skärholmen SDF 5 - 6 6 

Spånga-Tensta SDF 5 - 4,5 5,5 

Södermalm SDF 3 - 1,5 1 

Älvsjö SDF 3 - 3 x 

Jobbtorg Farsta C - 6 - x 

Jobbtorg Fokus Unga - 5 - - 

Jobbtorg Kista C. inkl Tensta - 5,5 - x 

Jobbtorg Rosenlundsgatan - 6 - x 

Jobbtorg Skärholmen C - x - - 

Jobbtorg Vällingby C - 5 - x 

 
 

 

Tabell 10. Andelen (%) ärenden där IB används 
Genomsnitt på frågan: I hur stor andel av ärenden där Initial bedömning ska användas, 
använder du Initial bedömning? 
 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 

Andel (%) 94 92 91 49 
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En uppföljande öppen fråga ställdes: om IB inte används i alla fall där den ska 
användas, beskriv anledningen. 48 % svarade ej, eller angav akuta ärenden 
som är tillfällen då IB inte ska användas omedelbart (även om den ska göras 
senare). 25 % menade att en anledning var tidsbrist. 8 % hänvisade till språk- 
och kommunikationssvårigheter där sökanden av olika anledningar inte ansågs 
förmögen att kunna svara på frågorna. 6 % lyfte fram att IB var oflexibelt och 
begränsande och hellre ställde egna frågor. 6 % hänvisade till 
implementeringsproblem för del 4 som att man inte kommit igång, eller inte 
hunnit gå igenom gamla ärenden. 3 % svarade att IB ibland inte var relevant 
för sökanden. 1 % svarade att IB inte var nödvändigt vid lång erfarenhet. 4 % 
kategoriserades som övrigt.      

Vad kan då sammanfattningsvis sägas om användningen av IB? På 
övergripande nivå finns inga problem i förståelsen för IB eller i 
överensstämmelsen med ens värderingar (vilja). Vidare pekar resultaten på att 
det är på jobbtorgen som IB har haft bäst förutsättningar för att kunna 
användas. Användningen av del 4 har generellt tid som stort hinder, och är den 
del som överlägset flest inte använder i praktiken. Anledningarna till att IB 
inte används är flera, men orsaken som en fjärdedel anger är tidsrelaterade. En 
grupp som är särskilt positiv till att kunna använda del 4 är personer med liten 
erfarenhet. 

Svaren på frågan om huruvida IB är bättre än tidigare arbetssätt är främst 
arbetsplatsrelaterad. IB lämpar sig uppenbarligen olika bra för olika arbets-
platser. Annars är den tydligaste skillnaden mellan chefer på stadsdels-
förvaltningen och socialsekreterare. Cheferna upplever att sökande ser IB som 
något positivt, att IB är ett bättre sätt att arbeta på än tidigare, och det finns tid 
för IB i del 1, 3 och 4 i större utsträckning än socialsekreterarna. De senare 
vänder sig dessutom till nätverksrepresentanten snarare än till chefen i fråga 
om IB.  

4.3.2 Fokusgrupper 
Utifrån fokusgrupperna lyfts exempel på användning fram för varje del som 
belyser hinder och utvecklingsområden.  

4.3.2.1 Användning av IB del 1  

Diskussionen kring del 1 kretsar kring tidigare arbetssätt, tid, mekaniskt 
frågeställande, ett stort antal frågor och konsekvenserna av att de ställs på 
telefon. 

En första punkt är att tidigare arbetssätt hänger kvar. En chef för en 
stadsdelsförvaltning menar att det har blivit svårare att fördela ärenden 
eftersom man inte kan få en snabb översikt och sammanfattning att ta till sig 
för att se vad det är för typ av ärende. En annan chef menar att 
socialsekreterare på mottagningen fortfarande gör många grundutredningar 
istället för del 1. Det är en fråga om att man inte kommit så långt i 
implementeringen, snarare än att det tidigare sättet, grundutredningen, är 
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bättre. När arbetsbelastningen blir hög är grundutredningen enklare att göra. 
En tredje chef poängterar också tiden som i del 1 leder till hastigt och 
mekaniskt frågeställande. Delar av del 1 borde därför flyttas fram till del 3 när 
man sitter ner och kan ta den tid det tar istället. Det tidigare arbetssättet var 
bättre på denna punkt: 

 
Man ställer en fråga, man får ett svar… sen går man vidare. Dels 
för att man tänker att man ska hinna med alla frågor… dels för att 
man kanske inte vet vad man ska göra med svaret… det beror på 
vilken fråga det är… Den tidigare grundutredningen var mer en 
sammanfattning, nu är det svårt att få en samlad bild av personen…  

 
På denna chefs arbetsplats tar en telefonintervju 30-45 minuter, medan en 
annan chef anger så lite som 10-15 minuter.  

I flera intervjuer återkommer motsättningen mellan ett till synes hårt 
strukturerat frågeformulär och den reella intervjusituationen som kräver 
relationsskapande och smidiga övergångar mellan frågor. En socialsekreterare 
ger som exempel att många sökande blir provocerade av att inte få svara i 
person. Det skiljer sig mellan socialsekreterare hur man hanterar denna typ av 
problematik. Ett sätt är att kasta om frågor i del 1, ett annat att låta sökanden 
tala och fylla i del 1 efter telefonsamtalet.  

En socialsekreterare menar att trots att den tidigare grundutredningen lever 
kvar är del 1 det formella dokument som måste vidare i processen. Det skapar 
dubbelarbete: 

 
Vi som jobbar i mottagningen som sen lämnar ifrån oss ärenden till 
de andra grupperna… IB1an ska finnas, IB3an ska finnas, annars 
kommer det inte vidare liksom, så vi måste igenom dokumenten… så 
på så sätt är det ju inte gamla dokument som lever kvar. (En annan 
socialsekreterare: man skulle ju inte skicka iväg en grundutredning 
i text så… man kanske jobbar så, men sen använder det dokument 
som det är tänkt att man ska använda.) (I: men det blir dubbelarbete 
då ju?) (Flera: ja) 

 
En anledning till att del 1 inte görs är att ärendet kommer in via jouren. En 
socialsekreterare beskriver hur små insatser ges men att de till slut blir så 
omfattande att man tar in sökanden den vägen istället, ”bakvägen”: 

 
Då ringer man ju inte in och gör en telefonintervju. Och då… gör 
jag del 1 senare när jag haft mina besök… och då förlorar man ju… 
dokumentet ska ju finnas, men det är inte nödvändigt för 
utredningens skull. 
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En annan anledning till att del 1 inte alltid görs är att man vill vara säker på att 
den sökande ska in och utredas hos sin stadsdelsförvaltning. Trots att man har 
fått direktiv om att skriva i dokumentet under telefonsamtalets gång, kan det 
enligt en socialsekreterare visa sig halvvägs in i intervjun att personen inte 
uppfyller ett specifikt krav för att bli berättigad försörjningsstöd. Därför görs 
ett kortare samtal innan del 1: 

 
… annars tar vi med den informationen som man kanske antecknat 
från samtalet… går igenom det i gruppen, och därefter bestämmer 
om det ska in… och då gör man del 1. 

 
I Järva lyfter en socialsekreterare fram att det inte fungerar att skicka hem del 
1 till sökanden som man har tänkt. Inte alla kan förstå och läsa den texten, 
vilket gjort att man på en stadsdelsförvaltning bara skickar hem sista sidan av 
del 1, där det framgår vad man har för bedömning i sin planering och om man 
ska till jobbtorg eller inte. Detta var inga problem i Söderort där 
socialsekreteraren arbetade tidigare. Ambitionen om transparens i utredningen 
genom IB begränsas alltså i Järva av språksvårigheter. Språk och 
kommunikation var också en anledning i enkäten till att IB inte genomfördes. 
En socialsekreterare säger: 

 
Det som är problematiskt är att del 1 inte funkar på alla människor. 
En kvinna som var inlagd för LPT och jag började ställa de här 
frågorna till… det gick inte. Det var liksom goddag yxskaft på 
allting. Och då är det jättesvårt att ha ett dokument som måste 
finnas med när man ska skicka vidare till de man ska börja utreda, 
för det går verkligen inte… jag kanske har missuppfattat, men så 
som vi gör i vårt paraplysystem så… är det jättesvårt att inte svara 
på frågor. Dokumentet blir liksom inte klart. Och jag har inte riktigt 
fattat om man ska skicka de frågor man har svarat på, eller om man 
måste svarat på alla frågor? 

 
Del 1 ser alltså inte klar ut i dokumentationssystemet om inte alla frågor fylls 
i. En socialsekreterare hanterar detta genom att skjuta upp frågorna i del 1 till 
nybesöket som sker i person (del 3).  

Sammanfattningsvis ges exempel på variation i tiden det tar att göra del 1 
liksom på grundutredningar som sker när arbetsbelastningen är hög. Detta 
tidigare tillvägagångssätt är uppskattat då den gav en bra överblick. Del 1 
problematiseras också i förhållande till språksvårigheter. Vidare är det svårt att 
få transparens i utredningen och att få svar på alla frågor, vilket kan skapa 
osäkerhet om del 1 är komplett.  
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4.3.2.2 Användning av IB del 2 

På jobbtorg görs del 2 som är mer inriktad på arbete. Det är sökandens första 
personliga möte. Jobbtorg har enligt jobbcoacher inte tillgång till stadsdels-
förvaltningens dokumentationssystem och kan därmed inte på egen hand se 
vad som sagts i del 1. I princip träffar jobbcoacherna därför deltagarna helt 
”blanka”, om inte individuell kontakt har skett mellan jobbcoach och 
socialsekreterare. Del 2 kan antingen fyllas i av sökanden själv under 
gruppintroduktioner som sedan stäms av med coachen, eller tillsammans med 
coachen. Bland de coacher som arbetar med svårare målgrupper är det 
vanligare att man gör del 2 tillsammans.  

Som enkäten också visat är coacher i fokusgrupperna positiva till IB. Ju 
mer information om sökanden, desto fler möjligheter till matchning mot 
arbete. Och precis som i enkäten sägs att man i princip alltid gör del 2, med 
några undantag. En coach som bland annat arbetar med ärenden som står 
längre från arbetsmarknaden, resursärenden, menar att frågor om individuella 
mål kan hoppas över om det är uppenbart att det är svårt att få igång en 
planering med någon som egentligen är hundra procent sjukskriven. Ett annat 
undantag är då personer har haft en heltidsplanering någon annanstans och 
coachen endast utgjort ett stöd. Sedan finns ärenden som man har tagit över 
från andra coacher som inte har någon IB alls, där det är oklart om de ska 
genomföras. En annan coach beskriver en drop-in-verksamhet där ungdomar 
kan skriva in sig utan att gå via socialtjänsten, och där inte alla frågor fylls i. 
Det beror lite på sökandens mål, menar coachen. Ytterligare en coach säger att 
den inte har några undantag alls. Man gör IB på nytt om personer kommer 
tillbaka, även om det inte var så länge sedan de var inskrivna. Det sitter så hårt 
att man ska göra det, menar coachen, och det kan ha hänt saker när de har varit 
borta. Del 2 verkar vara självklar praktik på jobbtorget och beskrivs som en 
viktig del av kartläggningen. 

Fördelar med del 2 är att den dels är ett sätt att komma ihåg att ställa alla 
frågor. En coach menar att man ställde dessa frågor innan, om än inte lika 
strukturerat. Dels lyfter man fram del 2 som MI-verktyg. En annan jobbcoach 
menar att man vet vad som står i dokumentet och bockar av och fyller i det 
under det öppna samtalets gång. Mer precisa skalfrågor som upplevd psykisk 
och fysisk hälsa blir ett verktyg där den sökande får förklara varför denne just 
svarade 3 av 7 och inte 7 av 7. Ett annat exempel på del 2 som verktyg är att 
arbeta med individanpassade mål kring exempelvis hälsa, som delmål mot det 
övergripande målet om självförsörjning.  

Huruvida tiden är ett hinder i användningen av del 2 är inte entydigt. En 
jobbtorgschef menar att den tidigare kartläggningen var så omfattande att IB 
inte bör ha gjort så stor skillnad tidsmässigt. Det tog ungefär en timme innan, 
och något längre om tolk behövdes. En annan chef tror att dennes coacher 
upplever att del 2 tar längre tid än innan. Mötet med sökanden tar en hel 
timme, och efter det ska mötet också renskrivas framför datorn och 
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administreras. Här har uppstått ett merjobb, menar chefen. Att mer 
information kommer coacherna till del innebär på samma gång att mer 
information ska läggas in i jobbtorgets dokumentationssystem. En coach har 
en liknande syn, men verkar mena att den längre tiden och utförligare bilden 
och ändå är värdefull. Frågor om hälsa och belastningsregister kräver en del av 
jobbcoachen för att kunna ställas, men svaren är värdefulla att få så tidigt som 
möjligt.  

Att ställa frågor på rätt sätt och inte hasta igenom IB är också en fråga om 
att undvika anmälningar från deltagarna som kan uppfatta att frågorna är för 
privata och kränkande. En coach berättar om en kollega som blev anmäld för 
tjänstefel av sökandens partner för att coachen ställde frågor om brotts- och 
belastningsregistret utifrån del 2. Andra frågor som upplevs problematiska 
rent frågetekniskt är skalfrågorna om fysisk och psykisk hälsa, men de 
används alltså också som verktyg. Samtidigt lyfter en coach fram en mottagar-
problematik som också återkommer i andra delar av IB: 

 
Jag kan hålla med om att det är bra frågor utifrån vårt perspektiv, 
hur mår du nu osv, men jag kan också känna att det är en väldigt 
öppen fråga som kan öppna upp för väldigt mycket… både ur 
aspirantperspektiv men också från mitt perspektiv. Jag har suttit i 
möten där jag frågat hur mår du psykiskt och fått till svar att jag 
har försökt ta självmord tre gånger i år, då kan man väl inte säga 
jaha, då är väl det en etta, då går vi vidare, vad har du jobbat med 
tidigare? Va? Vad blir det? Det skulle jag vilja prata mer om… så 
det är både bra att ställa frågan men också… 

 
Ett annat framträdande tema är samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och 
jobbtorg. Återkommande är att jobbtorg lyfter fram att kommunikation och 
informationsdelning kunde fungera bättre. En coach beskriver hur 
kommunikationen mellan jobbcoach och socialsekreterare inte sällan är en 
envägskommunikation:  

 
Det där tycker jag är ett generellt problem, att det känns som att vi 
hela tiden… vi ska hela tiden informera stadsdelen… 
socialtjänsten… om en massa, men det känns som att vi aldrig får en 
information tillbaka. Man ska hela tiden jaga den, och det är synd, 
för vi skulle kunna jobba mer effektivt om vi hade ett tätare 
samarbete.  

 
Jobbcoacherna liknar del 2 vid en separat del som de skulle önska integrerades 
mer genom informationsdelning åt båda hållen. Coachen från citatet vet inte 
vad som kommer fram vare sig i del 1 eller 3. Information som återkopplas 
från coachen kan ibland vara känd sedan länge hos socialsekreteraren. En 
annan coach menar att kunskap om del 1 skulle underlätta för att sökanden 
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skulle komma till rätt ställe på jobbtorget för rätt insats. Att inte 
stadsdelsförvaltningen delar information kan dessutom vara oetiskt enligt 
samma coach, då sökanden får öppna sig flera gånger, och kanske ge 
information på ett sätt som jobbcoacher inte har kompetens att ta emot. 
Ytterligare ett skäl att få information från del 1 och 3 är för att få kunskap om 
sökanden är straffad för något allvarligt eller är våldsam. Då ska deltagandet 
vanligtvis inledas med trepartsmöte, men detta kan ibland missas av 
socialsekreteraren, menar en jobbcoach.  

Ett sätt för coachen att få information är helt enkelt att fråga sökandens 
socialsekreterare. I de flesta fall får coachen information om man frågar: 

 
Den informationen har inte ni nytta av, och den berör inte jobbtorg, 
det har man fått höra ibland, men i de flesta fall har vi ju fått veta, 
men jag tänker att det hade underlättat vårt jobb… för nu har det 
blivit så att i många fall att det har framkommit information som att 
den här personen ska egentligen tillhöra målgruppen resurs. Då har 
man ändrat det. Det blir helt fel inskrivningsmetod från första 
början, det hade varit bättre om den hade kommit till ett 
inskrivningssamtal med coach och socialsekreterare. Så jag hade 
gärna velat ta del av del 1. 

 
Delandet gäller också i motsatt riktning, att socialsekreterarna inte upplevs 
läsa del 2 inför nybesöket (del 3). På denna punkt finns inga hinder, menar 
jobbcoacher, då socialsekreterarna har ”tittmöjlighet” i jobbtorgs doku-
mentationssystem. Detta har flera gånger tagits upp på nätverksmöten, menar 
en coach.  

Bland socialsekreterarna finns uppfattningar om vilken information som 
bör delas, och oklarheter om vilken information som kan delas. I fråga om 
vilken information som bör delas, menar en socialsekreterare att alla inte 
behöver ha all information, och att jobbtorget kanske bara behöver den 
information som är relevant för arbetssökning. En socialsekreterare menar 
vidare att man inte saknar del 2 inför del 3, då den upplevs som mer 
yrkesmässigt inriktad. Frågor om våld och missbruk hör mer till den sociala 
situationen som det är socialsekreterarens arbete att utreda. Det är dessutom en 
etisk fråga att dela med sig av information från del 1 och 3 till jobbtorg, menar 
den första socialsekreteraren – båda i fråga om att information om sökande 
inte ska skickas hur som helst på mail, och i fråga om att all information och 
alla omständigheter inte ska ha med den enskildes ärende att göra. ”Måste alla 
veta allt om alla?”, frågar en socialsekreterare.  

Vad gäller frågan om vad som kan delas menar socialsekreterare i 
fokusgruppen för Söderort att man aldrig sett del 2 inför sitt nybesök (del 3), 
men att det skulle vara bra information. En socialsekreterare menar att det är 
oklart varför det inte går att ta del av del 2. En annan menar att om det 
funkade som det skulle så skulle del 2 underlätta jättemycket inför del 3 
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istället för att upprepa frågor, vilket skulle leda till mer utvecklade 
diskussioner i del 3.  Det skulle också leda till bättre återkoppling till jobbtorg. 
Ytterligare en socialsekreterare menar att det är en sekretessfråga. 

Huruvida man bör ta del av varandras delar verkar delvis bottna i synen på 
aktörernas uppdrag. Jobbcoacher lyfter flera gånger fram att socialsekreterarna 
abrupt kan avbryta försörjningsstödet eller på andra sätt försvåra det som 
jobbcoacherna menar är den enskildes väg till försörjning. En coach beskriver:  

 
Och har jag förklarat en situation och att det här, det kommer ju 
stoppa möjligheten till självförsörjning, om vi inte låter henne läsa 
klart [en utbildning/kurs] här nu. Det här blir motsägelsefullt, det 
blir kontraproduktivt att sätta stopp här nu, då får vi bara en dyrare 
nota här i slutändan. Då har samtliga socialsekreterare som jag har 
förklarat det för, hållit med, mer eller mindre. Men huvudregeln är 
nej, att det är avslag liksom.  

 
Två socialsekreterare är av samma mening men betonar de skilda uppdragen. 
En av dem menar att det är ”jättedålig stämning” mellan dennes arbetsplats 
och ett jobbtorg och att det finns en oklar syn på varandras uppdrag:  

 
Vi har väldigt mycket försörjning i åtanke… och de kanske jobbar 
lite närmre klienten och blir lite vad vi kan uppfatta som 
medberoende i det och kanske… blir mer involverad i deras sociala 
situation än vad vi önskar att de blev… och tycker att de ska 
fokusera mer på arbete och lämna de andra frågorna till oss, och att 
det kan finnas en motsättning där då de tycker att vi försvårar deras 
jobb om vi avslår försörjningsstödet där vi använder det som ett 
hjälpmedel och verktyg…  

 
Det upplevda ”medberoendet” är rimligtvis ett resultat av att de sökande 
tillbringar mycket tid på jobbtorget där jobbcoacherna har en stödjande roll. 
En coach menar att man har en tät kommunikation med socialsekreterarna 
kring hinder i sökandens planering då socialsekreterarna knappt träffar de 
sökande alls. Coachens beskrivning av sin roll liknar närmast ett personligt 
ombud. När sökanden har förstått att coachen är relativt tillgänglig kan man få 
agera för sökanden gentemot socialsekreteraren: 

 
”snälla vad ska jag göra, titta här, allt det här har jag lämnat, jag 
ska på intervju och jag vet inte om jag klarar det”. Och då känner 
man att man måste hjälpa till lite kanske, så då kan jag ibland maila 
till stadsdelen att nu är den här personen här, jättestressad och har 
gjort allt… ändå så kräver ni mer papper, hon förstår inte varför 
och jag känner att det kommer påverka hennes jobbsökande och hon 
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mår jättedåligt… kan du specificera, vad är det som fattas… fattas 
det något? Kommer pengarna? Eller var är vi?  

 
Denna roll menar en coach är nödvändig då personalomsättningen på social-
sekreterare är stor:  

 
Det är svängdörrar… jag lovar… det är otroligt och det klagar 
aspiranterna på också, jag får inte tag på dem och så … Men själva 
kontakten med dem har blivit bättre… att vi inte är ifrågasätts lika 
mycket som tidigare… jag känner att jag kan maila och ställa den 
här frågan... kan du upplysa mig om vad som fattas i det här 
avslaget utan att de ”hörru du det där har inte du med att göra, sköt 
ditt så sköter jag mitt”. 

 
Sammanfattningsvis är del 2 uppskattad och flera exempel ges på hur den kan 
göras personlig och användas som ett verktyg. Samtidigt tar den längre tid och 
ger merjobb när den ska läggas in i jobbtorgets dokumentationssystem. 
Samverkansproblem är framträdande med oklarheter och olika syn på hur 
information kan och bör delas i IB-kedjan. Problemen verkar delvis bottna i 
aktörernas syn på varandras uppdrag.  

4.3.2.3 Användning av IB del 3 

Del 3, nybesöket, är sökandens första personliga möte med en socialsekre-
terare. I enkäten var tidsbristen framträdande, och en chef säger att del 3 kan 
ta en timme och en kvart. En socialsekreterare säger upp till en och en halv 
timme, men då ägnas endast tio minuter åt själva dokumentet och då hinner 
man ändå bara gå igenom en del av frågorna. En annan chef försöker få sina 
anställda att dela upp del 3 på två tillfällen då denne tror att socialsekreterarna 
kan försöka trycka in för mycket på sina besök. Behövs tolk kan mötet ibland 
ta dubbelt så lång tid, och ännu längre om sökanden har andra svårigheter.  

Jämfört med del 1 ger del 3 bättre förutsättningar för att arbeta MI-inriktat. 
Samtidigt menar en socialsekreterare att det är svårt att få in MI i alla frågor 
om man sitter framför datorn och fyller i dokumentet för att spara tid: 

 
Du kan inte skriva för hand och sen fylla i… vår arbetssituation ser 
inte ut så. (I: och då hamnar du bakom en skärm) Ja det gör man. 
Och jag har ju ändå jobbat i tio år med socialt arbete, jag är ju 
ändå van vid mötena idag. Men jag tänker vad lång tid det tar som 
ny att få till någon typ av mänskligt samtal i mötena… 

 
Om IB tar mer tid än tidigare är frågan vad man gör mindre av i verksam-
heterna. En chef säger att det blir mindre tid för besök. En annan chef anger att 
mindre tid går till gemensamma möten som ärendedragningar.  
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Nästa fråga blir då i vilka situationer som del 3 inte används? En 
socialsekreterare menar att del 3 genomförs i samtliga fall, och att problemet 
snarare ligger i att få tid för uppföljning då man har satt en fyramånadersgräns 
till nästa besök. Från chefsnivå sägs därför att del 3 ska användas som ett 
motiverande samtal för att inte haka upp sig på instrumentet som sådant. Det 
ska vara möjligt att omformulera frågorna så att det blir naturligt och smidigt 
för socialsekreteraren. En annan socialsekreterare menar istället att del 3 inte 
används i de fall då denne inte ser syftet med det:  
 

Har man begränsad tid så måste insatsen man gör… känna att den 
syftar till något, vi har inte tid att göra massa grejer som inte leder 
någonstans för klienten eller oss. Och gör jag det då inte, är det för 
att tiden inte blir värd sin investering. 

 
En annan socialsekreterare menar att det inte går att inte göra del 3, eftersom 
det då inte går att skicka vidare utredningen till en annan socialsekreterare 
som ska göra del 4. Det verkar därmed finnas en skillnad i förutsättningar 
mellan verksamheter där del 3 och 4 genomförs av samma socialsekreterare, 
och verksamheter där del 1 och 3 görs av samma socialsekreterare.  

Ett tema som oftast framkommer i förhållande till del 3, är svårigheten att 
ställa frågor och det olämpliga i att ställa en viss sorts frågor. Det rör sig i 
huvudsak om frågor kring våld i nära relationer. Alla är tydliga med att dessa 
frågor inte ställs till par. En chef och en socialsekreterare menar att om det 
finns en känsla hos socialsekreteraren av att något inte står rätt till, så 
förmedlas det istället till nästa socialsekreterare i utredningsgrupperna (del 4), 
och två separata möten genomförs. En socialsekreterare menar vidare att om 
det står klart redan inför del 1 att någon är utsatt för våld i nära relationer gör 
socialsekreterare överhuvudtaget inte någon IB enligt vad man bestämt på 
arbetsplatsen, även fast socialsekreterarena vet att processtödjarna sagt att man 
alltid ska göra en IB.  

Frågor om våld i nära relationer anses överlag som viktiga och bra att 
ställa. Men socialsekreterare menar att frågorna om våld i nära relationer 
dyker upp från ingenstans i del 3, vilket gör att det kan kännas klumpigt att 
fråga om man inte lägger fram det på ett bra sätt. Exempelvis får man betona 
att de är frågor som ställs till alla för att få en så bred bild som möjligt. En 
chef pekar på att frågan är viktig att ställa även om det inte skulle vara akut. 
Man får en pusselbit genom frågan till varför någon mår väldigt dåligt, även 
om det kan vara väldigt långt tillbaka i tiden.  

Annars har den centrala problematiken med frågor kring våld att göra med 
kompetensen för att ta emot svaren. En chef menar att det är något som 
förbättras genom diskussion på arbetsplatsen, och att ha kontaktinformation 
till verksamheten Kvinnofrid är en trygghet. En socialsekreterare menar att 
tidspressen i kombination med frågans natur gör att det är svårt att veta hur 
mycket tid man kan ägna åt att hantera svaren på frågorna: 
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För någonstans måste man göra någonting med det. Om någon 
säger, ja jag är utsatt… ok! Check! Det är inte så man gör… hur 
går vi vidare med det här? Och det är också fräckt att jobba med 
det sociala arbetet… du får ett visitkort, så! Till vårt 
kvinnofridsteam eller vad det kan vara. Man öppnar upp för att 
personen ska öppna upp sig för mig… och sen har jag kanske inte 
alltid möjligheten att göra någonting av det här.  

 
En annan socialsekreterare menar att detta blir särskilt problematiskt om ens 
arbetsplats gör del 3 på mottagningen där också del 1 sker. I dessa fall 
kommer personen i kontakt med en socialsekreterare på telefon i del 1, en 
jobbcoach i del 2, en ny socialsekreterare på mottagningen i del 3 och 
ytterligare en ny socialsekreterare på en utredningsenhet i del 4: 

 
Det blir väldigt många kontakter. Och så ska personen först dra sin 
historia på 1an, sen på 3an som oftast är en annan… (en annan 
socialsekreterare: Det är sådana frågor i tvåan också)… sådana 
känsliga frågor… som personen ska dra upp för att ha rätt till 
ekonomiskt bistånd. Även om tanken är god ligger det där och då 
behöver man stöd. Hur ska man fråga de här frågorna i ett besök 
när man vet att vi aldrig ska träffas igen? Och hur ska jag kunna 
avgränsa personen om den nu uppger något väldigt känsligt för 
mig? När man ska fatta beslut här och nu?  

 
I de fall där del 3 görs av samma person som gör del 4 är inte detta problem 
lika stort och man kan följa upp ärendet på ett annat sätt.  

Frågor om missbruk lyfts också fram. En socialsekreterare menar att de är 
klumpiga. Dels för att det är ett känsligt ämne, dels för att sökanden inte 
förstår vad som menas med exempelvis matmissbruk. Det finns därför 
oklarheter huruvida socialsekreteraren ska tolka sökandens svar. En 
socialsekreterare menar att IB i stort är ett verktyg gjort av socialarbetare för 
socialarbetare. I ett sådant perspektiv blir skalfrågor och specialtermer 
naturliga, men i ett möte med en sökande blir de mest främmande. Därför har 
man ett val mellan att antingen ställa frågorna rakt upp och ner och fylla i den 
som det blir, eller att ställa egna frågor och översätta sökandens svar till 
formuläret. I det senare fallet uppstår problemet att sökanden inte känner igen 
sig i svaren när del 3 skickas hem till sökanden.  

 
Och då känns det så oetiskt att jag ska sitta och översätta frågorna 
efter min tolkning. Men sen väldigt strikt fylla i den mallen som 
finns. Att jag tolkat att det är ett stort problem, ”men det har du inte 
ens frågat mig… du frågade mig något helt annat.” Då tycker jag 
att det är svårt att förhålla mig till IB och det blir så att jag 
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använder den ganska strikt. För jag tycker det är viktigare att de 
känner igen sig i den utredning som jag gör… och sen fyller jag i 
den och lägger undan den, och sen har jag det vanliga samtalet som 
jag på något sätt kan föra in i journal på nåt sätt… lite mer 
traditionellt… så att det blir två utredningar. 

 
En annan socialsekreterare i samma fokusgrupp håller med om att frågorna är 
”socionomiga”, men menar att man istället kan ställa frågan som den står, och 
sedan förklara hur man som socialsekreterare tänker kring frågan som ställs, 
exempelvis kring hälsa. Detta innebär rimligtvis en ”översättning” enligt den 
tidigare socialsekreterarens sätt att se på saken. En tredje socialsekreterare 
beskriver en variant på detta, där svar förs över från del 1 till del 3 för att inte 
för många frågor ska upprepas: 

 
Jag har redan pratat om din ekonomi för en vecka sedan på 
telefonen. Jag skulle vilja gå vidare i mötet… (I: hur hanterar du 
det, struntar du i de frågorna eller gör du dem pliktskyldigt?) Nej, 
jag tänker att jag har koll, enligt IB (1) så ser det ut så här. Då 
fyller jag i det själv för att inte göra mötena tradiga. 

 
Ett sista tema gäller egentligen för hela IB, men blir tydligast i förhållande till 
del 3. IB beskrivs som ett stöd för nyanställda och för anställda med liten 
erfarenhet. En chef menar att IB dels är en struktur att hålla sig i dels en 
uppsättning frågor som ställs till alla.  

 
Och den som är ny kan luta sig mot det och ställa lite svårare frågor 
som upplevs som känsliga både av socialsekreteraren och av 
klienten… men att man innan kan ge informationen om att jag måste 
ställa alla frågor till dig… du måste inte svara på alla frågor men 
jag måste ställa alla frågor. Det tror jag både att ha frågorna 
praktiskt, men också mentalt, att det är ett stöd… att alla ska göra 
lika.  

 
Liknande utsagor finns i alla fokusgrupper där IB som stöd till nyanställda 
legitimeras genom argument för likställighet. Likställigheten lyfts fram som 
något viktigt, särskilt av chefer. Tidigare kunde man uppfinna själv, säger en 
chef på en stadsdelsförvaltning – ”Man fixade egna mallar, kollade med de 
som var erfarna och när det kom en ny grej som skulle introduceras så kollade 
man med dem.” Och behovet av stöd till nyanställda är uppenbarligen stort. 
En annan chef på en stadsdelsförvaltning menar att alla användare på dennes 
mottagning är utbytt sedan IB infördes, och jobbcoacher och sökande vittnar 
om ständigt nya socialsekreterare som ersätter varandra. Samtidigt bidrar IB 
enligt en socialsekreterare till att kreativiteten i det sociala arbetet dör, då det 
begränsar hur socialsekreteraren ska lägga upp sitt arbete: 
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Socialsekreterare på försörjningsstöd har blivit ett jobb där man är 
några år och sedan går vidare. Jag tror att IB är ett litet symptom 
på det, att vi ska stötta nya, hur vi ska lägga upp din utredning, vad 
vi behöver fråga om, och göra det till ett jobb som nästan vem som 
helst på en hyfsad nivå kan genomföra. Då har alla frågor ställts, vi 
har fått all information och fått en utredning som är ok. Men jag 
tror att om man vill behålla erfarna socialsekreterare och känna att 
det är ett jobb där man använder sin utbildning och professionalitet 
och där man litar på att varje socialsekreterare är professionell 
nog, och har yrkeserfarenhet nog att göra de här sakerna utifrån 
eget huvud… då blir man lite provocerad av IB, man blir lite kvävd.  

 
Om man däremot hade fått välja att använda verktyget hade det inte varit ett 
problem, menar socialsekreteraren. Men skallkravet gör att IB upplevs 
manualstyrt och tar bort det professionella sociala arbetet i utredningarna.  

Sammanfattningsvis anses del 3 ta längre tid än tidigare. Man får därmed 
mindre tid till exempelvis besök och gemensamma ärendedragningar. Det kan 
dock vara svårt att inte göra IB om den krävs för att skicka vidare ärendet. I 
andra fall gör socialsekreteraren på förhand en bedömning på om IB kommer 
vara meningsfull i ärendet och kan strunta i IB. En framträdande tema är 
annars frågor om våld i nära relationer där frågeställandet i sig anses vara 
relevant om än en vanesak. Problemet ligger snarare i kompetens för att 
hantera svaren, särskilt då fler frågor ska ställas inom en rimlig tidsram. En 
annan del av frågeställandet i IB handlar om att tolka och ”översätta” 
sökandens svar, där smidighet kan ställas mot det etiska i att fylla i åt 
sökanden. Slutligen är ett viktigt tema IB som stöd och struktur för 
nyanställda. Detta syfte med IB kopplas samman med likställighet, att alla 
socialsekreterare ska ställa samma frågor. Det kan i sin tur upplevas ta död på 
kreativiteten i socialt arbete och göra ekonomiskt bistånd alltför 
manualbaserat.   

4.3.2.4 Användning av IB del 4 

Ett enkätresultat som bekräftas i fokusgrupperna är att andelen ärenden som 
del 4 görs i är låg. I en fokusgrupp i Söderort kallas del 4 för ett 
utvecklingsområde och i alla fokusgrupper beskrivs del 4 som en del som 
bortprioriteras och försenas. En socialsekreterare menar att del 4 initieras lite 
beroende på vad som framkommer i del 3: 

 
Oftast blir det att man träffas på nybesöket och då är det 
jättemycket ny information och man får in massa handlingar… man 
gör upp en planering och den här IB 3an. Sen får man se vad som 
händer de närmaste månaderna, en eller två, och beroende på det 
så får man sätta sig i ett nytt möte och göra en förändringsplan om 
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det händer jättemycket och man göra upp nya mål. Men jag tror att 
tanken är att man ska göra det efter tre månader, men det tror jag 
absolut inte görs. 

 
Socialsekreteraren menar vidare att om man gör bedömningen att ärendet inte 
kommer vara aktuellt så länge, så finns det ingen poäng att göra den. En annan 
anledning är att det kan vara någon som inte klarar fler handlingsplaner och att 
det inte finns någon poäng att göra det för sökandens skull, utan bara för 
ärendets egen skull. Man gör det när det finns ett behov, menar social-
sekreteraren. En annan fyller i och säger att om det finns en tydlig jobbplan 
från jobbtorg, så brukar man också hoppa över del 4, istället för att göra 
ytterligare en plan som egentligen säger ”följ din jobbplan”. En annan 
socialsekreterare från en arbetsplats där del 3 och 4 görs på samma enhet, 
säger dock att ambitionen är att del 4 rent av ska göras direkt efter del 3, på 
första besöket. Sökande som beskrivs som ”röriga” med kortare 
sjukskrivningar och jobbsökningsperioder om vartannat är en grupp som kan 
ha hjälp av den struktur som del 4 erbjuder.  

Oavsett organisering och undantag finns ingen motvilja mot del 4 i sig, 
snarare är det den mest uppskattade delen i IB hos stadsdelsförvaltningarna. 
En chef menar att det finns helt andra möjligheter än i del 1 och 3 då den är 
tydligare kopplad till MI. Det finns många öppna frågor att resonera kring till 
skillnad från den förra arbetsplanen som inte var så systematisk. Det gör del 4 
till ett stöd inte bara för nyanställda, utan också för de mer erfarna. 

Flera socialsekreterare menar att del 4 är mer öppen för anpassning än de 
andra delarna, och att man inte sitter med frågorna rakt upp och ner. En av 
socialsekreterarna som arbetar med sjukskrivna sökande menar dock att del 4 
kan vara problematisk för sin målgrupp då del 4 är utformad för personer som 
står nära arbetsmarknaden. Skalfrågan om hur man bedömer sin möjlighet att 
bli självförsörjande inom tre månader, är svår att ställa till en sökande som 
inte har jobbat på tio år och som är sjukskriven på heltid. Det kan också krävas 
språkbegåvning för att förstå den typen av frågor, menar en annan 
socialsekreterare, och används tolk är risken ännu större att det blir fel och 
onyanserat.   

En del av del 4 som det råder oklarhet kring är jobbtorgens deltagande. 
Tanken är att förändringsplanen vid behov ska utformas tillsammans med 
jobbcoachen. En jobbcoach kan inte komma ihåg när denne senast satt i ett 
möte med en sökande och en socialsekreterare kring del 4. Coachen är heller 
inte säker på hur det ska gå till. En annan jobbcoach menar att det inte görs i 
den utsträckning som det borde eller skulle kunna göras, och att det har 
saknats riktlinjer och stöd för att arbeta med detta: 

 
Om vi ska jobba med det [behövs] tydligare riktlinjer på att så här 
ska ni göra, och då få hjälp om hur vi ska få den här samverkan att 
fungera… Vem initierar det? Ska det vara socialsekreteraren som 
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har en skyldighet att säga att nu är det dags att göra en 
förändringsplan med den här aspiranten, jag måste kontakta 
coachen för att få till ett möte? Annars är det lätt att det rinner ut i 
sanden och att man som coach får driva det. Jag gör det i alla fall, 
och vissa tycker det är ok.  

 
En jobbcoach menar att man tagit upp frågan tidigare men att det är svårt att få 
till någon förändring och att man därför lagt ner ansträngningarna. Coacherna 
beklagar dock situationen eftersom de beskriver del 4 som högst relevant: 

 
Högst relevant, verkligen. Och jag tycker också att det är bra att 
den görs av socialsekreteraren. Även om vi sitter i ett trepartsmöte. 
För att det som tas upp är relevant för vårt arbete, för mitt och 
aspirantens arbete, men det är på uppdrag av socialsekreteraren. 
Sådär blir det ju tydligt med krav och stöd. /…/ Det som händer nu 
när vi inte använder den så ofta är att man kan ha väldigt olika bild 
av aspiranten. Socialsekreteraren kan ha gjort en förändringsplan 
och har de här målen… och den här situationen… och så vänder 
man sig till mig, och då är det en annan bild som ges. För att man 
har olika kunskaper från början. Så där tycker jag att man får en 
helhetsbild och samförståelse alla tre. Så jag tycker det är bra.  

 
En socialsekreterare säger att man har en gemensam ärendedragning med 
jobbtorget en gång i månaden, men det är främst när det inte går så bra för en 
sökande som förändringsplanen aktualiseras. Annars hinns det inte med, vilket 
leder till parallella utredningar på stadsdelsförvaltning och jobbtorg. En chef 
hänvisar till att det har varit stor omsättning på personal, och implemen-
teringen i stort har tagit mycket tid. Men skulle man avsätta en dag i veckan på 
rutin för att ta sin an del 4 skulle det antagligen fungera lättare.  

Sammanfattningsvis bortprioriteras och försenas del 4 av flera anledningar, 
exempelvis för att ärenden inte bedöms vara aktuella så länge. Det finns dock 
ingen motvilja till del 4 som tvärtom är den mest omtyckta delen av IB. Den är 
öppen för anpassning och ligger nära MI-tanken. Om viljan finns där är dock 
förståelsen för organiseringen tillsammans med jobbtorg mer oklar. Tydligare 
styrning och tätare gemensam ärendedragning efterfrågas.  

4.3.3 Sammanfattning och slutsats 
På övergripande nivå finns inga problem i förståelsen för IB eller i 
överensstämmelsen med ens värderingar (vilja). Skillnader i vilja syns framför 
allt mellan socialsekreterare och deras chefer samt på arbetsplatsnivå. En 
skillnad gällande förståelse är att det är oklart hur del 4 ska organiseras där 
tydligare styrning efterfrågas.  Ett annat undantag är IB:s struktur som enligt 
en socialsekreterare kan upplevas minska kreativiteten i det sociala arbetet och 
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främst vara till som stöd för nyanställda och för att nå likställighet. IB som 
stöd för nyanställda får stöd av andra intervjupersoner.  

Det är annars inom att kunna som användningsproblemen ligger. I enkäten 
är tid den mest nämnda orsaken till att IB inte används. Del 1 varierar i 
fokusgrupperna mellan 10-45 minuter, och del 3 kan ta över en timme. Tid 
anses också problematiskt på jobbtorgen, men där överväger fördelen att mer 
information kan leda till en bättre kartläggning. Jobbtorgen är genomgående 
mer positiva till användningen av IB. Ett viktigt undantag är samverkan med 
stadsdelsförvaltningarna där det finns många synpunkter från både coacher 
och socialsekreterare på hur information kan och bör delas i IB-kedjan.  

Positiva är också chefer på stadsdelsförvaltningar som inte anser tiden vara 
ett lika stort problem som socialsekreterarna. Cheferna anser också att IB är ett 
bättre sätt att arbeta på än tidigare. Frågan om tidigare arbetssätt varierar 
annars mellan arbetsplatser. IB:s överensstämmelse med befintliga praktiker 
verkar variera och berör både kunna och vilja. Grundutredningar används 
exempelvis när tiden inte räcker till (kunna) men kan samtidigt ge bättre 
överblick än IB del 1 (vilja). I övrigt rör sig problem kring frågeställande 
kring frågor om våld i nära relationer, där kompetens kring mottagning av svar 
upplevs som otillräcklig, särskilt då IB ska genomföras inom rimliga 
tidsramar. Språksvårigheter kan göra IB svårgenomförd. 

Slutsatsen kan avslutningsvis formuleras som att användarna överlag har 
förstått och velat använda IB. Undantag är kunskap om hur del 4 ska 
organiseras mellan aktörer, tidigare arbetsplatsrelaterade tillvägagångssätt 
samt IB:s förenlighet med professionellt socialt arbete. Vidare har användare 
överlag också kunnat använda IB. Undantaget är återigen del 4 som inte görs i 
mer än hälften av fallen. Orsaker till att IB inte används är tids-, språk- och 
individrelaterade. Problem i användandet av IB kretsar kring frågor vars svar 
är svåra att hantera och samverkansproblem mellan aktörer.   

4.4 Resultaten av IB  
Under denna huvudrubrik presenteras resultatet som hör till utvärderingens 
tredje frågeställning – hur upplever användarna att arbetet med försörjnings-
stöd har påverkats av användningen av IB? Resultat ska här förstås som 
resultatet av implementeringen, alltså vad användningen av IB har medfört i 
fråga om de problem som IB är en del i att lösa.  

Att poängtera är att vissa enkätpåståenden inte är relevanta för alla 
användare, varför det liksom i andra delar av enkäten finns ett internt bortfall i 
form av ”vet ej” eller ”ej aktuellt” (ca 10 %). Tre påståenden, har ett särskilt 
stort bortfall: transparens i beslut (21 %), ett evidensbaserat arbetssätt (30 %) 
och möjligheter för att få kunskap om resultat och effekter av insatser (30 %). 
Termer som transparens och evidens kan möjligen uppfattas som för diffusa 
eller främmande för att besvaras.  
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4.4.1 Enkät 
Resultaten för Stockholm som helhet beskrivs i tabell 11 nedan. Det finns tre 
huvudsakliga resultat som kan lyftas fram. Det första är att de högst värderade 
resultaten med medianen 5 är rättssäkerhet, likställighet och uppföljning.  

 

Tabell 11. Resultaten av IB 
 
Medianvärden på påståendet: I vilken utsträckning upplever du att användningen av IB 
medför… (1 = i mycket liten utsträckning, 6 = i mycket stor utsträckning) 
 
  Social-

sekre-
terare  
 
N=254 

Chefer 
(SDF)  
 
N=35 

Jobb-
coacher  
 
N=39 

Chefer 
(JTS)  
 
N=6 

Totalt 
  
 
N=334  

1. ... brukardelaktighet i utredningen. 4 5 4 5 4 
2. ... rättssäkerhet för den enskilde. 4 5 4,5 6 5 

3. ... en tydlig röd tråd från utredning 
till insats och uppföljning. 

4 5 4 5 4 

4. ... goda uppföljningsmöjligheter. 4 5 5 5 5 

5. ... en heltäckande utredning innan 
insats erbjuds. 

4 5 4 4,5 4 

6. ... transparens i beslut. 4 4 4 4 4 

7. ... goda förutsättningar för en 
individuell behovsprövning. 

4 5 4 4,5 4 

8. ... goda möjligheter att ge rätt insats 
snabbare. 

4 5 4 4,5 4 

9. ... en likställighet i arbetssätt 
mellan stadsdelsförvaltningarna 
eller mellan jobbtorgen. 

5 6 4 5 5 

10. ... en samsyn mellan enheter inom 
Stockholm stad kring bedömningar 
av behov av insatser. 

4 5 4 4 4 

11. ... god samverkan mellan enheter 
inom socialtjänsten. 

3 3 - - 3 

12. ... god samverkan mellan 
stadsdelsförvaltningar och 
jobbtorg. 

4 5 3 4 4 

13. ... möjligheter för att få kunskap 
om resultat och effekter av insatser. 

3 4 3 4 3 

14. ... ett evidensbaserat arbetssätt. 4 5 5 5 4 
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Detta bekräftas i fokusgrupper där IB:s största vinst är att sökanden kan tänkas 
få samma frågor i alla stadsdelar vilket kan borga för likabehandling. Att IB 
medför rättssäkerhet beskrivs som en fråga om att alla får den utredning de har 
rätt till. Bland dessa påståenden värderar jobbcoacher likställighet lågt jämfört 
med stadsdelsförvaltningarnas chefer. Hos jobbtorgchefer ges istället 
rättssäkerhet höga betyg till skillnad från socialsekreterarna. 

Det andra resultatet är att påståenden om samverkan har relativt låga 
värden (median 3-4) hos alla utom stadsdelsförvaltningarnas chefer. Noterbart 
är jobbcoachers låga betyg kring samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och 
jobbtorg (3). Detta blir rimligt sett i ljuset av de samverkansproblem som 
redovisats ovan.  

Ett tredje resultat är att IB inte uppfattas medföra möjligheter för att få 
kunskap om resultat och effekter i någon större utsträckning. Detta kan 
förklaras med att IB inte först och främst lanserats som ett verktyg som syftar 
till kunskapsinhämtning på en annan nivå, utan som ett verktyg som ska 
säkerställa just likställighet och rättssäkerhet. I fokusgrupperna framkommer 
exempelvis att inga större uppföljningar eller sammanställningar av data med 
utgångspunkt i just IB, är planerade, även om sådant görs från andra underlag.  

En samling påståenden som har medelhöga värden är de som berör 
utredningen på olika sätt: en tydlig röd tråd från utredning till insats och 
uppföljning, goda förutsättningar för en individuell behovsprövning, en 
heltäckande utredning innan insats erbjuds och goda möjligheter att ge rätt 
insats snabbare. Dessa är de resultat som ofta framkommit i 
bakgrundsmaterialet om IB, där sökanden ska matchas bättre till följd av att IB 
ger ett bra underlag. Chefer ger högre betyg på alla dessa påståenden än 
socialsekreterare och jobbcoacher. Samma sak gäller för påståendet om 
brukardelaktighet.  

Sammanfattningsvis upplevs användningen av IB medföra vinster för 
likställighet, rättssäkerhet och uppföljningsmöjligheter, men i mindre 
utsträckning för samverkan och möjligheten att få kunskap om resultat och 
effekter av insatser. IB:s främsta resultat utifrån användarna kan därmed 
sammanfattas som något som strukturerar utredning inom ekonomiskt bistånd 
och något som kan säkerställa att denna struktur erbjuds till alla.  

4.4.2 Fokusgrupper 
Frågor om resultaten av IB ställdes också i fokusgrupperna. Fokus låg på de 
resultat som fick blandade eller låga betyg i enkäten som samverkan och 
kunskap om resultat och effekter, men också på frågan om brukardelaktighet 
som är ett begrepp öppet för tolkningar. Det hindrade dock inte att intervju-
personerna ofta återkom till det som framstår som de viktigaste fördelarna 
med IB – likställighet och rättssäkerhet. 

En socialsekreterare menar att en sökande ska kunna vara berättigad 
bistånd i en stadsdel om den är det i en annan. Det är också positivt att alla 
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ställer samma frågor. Då missar man exempelvis inte frågor om våld i nära 
relationer som annars kunde undvikas, som en socialsekreterare beskriver:  

 
Om man inte hade de här frågorna skulle man låta sina fördomar 
styra mer… jag frågar den här kvinnan om hon har blivit utsatt för 
våld men den där mannen skippar jag för den har säkert inte… 
liksom att man väljer vilka frågor man ställer… och det kan bli fel 
då. 

 
Likställigheten förmedlas till sökanden genom att understryka att alla sökande 
får samma frågor. En jobbcoach menar att om man visar att man har ett 
formulär, slappnar sökanden av. Formuläret förmedlar att det inte är några 
konstiga frågor och att det finns en systematik. Samma sak lyfts fram av en 
chef på en stadsdelsförvaltning som menar att signalen om likställighet är en 
kvalitetssäkring:   

 
Förr var det ju på ett annat sätt, och det berodde lite på vem man 
kom till och vilka frågor som blev ställda och vi hade inte jobbtorg, 
så det berodde på vilken stadsdel… allt var väldigt, det kunde se 
väldigt olika ut… och så är det idag också, men det blir ändå på 
något sätt en kvalitetssäkring i att man har samma program, 
grundkoncept.  

 
För en chef på en stadsdelsförvaltning blir ambitionen om likställighet också 
ett sätt att styra verksamheten och se att alla gör på samma sätt: 

 
Jag tänker att det kan skapa en kvalitet och säkerställa så att jag vet 
att personalen… alltså att medborgarna bemöts på ett någorlunda 
liknande sätt. Och någorlunda likvärdiga bedömningar… att vi 
utreder ungefär samma saker…  

 
Det finns också en rättssäkerhet i att dokumentera vad som sägs och ska 
uppnås i en förändringsplan, även om en socialsekreterare menar att det 
kanske inte är till direkt nytta för sökanden:  

 
Jag tror att för klienten så finns det absolut en bra rättssäkerhet i 
det här… sen kan jag tro att för en klient som har en jobbplan, en 
handlingsplan och en förändringsplan, kanske inte bryr sig om man 
gör ytterligare en plan. De har så många planer de här 
människorna, jag tror inte att de sätter upp det på sina väggar där 
hemma. De lägger de till handlingarna. Det blir lite absurt och 
byråkratiskt att ju hela tiden… nu ska VI göra en plan, på 
arbetsförmedlingen gör de en plan, på jobbtorg gör de en plan, sen 
en plan hos mig. 
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Även om IB kan vara en hjälp i strävan efter likställighet, menar en 
socialsekreterare att IB inte är någonting som ensamt kan säkerställa 
likställighet i beslut och bedömningar: 

 
Det är en utredning, sen fattar vi våra beslut utifrån helt andra 
saker… den ekonomiska utredningen, kontoutdrag, 
arbetsförmedling, vad jobbtorg säger, det är sällan man tittar på IB, 
åh, vad ska jag fatta för beslut. Utan det är ju mer att det ska bli 
någon sorts riktning på ens utredning, och sen fattas beslut utifrån 
andra saker… och det tror jag sitter i hur vi tolkar riktlinjerna på de 
olika stadsdelarna, hur kulturen ser ut… men två olika stadsdelar 
kan göra två olika saker med samma IB. 

 
Denna aspekt betonas i olika fokusgrupper. Besluten i sig blir inte mer lika av 
IB, vilket ställer frågan om IB inte istället ska kallas ett kartläggnings-
instrument istället för ett bedömningsinstrument. Idén bemöts med 
instämmande i en fokusgrupp för chefer. Bedömningen styrs inte av IB: 
 

(I: vad styrs det av?) Det är ju våra riktlinjer och hur de tolkas och 
att det finns nätverksmöten för chefer och biträdande chefer i staden 
som lyfter frågor kring hur man ska bedöma olika ändamål och så 
vidare. (I: så IB bidrar inte till en mer gemensam bedömning?) Jag 
kan inte tänka mig att det påverkar bedömningarna överhuvudtaget. 
Alltså när det gäller samsynen av bedömningarna. In the same city 
så att säga. /…/ (I: Skulle man kalla IB ett kartläggningsinstrument 
istället?) Ja, det är faktiskt det rätta namnet. (I: En ram för vilken 
information man ska inhämta?) Flera: Ja. 

 
Ett resultatområde som fick relativt låga betyg i enkäten var frågor kring 
samverkan och samsyn. Det är ett område som diskuterats ovan där olika syn 
på vilken information som kan och bör delas samt på aktörernas uppdrag 
skapar hinder i IB-kedjan. Frågan här är om IB har medfört samverkan mellan 
stadsdelsförvaltningar och jobbtorg. Socialsekreterare och jobbcoacher menar 
generellt att IB inte har lett till bättre samverkan av orsaker som diskuterats 
ovan. En Jobbcoach i Järva menar att IB bäddar för samverkan och är ett bra 
underlag för samverkan genom att aktörer måste samverka både på 
ledningsnivå och socialsekreterar-/jobbcoachnivå. En jobbtorgschef menar på 
samma sätt att IB absolut bidrar till samverkan eftersom man arbetar med 
samma instrument och att de som samverkar därigenom får ett utbyte. 
Samtidigt är man medveten om att man inte är där än. En chef på en 
stadsdelsförvaltning menar att det i fråga om del 4 handlar om nya rutiner som 
inte finns och som tar tid att inrätta. Det är dessutom en tidskrävande rutin 
som ska inrättas då en coach och en socialsekreterare tillsammans ska träffa 
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sökanden. En chef för ett jobbtorg i samma fokusgrupp instämmer men pekar 
på att det är stadsdelsförvaltningens uppgift att initiera del 4: 

 
Men så länge inte ni (stadsdelsförvaltningen) gör alla era 
förändringsplaner så kan inte vi möta det på något sätt. Utan det 
måste initieras från stadsdelarna. Deras tid är mer dyrbar. Vi har 
hur mycket resurser som helst. Vi kan alltid.  

 
Chefen menar vidare att samverkan har blivit bättre. IB är någonting att prata 
kring, man är på besök hos varandra och samverkan kring del 4 tas upp på 
möten.  

Ett annat resultatområde är brukardelaktighet, alltså att IB ska göra 
brukaren mer delaktig i utredningen. I intervjun med organisatörerna 
definieras brukardelaktighet i IB främst som en tydlig kommunikation, att ge 
en förståelse för utredningsprocessen och sökandens upplevelse av att det som 
efterfrågas är relevant för ansökan.  

En socialsekreterare menar att i och med att man inte håller i hela mötet 
utan frågar sökanden de frågor som ställs, så blir sökanden i någon mån 
delaktig. Det är bara sökanden som kan svara på frågorna. MI lyfts också fram 
som ett sätt att involvera sökanden i samtalet och göra denne delaktig genom 
att beskriva sin situation. Genom att inte läsa frågorna rakt av utan göra mötet 
till ett samtal blir sökanden delaktig. Sen menar en jobbcoach att det är en 
annan fråga om sökanden alls vill bli involverad – vissa blir irriterade medan 
andra börjar reflektera över sin situation. En jobbcoach menar att frågor där 
man får skatta sig själv är ett exempel där sökande blir involverade: 

 
Varför skattar du dig själv såhär, vad betyder det, vad behöver du 
för att nå upp till… så att det är möjligtvis att det öppnar upp för att 
diskutera för frågan.  

 
En socialsekreterare kopplar brukardelaktighet till målsättningar i del 4. IB ger 
i sig en bra grund för samsyn mellan socialsekreterare och sökande då båda ser 
vad som står och vad som har sagts, vilket gör sökanden delaktig. Men sen 
sker utredningen alltid inom IB:s och socialsekreterarens ramar vilket ställer 
frågan om brukardelaktighet finns eller ens är relevant att tala om. Ytterst 
finns bara ett acceptabelt mål i en förändringsplan: 
  

Ditt mål är att skaffa dig ett jobb. Då är det lite onödigt att jag 
frågar. Som om det är en fri fråga när det inte riktigt är en fri fråga. 
Jag säger jobbtorg, för det är det enda jag har att erbjuda. Och det 
står att du ska vara på jobbtorg. Man erbjuder öppningar i 
samband med MI och sen snävar jag in det till det som är det rätta 
svaret, och sen så lär dem sig ju det… och säger vad som är det 
rätta svaret. 



57 

 
Tankegången återkommer hos en chef på en stadsdelsförvaltning som också 
menar att IB kan leda till delaktighet och förståelse i form av att lyssna in om 
sökanden tycker en viss insats är ok eller inte. Samtidigt har socialsekretaren 
krav och lagstiftning att förhålla sig till: 

 
Vi sitter ändå som myndighet som säger ja eller nej till bistånd. Vi 
ger avslag om det inte är så att man följer vår planering. Det är 
klart att man kan påverka sin egen situation, men det är inom ramar 
som vi sätter. Vad blir delaktigheten?  

 
Den form av delaktighet som definieras av organisatörer och beskrivs i 
fokusgrupper får sammanfattningsvis sägas vara en delaktighet inom tydliga 
ramar. Det är delaktighet som sökandens förståelse för den process och de 
insatser som erbjuds. 

Ett resultatområde som har en undanskymd roll är IB som verktyg för 
kunskap om resultat och effekter av insatser. Denna idé är helt frånvarande i 
fokusgrupperna. På den direkta frågan om IB används för att få kunskap om 
effekter, antingen på egen hand av socialsekreteraren eller på aggregerad nivå 
genom att en annan avdelning tar fasta på materialet, är svaret att det inte görs. 
Statistik och data samlas in och sammanställs kontinuerligt på andra sätt, men 
att just IB skulle vara ett medel i detta är ingenting som det finns kunskap om i 
fokusgrupperna. Några tycker dock tanken är intressant men att man inte 
kommit så långt än.  IB upplevs heller inte riktigt som utformad för kvantitativ 
sammanställning då den har många öppna frågor.  

Få personer uttalar sig om huruvida sökande kan få rätt insats snabbare 
genom IB. En jobbcoach tror att så är fallet eftersom informationen är mer 
utförlig och strukturerad och möjliggör bättre matchningar. Mer information 
ger en bättre bild, och gör det lättare för coachen att göra ett bra jobb. En chef 
på jobbtorg är osäker men antar att sökande får rätt insats snabbare eftersom 
alla coacher nu gör en utförlig kartläggning. Socialsekreterare är osäkra men 
menar att frågor om våld i nära relationer kan göra att rätt insats kan komma 
snabbare:  

 
Och så signalerar man också att vi från samhället inte accepterar 
det, det är inte ok… och får då individen höra det ett antal gånger 
kanske det är lättare att ta steget också. Så jag tror att det kan bli 
rätt insats snabbare på det sättet. Att det sår ett frö och blir mer 
likvärdigt, det kanske skulle vara så att vissa skulle fått insatsen 
ännu snabbare… men att det blir mer likvärdigt. Men jag tror det är 
mer att man missat det innan… 

 
Sammanfattningsvis är resultat kring att IB medför likställighet och 
rättssäkerhet mest framträdande också i fokusgrupperna. Det innebär dock 
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inte att bedömningarna blir mer lika. Frågan är därför om IB ska kallas ett 
kartläggningsinstrument istället. Att IB medför samverkan är däremot mindre 
tydligt, av orsaker som diskuterats under användningsavsnittet. Det står 
däremot klart att IB skulle kunna medföra bättre samverkan. Att IB medför 
brukardelaktighet blir något av en definitionsfråga. Om man med deltagande 
avser en tydlighet och transparens från socialsekreterarens sida för att 
sökanden ska få förståelse för processen, kan IB sägas bidra till 
brukardelaktighet. Om man däremot avser påverkan på mål och processen 
menar flera att det är orealistiskt. Huruvida IB medför möjligheter för att få 
kunskap om resultat och effekter av insatser är ingenting som det reflekterats 
kring i fokusgrupperna. Slutligen kan IB medföra att sökanden får rätt insats 
snabbare, främst eftersom ett större kartläggningsmaterial inhämtas på 
jobbtorg, och för att frågor om exempelvis våld i nära relationer 
uppmärksammas tidigare.  

4.4.3 Sammanfattning och slutsats 
De resultat av implementeringen av IB som lyfts fram i enkäten är 
likställighet, rättssäkerhet och uppföljningsmöjligheter. IB kan därmed sägas 
medföra en strukturerad utredning inom ekonomiskt bistånd och något som 
kan säkerställa att denna struktur erbjuds till alla. Det innebär dock inte att 
bedömningarna blir mer lika och IB kan bättre beskrivas som ett 
kartläggningsinstrument. Mindre lyckade är resultat kring samverkan som får 
jämförelsevis låga betyg. Det är problematiskt att IB inte bidrar till samverkan 
i en struktur som är så pass beroende av samverkan. Enkätresultat om 
brukardelaktighet är svårtolkade beroende på definitionssvårigheter. 
Delaktighet som tydlighet och transparens från socialsekreterarens sida för att 
sökanden ska få förståelse för processen får stöd i fokusgrupper, medan 
delaktighet som påverkan på mål och process beskrivs som orealistiskt. 
Slutligen kan IB medföra att sökanden får rätt insats snabbare för att ett större 
kartläggningsmaterial inhämtas på jobbtorg, och för att frågor om exempelvis 
våld i nära relationer uppmärksammas tidigare.  

Så hur upplever användarna att arbetet med försörjningsstöd har påverkats 
av användningen av IB (frågeställning 3)? De resultat som flest användare 
anser att IB medför är likställighet, rättssäkerhet och uppföljningsmöjligheter. 
Brukardelaktighet är ett annat område där dock olika definitioner finns. 
Resultatområden med mindre stöd är frågor om samverkan och kunskap om 
resultat och effekter av insatser. Det förra präglas av samverkansproblem, det 
senare uppfattas inte som relevant. 

4.5 Intervjuer med sökande 
Tjugo intervjuer med sökande genomfördes på jobbtorg i Söderort och Järva 
(se tabell 3). Intervjuerna är för få för att säga något generellt om respektive 
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kluster, men tjänar som exempel på hur IB kan uppfattas av dess mottagare. 
Vidare finns få distinkta skillnader mellan Söderort och Järva, varför resultat 
presenteras för klustren tillsammans, och eventuella skillnader lyfts in 
efterhand. Resultaten presenteras del för del.   

4.5.1 Upplevelser av del 1 
Nio sökande kan knytas till del 1 (4/11 från Järva, 5/9 från Söderort). De som 
inte går att knyta till del 1 känner inte alls igen frågorna från formuläret som 
visas upp under intervjun, eller fick bara enstaka frågor om namn och var de 
bodde för att sedan bli anvisade till jobbtorget. En sökande i söderort blev 
kontaktad av jobbtorget genom uppsökande verksamhet.  

 De nio som har varit med om del 1 fick frågan om hur de upplevde 
telefonintervjun. De flesta lyfter fram antalet frågor och telefonintervjuns 
längd (ibland en timme) som något negativt vilket gjorde det ansträngande att 
svara på frågor. En sökande som inte har svenska som modersmål förklarar: 

 
De frågar jättemånga frågor… (hur upplevde du det?) det var 
jättesvårt. Men sen berättade jag under en timme. På telefon vet 
man inte vem man pratar med… man ska bara svara. På jobbtorg 
känner man en person, så man kan fråga flera gånger och man 
känner sig mycket bekväm. Men inte på telefon. För man vet inte 
vem man pratar med.  

 
Telefonsamtalet beskrivs av flera sökande ha formen av snabba frågor som 
förväntas ge snabba svar. Det kan bli en påfrestande och nervös ingång till 
försörjningsstöd: 

 
Det var mycket fråga svar. De låter inte så jätteintresserade av att 
höra hur jag mår, om jag ska lägga det kort. /…/ De låter allmänt 
hårda… rakt på sak. Och jag som person blir sjukt nervös av det 
där… och stammar istället i telefon… och jag har redan svårigheter 
att ringa folk överhuvudtaget… så… det är lite… man kan känna sig 
lite… orättvist behandlad när man har de svårigheterna och så är 
de så hårt på. Men jag vet ju om det att de måste göra det här för att 
få fram information. Men man tar ändå illa upp av det. Så jag har 
varit väldigt nervös för att ens vända mig till jobbtorg för att det 
känns så hårt…  

 
På frågan om det var någon enskild fråga de tyckte var konstig eller besvärlig i 
del 1 nekar de flesta. En sökande anger frågan om familjesituationen. Då 
sökandens familj är kvar i en annan världsdel menar han att ansökningen 
endast borde titta på hans situation och inte blanda in familjen:  
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Frågorna är inte helt respektfulla. De finns frågor som man inte 
behöver lägga sig i. Man har inte jobb, man vill ha hjälp… och det 
är handläggaren som har makten… vi kommer att göra så, så, så… 
det känns som diskriminering… det här med min familj, jag har inte 
sökt bidrag för min familj, de bor inte i Sverige. Vi bor i olika 
världar, förstår du? Jag vill inte hämta hit min familj utan jobb. Det 
var mycket frågor om dem, jag förstod inte varför. Frågor som man 
tvingas svara på för att man inte har jobb... man behöver hjälp, och 
om du inte svarar, får du ingen hjälp. 

 
Det är ett genomgående tema för alla IB:s delar – att vara i underläge och inse 
att man för att kunna få försörjningsstöd måste svara på alla frågor som ställs. 
Det är ingen idé att ifrågasätta, säger en sökande, det är bara att svara. En 
sökande som beskriver sina psykiska problem menar att det opersonliga 
telefonsamtalet och de snabba frågorna i kombination med viljan att vara till 
lags och underlätta för socialsekreteraren gör att man vill svara ”rätt”: 

 
Och sen den här frågan, varför har du inte gjort nåt åt det här 
tidigare? /…/ Ska jag lägga upp det som att jag har mått jävligt 
dåligt? Man vet inte vad som är ett schysst svar… man är jätterädd 
att om man säger att man har mått dåligt så säger de att du har inte 
ens försökt… 

 
Samtidigt har de flesta förståelse för att frågorna ställs. Eftersom man ber 
socialförvaltningen om pengar måste de ha kunskap om personen, menar en 
sökande.  

Sammanfattningsvis är det få enskilda frågor som upplevs som besvärliga i 
del 1, och sökande har en förståelse för att frågorna ställs. Snarare är det 
helheten som inte nödvändigtvis kan kopplas till IB, som kan upplevas som 
ansträngande. I telefonsamtalet vet man inte vem man talar med, samtalet är 
långt, frågorna kommer i snabb följd, kräver snabba svar och det finns liten 
möjlighet till utveckling. Detta blir särskilt ansträngande om man tycker 
telefonsamtal i sig är jobbiga. Ansträngningen inriktas på att svara ”rätt” på 
frågorna som ställs.  

4.5.2 Upplevelser av del 2 
Alla sökande har varit med om del 2. Det skiljer sig i hur del 2 fylldes i mellan 
sökande, men inte mellan jobbtorg. För det första kan den fyllas i av sökanden 
själv under gruppintroduktioner för nya sökande. För det andra kan 
jobbcoachen hålla i formuläret och ställa frågorna, och för det tredje finns ett 
mellanting där sökanden fyller i vissa frågor och jobbcoachen ställer de 
resterande.  
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Mötet med jobbtorget och coacherna upplevs genomgående som positivt 
av de intervjuade. Från att ha varit med om det första telefonsamtalet berättar 
två sökande om vilken skillnad det är att komma till jobbtorget: 

 
Det var en känsla att det var mer lättsamt när man var på jobbtorg, 
jag har tagit mig igenom den svåra delen, och nu behöver jag bara 
repetera så att de på jobbtorg vet… min situation så att de har koll. 
Det svåra var gjort. 
 
Här [på jobbtorg] var det mycket trevligare bemötande. Frågorna 
var inte lika djupa. Det var mest sådant man tänker att vilken 
myndighet som helst skulle ställa: hur är du som person, vad har du 
gjort och... mer lättsamt. Här vill de faktiskt hjälpa mig att få ett 
jobb… och de fokuserar på den delen mest, allt annat var att de vet 
att jag är en stabil person… då är det inte lika jobbigt att fylla i det 
heller. 

 
Flera sökande anser att det är tydligt vad jobbtorget har för funktion jämfört 
med stadsdelsförvaltningen. Uppfattningen är att på jobbtorget får man hjälp 
med jobb, på stadsdelsförvaltningen med pengar. Delaktigheten i del 2 
upplevs därför oftast som stor. Mötet blir ett samtal och handlar om sökanden 
och dennes situation i riktning mot arbete. En sökande beskriver också hur 
förutsättningar för att få ett arbete medvetandegörs: 
 

Man lär sig från det där. Det finns frågor som inte ens kommer i 
hjärnan. Sen man … oj, det var viktiga svar. (vilka då?) Om man 
inte har gjort grejer i livet… så läser man att oj…. (alternativ som 
man inte kryssar för) ja… man läser det och ser att det finns saker 
att göra… 

 
Problematiska frågor är förkortningar som SAS (svenska som andra språk) 
och frågor om hälsa som hälften av de intervjuade lyfter fram som besvärliga 
på två olika sätt. Dels är frågornas utformning som skalfrågor 1-7, svåra att 
svara på. Dels kan hälsan i likhet med familjerelaterade frågor i del 1 upplevas 
som en privatsak:  
 

Skalorna var lite konstiga… hur är din psykiska och fysiska hälsa? 
... eh… bra… och även om man haft problem så hade man kanske 
inte velat medge det… det är lite privat fråga… man vet ganska bra 
själv.. men om man har en dålig psykisk hälsa så är det inget man 
vill berätta… fysisk hälsa är annorlunda, det är inte lika 
personligt…  
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Problematiska frågor verkar enligt flera sökande dock hanteras genom att 
coacherna går igenom del 2 tillsammans med deltagarna och förklarar 
eventuella oklarheter. Flera ser inga problematiska frågor alls.   

Tolv sökande menar att frågor upprepas mellan del 1 och 2, och mellan del 
2 och 3. Av dessa menar hälften att det inte gör så mycket då det är viktigt att 
de behöver veta svaren. Den andra hälften finner det irriterande, men menar 
att det är bara att svara ändå för att man måste. Två sökande har inte lagt 
märke till upprepningar av frågor förrän de får se dem igen under intervjun. 
Det kan tolkas som att bemötandet och stödet som upplevs på jobbtorgen 
sätter frågorna i ett annat ljus.   

 
Jag tyckte det var lite liknande frågor (som del 3)… men det var mer 
fokuserat på arbete. /…/ Jag känner mer förtroende för coachen än 
för socialsekreteraren. Socialsekreteraren… jag känner liksom.. det 
är som om man ska lura dem… nu ska vi kolla om hon luras här. 
Medan här… [jobbcoachen] peppar en och hjälper en att komma 
igång igen med livet, och det tycker jag är bra, det är det man vill… 
(kontrollerande och stöttande?) ja, jag tycker det. (Är det något med 
hur de ställer frågorna?) Där (del 3), var det ju precis som att 
hon… dömde… han var mer liksom… kompis… liksom och hjälpte 
en mer… det kanske är från person till person… jag hade mer 
förtroende för honom.  

 
Sammanfattningsvis upplevs del 2 som en förbättring jämfört med telefon-
samtalet. Bemötandet beskrivs som positivt och frågorna inte som lika djupa. 
Svåra förkortningar förekommer dock och hälsofrågor kan upplevas som 
privata och frågetekniskt problematiska. Det är positivt att del 2 är inriktad på 
arbete, och deltagarcentreringen skapar en upplevelse av delaktighet. 
Upprepningar finns mellan del 1 och 2, men upplevs inte som problematiska. 
Antingen för att informationen är viktig eller för att sökanden ändå inser att 
det bara är att svara. Upprepningar upplevs heller inte som besvärliga om 
syftet är att stötta.  

4.5.3 Upplevelser av del 3 
Tretton sökande var med om del 3: fyra i Söderort och sju i Järva. Det är det 
första personliga mötet med en socialsekreterare, och i relation till del 2 
upplevs mötet mer som ett förhör, även om frågorna är relevanta:  

 
Det var mest som ett förhör. Men jag kan tänka mig att man kan få 
fram något viktigt, till exempel om våld och hot i nära relationer. 
Att man ändå har med den för att folk kanske inte vill säga det rakt 
ut… det finns våld i mitt hem… Men att man kan säga ”ja” på den 
… och så går man vidare… en liten notering så… Det känns ju ändå 
som att det är bra frågor och relevant information…  
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En sökande menar att det inte är frågorna i sig, utan bemötandet från 
socialsekreteraren som upplevs stressat. En annan sökande upplevde mötet 
som dokumenterande men att man inte har något val: 

 
Jag fick inte sitta och kolla i formuläret när hon skrev, hon fyllde i 
samtidigt. (I: Hur upplevde du det?) det kändes lite… inte så roligt 
kanske… lite dokumenterande... men man måste ju göra det, man 
känner att man inte har något val… man måste göra det. Man 
kanske inte behöver svara på alla frågor, men de flesta. Det är inte 
läge att protestera liksom.  

 
På frågan om man upplevde sig som delaktig i del 3 kan svaren ofta beskrivas 
som att delaktigheten är begränsad.  

 
Nej, nej...(skratt) det var väldigt stelt. Nu sitter jag här och nu ska 
du berätta allt för mig. Det fanns ingen dialog.  
 
Nej… alltså de skriver bara på pappret. De gör ingenting. Social-
sekreteraren. På jobbtorg är det mycket bättre…  

 
Fem sökande i Järva menar att del 3 inte var något större problem. En av dessa 
tycker det var en klar förbättring jämfört med telefonintervjun: 

 
För att alltså… här i den här skrev man jobb också. Hon ba, hur 
tänker du att du ska fixa ett jobb, så vi pratade om det och sådär. 
Mycket om hur man ska få pengar… mycket bättre.  

 
Precis som i del 2 tycker ingen att frågorna var svåra att förstå rent språkligt. 
Om något var oklart fick man det förklarat. Däremot upplevdes frågorna som 
djupare och mer personliga än i del 1:  

 
Djupare frågor. Men det var lite samma (som del 1). Hon satt med 
pappret och kryssade. Man kände sig underlägsen. Det var som att 
de ville veta så mycket som möjligt… så personligt som möjligt… 
det fanns inga gränser, som att är det här ok eller kan du svara på 
den här frågan också, utan det var verkligen som att nu måste du 
svara. De ville ha svar på allt. Men det var inte frågor som det var 
konstigt att de ställde. Vissa frågor blev man förvånad över – oj! 
Jaha, varför vill ni veta det? Men sen förstår man kanske. /…/ Jag 
kom ihåg att efter det här mötet (del 3) gick jag hem och mådde 
piss…  
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Ett förbättringsförslag som flera sökande lyfter fram är att om social-
sekreteraren förklarar varför en viss fråga ställs, är man mer villig att svara. En 
sökande menar att:  
 

Det var lite skumt i början för jag var inte van vid att folk ställer 
frågor om familj, alkohol och droger… men hon sa att det var för 
att förbättra, för att hon skulle veta. Det var inte något personligt 
mot mig. Så jag gjorde det… alla får frågorna… men det kändes 
ändå konstigt, varför just jag. Att det var personligt. 

 
Frågor om våld, familj och nätverk samt hälsa är frågor som sökande har 
reagerat på i del 3. Men det är svårt att säga något generellt om frågorna, då 
varje frågeområde är problematiskt för vissa men inte för andra. Frågor om 
våld i nära relationer anses av de flesta vara förvånande, men relevanta. En 
sökande stör sig dock på frågorna:  

 
Det här med våld… har du utsatt… det klart det finns sådana 
möjligheter. Allt kan hända… droger är bra att de frågar om… men 
varför just om våld? Det är en normal grej som händer… vissa folk 
undviker, vissa försvarar sig… jag tycker inte att det har något med 
det här att göra… Det är bra att de undersöker sådana här frågor, 
men vissa av dem… stör jag mig på. 

 
Frågor om familj och nätverk uppmärksammas av åtminstone tre sökande. En 
sökande upplever frågorna i del 3 som för privata: 

 
Jag tyckte det var ganska konstiga frågor… jag förstår inte varför 
vissa av de här frågorna ens är med… har det något med saken att 
göra varför jag ens är här? (vilka är det?) Mina kompisar… mitt 
privatliv i princip… kompiskretsar till exempel – vad gör dina 
kompisar på fritiden – som de inte behöver veta, känner jag i alla 
fall. Privata frågor behöver de liksom inte ställa? (förklarade de 
varför de ställde dem?) Nej. Jag fick ingen information om det. 

 
Frågor om hälsa återkommer i del 3, och är ett tredje frågeområde som upp-
märksammas. En sökande säger att det är naturligt att man inte mår jättebra 
för tillfället eftersom man söker pengar: 

 
Jag mår kanske inte jättebra just då för man vill ju vara självständig 
och självförsörjande. Men man ska ju ändå ge ett intryck av att ”nej 
men det här går finfint”, att man ändå försöker skaffa ett jobb, att 
man inte har som ett långsiktigt mål att stanna i deras krets… utan 
att man vill göra något med sitt liv. /…/ Kanske skulle de ha frågat, 
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hur får det här dig att må? Eller hur är du i vanliga fall? Hur har 
det här påverkat dig…? 

 
Frågorna uppmärksammas alltså inte bara för att de är privata eller 
förvånande, utan för att man vill visa upp sig som förtjänt av försörjningsstöd. 
Också i del 3 lyfter en sökande fram hur man försöker ge det rätta svaret till 
socialsekreteraren, inte minst eftersom man inte vet vem som kan läsa 
uppgifterna:  

 
De vill ju höra bra saker. Alla har ju dåliga sidor. De vill höra bra 
saker… jag vet inte… ärligt talat vet man inte vad man ska svara på 
det… man blir lite så här… ställd mot hörnet eller vad man ska 
säga… ska man säga som det är eller… Man vet ju att det här 
dokumenteras… alla kan kolla upp det här känns det som… man 
öppnar upp sig liksom… alla får veta mitt privatliv…  

 
Sammanfattningsvis uppfattas del 3 mer som ett förhör än del 2, och 
upplevelsen av deltagandet kan beskrivas som begränsat. Frågorna är 
relevanta, inte svåra att förstå och djupare och mer personliga än i del 1. 
Frågor som kommenteras av sökande är frågor om våld, familj och nätverk 
samt hälsa. Det är dock svårt att säga något generellt, då varje frågeområde är 
oproblematiskt för vissa och besvärande för andra. Också i del 3 finns 
ambitionen att svara ”rätt” på socialsekreterarens frågor. Ett 
förbättringsförslag som lyfts fram är att en förklaring till varför en viss fråga 
ställs minskar risken för att den ska uppfattas som besvärlig eller obehaglig.  

4.5.4 Upplevelser av del 4 
Endast en sökande (i Järva) säger sig ha varit med i del 4. Den gjordes på 
samma besök som del 3. Frågorna uppskattades mycket av sökanden: 
 

Då fick jag sätta upp mål om att ha ett jobb om 6 månader. Det var 
bra, för det peppade mig också … Nu ska jag på praktik i två 
månader, sen 30 %, det är jag jätteglad för… det är bra frågor, mig 
peppar det oerhört… att det inte är ok att sitta hemma… min stora 
dröm är ju att få en bostad och att få ett arbete… det är mitt mål.  

4.5.5 Sammanfattning och slutsats 
Under denna rubrik besvaras den fjärde frågeställningen genom att 
sammanfatta de tidigare resonemangen. Generellt uppfatas del 1 och 3 som 
mer kontrollerande och del 2 som mer stöttande. Ifråga om del 1 upplevdes få 
enskilda frågor som besvärliga, snarare har sökande en förståelse för att 
frågorna ställs. Istället är det helheten som kan upplevas som ansträngande då 
man inte vet vem man pratar med på telefon, frågorna kommer i snabb följd 
och kräver snabba svar. Ansträngningen inriktas på att svara ”rätt” på frågorna 
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som ställs. Bemötandet på jobbtorg upplevs som positivt liksom del 2:s 
inriktning på arbete. Deltagarcentreringen skapar en upplevelse av delaktighet, 
även om vissa frågor är svåra att svara på eller är för privata. Upprepande 
frågor från del 1 upplevs inte som så problematiska. Antingen för att 
informationen är viktig eller för att sökanden upplever att man måste svara 
oavsett. Upprepningar upplevs heller inte som besvärliga då syftet är att stötta. 
Del 3 upplevs mer som ett förhör än del 2, och upplevelsen av deltagandet kan 
beskrivas som begränsat. Frågorna är relevanta, inte svåra att förstå och 
djupare och mer personliga än i del 1. Frågor som kommenteras av sökande är 
frågor om våld, familj och nätverk samt hälsa. Det är dock svårt att säga något 
generellt, då varje frågeområde är oproblematiskt för vissa och besvärande för 
andra. Också i del 3 finns ambitionen att svara ”rätt” på socialsekreterarens 
frågor. Ett förbättringsförslag som lyfts fram är att en förklaring till varför en 
viss fråga ställs minskar risken för att den ska uppfattas som besvärlig eller 
obehaglig. Avslutningsvis är det svårt att säga något om del 4 då endast en 
sökande har gjort den. Från intervjun verkar del 4 dock ha mer gemensamt 
med del 2 än del 3, i meningen att den upplevs framåtsyftande och 
arbetsinriktad.  
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5. Slutsatser 

Under denna rubrik samlas utvärderingens slutsatser ihop.  
 

1. Den första frågeställningen gällde om användarna kunnat ta del av, velat 
ta del av och förstått implementeringsinsatserna. Slutsatsen är att 
användarna som tagit del av implementeringsinsatserna har överlag haft 
tid för, velat ta del av och förstått dessa insatser. Om något är det att 
kunna som brister, alltså möjligheten att delta i centrala implementerings-
insatser och att göra tid för lokal implementering. Förståelsen har inte 
brustit vad gäller utbildningsinsatserna, men tydligare riktlinjer efterfrågas 
i fokusgrupperna.  
 

2. Den andra frågeställningen gällde om användarna kunnat använda, velat 
använda och förstått IB. Slutsatsen är att användarna överlag förstått och 
velat använda IB. Undantag är kunskap om hur IB del 4 ska organiseras 
mellan aktörer, tidigare arbetsplatsrelaterade tillvägagångssätt samt 
fokusgruppssvar kring IB:s förenlighet med professionellt socialt arbete. 
Vidare har användare överlag också kunnat använda IB. Undantaget är 
återigen del 4 som inte görs i mer än hälften av fallen. Orsaker till att IB 
inte används är tids-, språk- och individrelaterade. Problem i användandet 
av IB kretsar kring frågor vars svar är svåra att hantera och samverkans-
problem mellan aktörer.      
 

3. Den tredje frågeställningen var hur användarna upplever att arbetet med 
försörjningsstöd har påverkats av användningen av IB. De resultat som 
flest användare upplever att IB medför är likställighet, rättssäkerhet och 
uppföljningsmöjligheter. Brukardelaktighet är ett annat område där dock 
olika definitioner finns. Resultatområden med mindre stöd är frågor om 
samverkan och kunskap om resultat och effekter av insatser. Utifrån 
fokusgrupper präglas det förra av samverkansproblem, det senare 
uppfattas inte som relevant. 
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Den fjärde frågeställningen var hur sökande har upplevt IB i mötet med 
stadsdelsförvaltning och jobbtorg. Svaret är att sökande har upplevt IB:s olika 
delar på olika sätt. Generellt upplevs del 1 och 3 som mer kontrollerande och 
del 2 som mer stöttande. Ifråga om del 1 upplevdes få enskilda frågor som 
besvärliga och sökande har en förståelse för att frågorna ställs. Istället är det 
helheten som kan upplevas som ansträngande då man inte vet vem man pratar 
med på telefon, frågorna kommer i snabb följd och kräver snabba svar. 
Ansträngningen inriktas på att svara ”rätt” på frågorna som ställs. Bemötandet 
på jobbtorg upplevs som positivt liksom del 2:s inriktning på arbete. 
Deltagarcentreringen skapar en upplevelse av delaktighet, även om vissa 
frågor är svåra att svara på eller är för privata. Att frågor upprepas från del 1 
ses inte som ett problem. Antingen för att informationen är viktig, för att 
sökanden ändå inser att det bara är att svara, eller för att syftet är att stötta, 
som på jobbtorg. Del 3 upplevs mer som ett förhör än del 2, och upplevelsen 
av deltagandet kan beskrivas som begränsat. Frågorna är relevanta, inte svåra 
att förstå och djupare och mer personliga än i del 1. Frågor som kommenteras 
av sökande är frågor om våld, familj och nätverk samt hälsa. Ingen fråga är 
enhälligt problematisk, snarare är enskilda frågeområden oproblematiska för 
vissa och besvärande för andra. Också i del 3 finns ambitionen att svara ”rätt” 
på socialsekreterarens frågor. Ett förbättringsförslag som lyfts fram är att en 
förklaring till varför en viss fråga ställs minskar risken för att den ska 
uppfattas som besvärlig eller obehaglig. Avslutningsvis är det svårt att säga 
något om del 4 då endast en sökande har gjort den. Från intervjun verkar del 4 
dock ha mer gemensamt med del 2 än del 3, i meningen att den upplevs 
framåtsyftande och arbetsinriktad. 
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6. Avslutande diskussion 

 
Implementeringen av IB har på många sätt varit en framgång. Slutsatserna 
pekar på att centrala spridningsaktiviteter har varit uppskattade för de som 
deltagit och på att användare överlag har förstått, kunnat och velat använda IB. 
Användare upplever också att IB medför positiva resultat inom flera områden.  

Samtidigt finns flera exempel på undantag till slutsatserna att dra lärdomar 
från för framtida utveckling som ligger delvis utanför det direkta 
utvärderingsuppdraget. Vi har valt att diskutera sådana frågor i rapportens 
avslutande del. Vi tror och hoppas att beställarna ska ha nytta av att reflektera 
över frågorna.  

Den avslutande diskussionen tar upp sex punkter: implementeringens 
programteori, IB som kartläggning och standardiserad bedömning, IB som 
stöd för nyanställda, IB, evidens och kunskap om insatser och effekter, 
samverkan mellan kontroll och stöd samt att ställa frågor om våld och ta emot 
svaren.  

6.1 Implementeringens programteori  
En inledande reflektion gäller hur implementeringen har genomförts. Som vi 
har varit inne på har den i stora delar lyckats. Forskning om implementering 
tar gärna upp hinder för att en organisation ska lyckas med sina föresatser. 
Den presenterar också ett antal stödstrukturer (drivers) som behöver byggas 
upp (Fixsen, Blase, Naoom, & Duda, 2013). När det gäller IB finns flera av 
dessa med: kombination av top-down och bottom-up, den kontinuerliga 
förankringen bland organisationens medlemmar, ett starkt ledningsstöd och 
tydliga anvisningar (manualer). Dessutom behöver föremålet som ska 
implementeras ha ett klart värde och vara efterfrågat.  

Programteorin som varit utgångspunkt för utvärderingen, är en normativ 
idé om hur en intervention eller ett program är tänkt att fungera, i detta fall 
implementeringen av IB. Tre krav kan ställas på en programteori i allmänhet. 
Ett första krav är att den ska vara transparent. Användare av IB ska ha 
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möjlighet att se logiken och förstå vad implementeringen syftar till och hur 
man vill uppnå dess resultat. Då användarna har förstått alla 
implementeringsinsatser och dessutom användningen av IB, är detta krav 
tillgodosett.  

Ett annat krav är att programteorin är logiskt konsistent och inte 
motsägelsefull. Ju mer genomtänkt programteorins kausalitet är, desto bättre är 
förutsättningarna för att insatserna ska skapa de avsedda resultaten. Denna 
punkt är mer oklar. Att implementeringsinsatserna leder till mer kunskap om 
IB:s användning står klart. Däremot är relationen mellan användningen av IB 
och kvaliteten på utredningarna, alltså resultaten av IB, mer oklar. Det finns 
många problemområden som IB ska medverka till att lösa där IB upplevs 
påverka vissa i stor utsträckning (likställighet, rättssäkerhet, uppföljning) och 
andra i mindre utsträckning (samverkan, kunskap om resultat och effekter av 
insatser). En tanke för den fortsatta implementeringen är att diskutera i vilken 
utsträckning det är möjligt att påverka alla målområden eller om IB ska 
fokusera på ett mindre antal områden och precisera vägen dit.  

Ett tredje krav är att en programteori är styrande. Implementeringen av IB 
ska styra arbetet på alla arbetsplatser mot en ökad kvalitet i utredningarna och 
mer individuellt matchade bedömningar för att den sökande ska komma 
snabbare till egen försörjning. Ställer inte användarna upp på denna idé har 
programteorin ingen legitimitet och är inte styrande. Här stöter programteorin 
på problem då arbetsplatser har arbetet på olika sätt innan IB. Det finns en stor 
variation i huruvida arbetsplatser ser den nya idén IB som ett bättre 
tillvägagångssätt än tidigare. Samtidigt visar resultaten på lokal och 
individuell anpassning som tolereras inom konceptet IB. En sådan 
anpassningsförmåga hos programteorin kan därför sägas hantera de olikheter 
som de olika arbetsplatserna ställs inför.  

Sammantaget är programteorin framför allt transparent och styrande. Ifråga 
om logisk konstistens tyder data på att den ursprungliga idén till viss del kan 
behöva ses över. Antingen krävs en tydligare styrning och ett tydligare 
ledarskap eller så finns argument att justera mål. Det gäller framför allt hur 
idén om att ökad likabehandling stöds genom införandet av IB. 

6.2 IB som kartläggning och standardiserad 
bedömning 

En annan reflektion gäller IB som standardiserat bedömningsinstrument. Här 
ställer vi frågan om inte kartläggningsinstrument är en mer träffande 
beskrivning. Ifyllandet av IB resulterar inte automatiskt i en bedömning och 
användare är tillåtna att översätta frågor och anpassa instrumentet till lokala 
förutsättningar. I en fokusgrupp instämmer chefer i att IB snarare ska 
benämnas kartläggningsinstrument då bedömningar delvis baseras på andra 
grunder och riktlinjer än den information som fås genom IB.  
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Om IB är ett anpassningsbart kartläggningsverktyg för användare att göra 
till ”sitt eget”, förklarar det användares olika användning i utredningsarbetet. 
Frågan som då måste ställas är hur det går ihop med syftet att göra 
utredningen inom ekonomiskt bistånd mer likartad bland Stockholm stads 
stadsdelar. Är det tillräckligt att användare ställer ungefär samma frågor och 
samlar in mer likvärdig information om sökande? Gör kunskapsinhämtningen 
i sig att likställighet och rättssäkerhet säkras? Och är avsikten att en 
gemensam kunskapsinhämtning ska ge liknande bedömningar? Vi ställer oss 
frågan kring rättssäkerhet eftersom instrumentet kan ge underlag för besked 
som: ”du är inte berättigad till försörjningsstöd, ingen idé att du ansöker”. Den 
typen av besked medför att en person som tar kontakt med socialtjänsten – 
oftast per telefon – inte ges möjlighet att få sina behov prövade ordentligt. 

En annan fråga rör att IB rent språkligt är kopplat till en diskussion om 
systematiska och standardiserade bedömningsinstrument och till sin 
utformning är ett strukturerat frågeformulär. Det gör att socialarbetare hamnar 
i problematiska situationer som ska hanteras. Hur kan man skicka vidare en 
utredning till nästa IB-anhalt när man inte fått svar på alla frågor? Kan och bör 
man tolka och ”översätta” sökandens svar för att de ska passa IB? Kan man 
hoppa över frågor för att inte upprepa frågor från en del till en annan? Hur kan 
IB användas för att hinna med den? Flera sätt att hantera problemen på har 
uppdagats i resultaten. Exempelvis beskrivs hur det är oetiskt att ”översätta” 
frågorna och att man socialsekreterare därför går relativt strikt enligt IB. I 
detta fall upplevs IB begränsa socialarbetarens professionalitet och kreativitet 
och göra yrket som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd till något som 
”alla på en hyfsad nivå kan genomföra”. Ett annat sätt är att snabbt fylla i det 
viktigaste för att därefter inleda det ”riktiga” samtalet. Här kan istället 
parallella system som journalanteckningar användas för att sätta sig in i 
ärenden. Inget av dessa tillvägagångssätt verkar motsvara tanken med IB som 
av utvärderarena förstås som anpassningsbart kartläggningsinstrument. Det 
väcker frågan om hur man i den fortsatta implementeringen kan förtydliga och 
problematisera relationen mellan struktur och anpassning av frågor. Ska IB 
leva upp till innebörden av ett standardiserat bedömningsinstrument eller, som 
utvärderarna har tolkat det, sprida ett kartläggningsinstrument där 
informationsinhämtning och motiverande samtal står i centrum? 

6.3 IB som stöd för nyanställda 
En annan aspekt av IB:s struktur är att instrumentet blir ett stöd för 
nyanställda. IB lyfts fram som en struktur att utgå från och något att hålla sig i 
som ny och oerfaren inom ekonomiskt bistånd. Som mer erfaren pekar 
socialsekreterare på att man efterhand kan göra sig fri från IB. IB som ett stöd 
för nyanställda eller oerfarna är i sig inte problematiskt men är intressant sett 
till stadsdelsförvaltningarnas höga personalomsättning. Som exempel menade 
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en chef att alla anställda på dennes mottagning byttes ut under ett år. På en 
sådan arbetsplats är det begripligt att IB underlättar introduktionen till 
ekonomiskt bistånd genom att tydligt precisera vad som ska ingå och 
efterfrågas i en utredning. Det kan förklara varför chefer som grupp oftast är 
mer positiva till IB i enkätresultaten. Denna fördel till trots lyfter 
socialsekreterare fram risker med denna utveckling. Samtidigt som tydliga 
rutiner och regler för vad som ska ingå i en utredning preciseras, finns utsagor 
om att arbetsuppgiften som handläggare på ekonomiskt bistånd inte riktigt är 
förenlig med den som förknippas med en socionoms.  

6.4 IB, evidens och kunskap om insatser och 
effekter 

En annan reflektion gäller evidensbegreppet. Utifrån utvärderarnas förståelse 
föreligger det ett missförstånd i tanken att IB stödjer eller bygger på ett 
evidensbaserat arbete. IB har utvecklats internt inom Stockholms stad och 
bygger på tjänstemännens erfarenheter av hur ett bra kartläggnings- och 
bedömningsarbete ska utformas. Det är dessutom underlag för myndighets-
beslut. IB är inte forskningsbaserat.   

IB är knappast heller en insats som kan evidensbaseras, utan en 
kartläggning som kan få fram information som gör att socialarbetare väljer en 
viss intervention (som skulle kunna ha vetenskapligt stöd). Evidens bygger 
också på att den som agerar i en intervention gör på exakt det sätt som det 
finns evidens för. Gör man justeringar eller lokala anpassningar försvinner 
evidensen.  

IB bygger således på beprövad erfarenhet, vilket i sig är oproblematiskt. 
Att de flesta användare tror att IB medför ett evidensbaserat arbetssätt är 
därför missledande, då de riskerar att motivera användningen av IB till 
sökande med en missuppfattning om att det finns vetenskapligt stöd eller 
evidens. När det gäller socialbidragshandläggningen finns inte, som disku-
terats i avsnitt 2.4, kunskap om vad som gör människor självförsörjande. 
Kraven på att stå till arbetsmarknadens förfogande är också avsedda att 
förhindra att människor väljer socialbidrag som långsiktig lösning. Det är en 
funktion som socialbidraget/fattigvården har haft igenom hela historien. Vi 
ställer oss frågan om politiker och högre tjänstemän har kunskap om hur 
verksamheten fungerar i bemärkelsen att människor också blir 
självförsörjande? Debattörer har på senare tid fört fram argument om att vi bör 
ha ett annat system för att värdera arbete, man talar kritiskt om ”tvånget till 
arbete”.  

IB kan naturligtvis ändå vara framgångsrikt i bemärkelsen att underlätta 
processen att nå självförsörjning. Problemet är att detta aldrig går att mäta om 
det saknas möjlighet till jämförelse. Utvärderingens resultat bygger på 
upplevelser och åsikter i efterhand från användare och klienter. Utvärderingen 
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hade kunnat komma längre om den hade initierats innan implementeringen 
och som en före-efter-design. Eller genom att IB implementerades i vissa 
stadsdelar vilket skulle möjligöra en jämförande mätning av resultaten av IB. 
Detta menar vi är viktigt att beakta framöver. 

Vad som fortfarande är möjligt framöver är att systematiskt lagra all 
information från IB för att ta reda på exempelvis hur jobbtorg lyckas med sina 
uppdrag och varför.  Det vore även viktigt att få veta vilka sökande som vissa 
insatser är mer eller mindre framgångsrika för, eller om det kan bero på 
handläggningen. Enligt intervjuerna finns en sådan tanke men vårt intryck är 
att den har varit lågt prioriterad. Detta vore en möjlighet att stärka den 
sökandes ställning och bidra till ökad rättsäkerhet. Stockholms stad skulle 
kunna följa vad varje enskild handläggare beviljar och knyta det till 
informationen från IB. Detta vore en unik möjlighet att öka rättssäkerheten för 
en av de svagaste grupperna i samhället och minska den utsatthet de befinner 
sig i gentemot socialtjänsten i Stockholms stad.  

En positiv tolkning är att det finns ett stort förtroende för 
erfarenhetsbaserad kunskap hos socialarbetarna hos de styrande i staden. En 
annan tolkning kan vara att det finns ett begränsat intresse av att ta reda på om 
det är just IB som gör människor självförsörjande. Idag behöver de sökande 
delta i verksamheter som det finns ringa belägg för att de verkligen lyckas 
med en sådan uppgift. 

6.5 Samverkan mellan kontroll och stöd 
Ett framträdande tema i utvärderingen är samverkan. Jobbcoacher och 
socialsekreterare beskrivs i fokusgrupper och av sökande ha olika roller, där 
de förra har en stöttande roll och de senare en kontrollerande. I IB:s gemen-
samma kedja är det en intressant samverkanstanke. Samarbetet kan med ett 
lånat uttryck liknas vid ”good cop, bad cop”. Sökanden ska gå från en 
granskande funktion till en stöttande funktion som den generellt blir mest 
bunden till och tillbringar mest tid hos. Dock finns utsagor från 
socialsekreterare om jobbcoacher som ”medberoende” och från jobbcoacher 
som upplever att socialsekreterare skapar hinder i sökandens väg mot egen 
försörjning. Att aktörer generellt har olika ”revir” i samverkan är förstås 
ingenting som är unikt för implementeringen av IB. Men det har visat sig vara 
en försvårande omständighet som är särskilt problematisk eftersom IB som 
kedja bygger på att samverkan fungerar. Några reflektioner kan göras kring 
orsakerna till detta.  

För det första beskriver flera sökande att på jobbtorget får de hjälp med 
jobb, och på stadsdelsförvaltningen med pengar. Utifrån socialtjänst-
inspektörernas rapporter sägs att ekonomiskt bistånd ska syssla mer med att 
arbeta mot att sökanden blir självförsörjande på lång sikt och mindre med att 
bedöma bistånd här och nu. Frågan är därför i vilken mån stadsdels-



74 

förvaltningarna är inriktade på den första uppgiften som jobbtorgens uppdrag 
verkar riktas mer mot? Ifråga om jobbcoacher finns en tydlig skillnad i 
utbildningsbakgrund mellan socialsekreterare och jobbcoacher där de senare 
oftast inte är socionomer. Här är frågan hur de ser på sitt professionella 
uppdrag. Hur hanterar en jobbcoach att vara ”medberoende”? Inom vilken 
professionsroll sätter man sig i? Och sammanfattningsvis, hur kan man i den 
fortsatta implementeringen av IB förtydliga och legitimera roller och ansvar 
mellan aktörerna? 

För det andra finns oklarheter kring hur man kan dela med sig av 
information mellan socialsekreterare och jobbcoacher. Sekretess anförs 
samtidigt som det inte är tydligt på vilket sätt man bryter mot sekretess genom 
att dela med sig av material. Att man inte bör dela med sig av material är en 
annan aspekt där socialsekreterares uttalanden som att viss information inte är 
relevant från arbetssökande och att alla inte behöver veta allt, försvårar 
informationsöverföring. Här vill utvärderarna lyfta fram, att om det är tänkt att 
information från del 1 ska finnas jobbcoacher till handa, så är det viktigt att 
undersöka denna informationsöverförings förutsättningar.  

För det tredje kan man utifrån resultaten ifrågasätta idén att IB medför 
samverkan. Det kan snarast vara så att IB befäster samverkansproblem. Om 
man vänder på det hela kan det snarare vara så att det är en ökad samverkan 
mellan stadsdelsförvaltningar och jobbtorg som medför bättre utredningar 
inom ekonomiskt bistånd. Kanske kan en ökad uppmärksamhet på hur 
samverkan kan förstås och utvecklas vara poängfyllt, inte att själva IB medför 
samverkan. 

6.6 Att ställa frågor om våld och ta emot svaren 
När enskilda frågor i IB kommer på tal i fokusgrupper och intervjuer med 
sökande är det inte sällan det gäller frågor om våld i nära relationer. Utsagorna 
gäller inte om frågorna ska ställas eller inte, det finns inget motstånd mot 
frågorna i sig. Socialsekreterare beskriver istället svårigheter kring dels hur 
frågor ska ställas, dels mottagandet av svar. Vad gäller den första delen, 
frågeställandet, finns utsagor om att frågorna kommer plötsligt och att det kan 
vara nervöst att veta hur frågor ska ställas ordagrant, särskilt för den om är 
oerfaren. Mer framträdande är dock problematiken som uppstår då man som 
socialsekreterare ska ta emot svaren. Hur ska man agera om sökanden säger 
sig vara utsatt för våld? Och även om man har kompetensen, hinner man 
fördjupa sig? Och även om man har både kompetens och tid, är det etiskt rätt 
att fördjupa sig i det om det är första och enda gången man träffar sökanden? 
Här efterfrågas kunskap för att veta hur man ska hantera och arbeta vidare 
med svar.    
Vi ser här att frågan om etiskt ansvar aktualiseras vid användande av ett 
systematiskt instrument som IB. Detta framkom när socialsekreterana fick 
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kunskap om våld i nära relationer, men det gäller även annan information som 
går utöver det efterfrågade. Här finns ett ansvar att under tidspress och små 
resurser välja att inte blunda utan att arbeta i enlighet med de etiska 
förväntningar som förknippas med ett gott socialt arbete. Man kan i och för sig 
sympatisera med tanken att det kan vara viktig information ifall det föreligger 
våld i den sökandes relation – men det kan även anses vara såväl etiskt som 
legalt tveksamt att ställa en fråga av det slaget till personer som söker 
försörjningsstöd. Om man inte svarar, innebär det då risk för avslag på 
försörjningsstödet? Vid utredning av rätt till försörjningsstöd ska endast 
nödvändig information som rör biståndsbedömningen efterfrågas framhåller 
JO.5 I konsekvensen namn borde kanske annars en sådan fråga även ställas vid 
medarbetarsamtal, under anställningsintervjuer eller i samband med hälso-
kontroller av anställda? 

                                                        
5 http://databas.infosoc.se/rattsfall/30156/fulltext  
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Bilaga 

Metod 
 
 

Tabell 12. Antal svar per arbetsplats 
 
Arbetsplats Antal svar 

 
Bromma SDF 11/12 
Enheten för hemslösa 21/21 
Enskede-Årsta-Vantör SDF 38/44 
Farsta SDF 25/26 
Hägersten-Liljeholmen SDF 18/20 
Hässelby-Vällingby sdf 25/33 
Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm SDF 14/14 
Rinkeby-Kista SDF 38/39 
Skarpnäck SDF 18/18 
Skärholmen SDF 29/30 
Spånga-Tensta SDF 30/33  
Södermalm SDF 16/20 
Älvsjö SDF 6/6 
Jobbtorg Farsta C 9/10 
Jobbtorg Fokus Unga 6/6 
Jobbtorg Kista C. inkl Tensta 8/11 
Jobbtorg Rosenlundsgatan 7/10 
Jobbtorg Skärholmen C 5/7 
Jobbtorg Välingby C 10/11 
Total 334/371 
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Enkät  
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Intervjuguider 

Fokusgrupper 
 
1. Presentationsrunda  (10 minuter) 

‐ Namn och arbetsplats  
‐ Vilka delar av IB har ni arbetat med, eller är ni chefer för? 

 
2. Implementeringen av initial bedömning (20 minuter) 

‐ Hur har ni arbetat med implementeringen på er arbetsplats? Vilka 
aktiviteter? 

‐ Tycker ni att IB har spridits på ett bra sätt? (Introduktion i IB, MI-
utbildning, processtöd) Vad har varit mindre bra?  

‐ Vilket har varit det största hindret?  
‐ Hur kunde implementeringen ha förbättrats?  
‐ Har det funnits tid att implementera IB? 
‐ Har det funnits stöd från era socialsekreterare/jobbcoacher/chefer 

(beroende på fokusgrupp) att implementera IB?  
 
3. Användningen av Initial bedömning (30 minuter) 

‐ Hur arbetar ni med IB på er arbetsplats? (jmf idealbilden 1-2-3-4) 
‐ Hur ser förutsättningarna (tid, resurser osv) ut på er arbetsplats för att 

arbeta med Initial bedömning?  
‐ Passar IB in i ert sätt att arbeta?  
‐ Vilka delar av IB är mer problematiska? Varför? 
‐ Ni som är bekanta med del 4, upplever ni att den är svår eller mindre 

relevant att använda? På vilket sätt?  
‐ Vilken är den vanligaste anledningen till att IB inte används? Är det ett 

problem? 
‐ Vilket stöd har Initial bedömning på er arbetsplats? Uppfattas IB som en 

belastning? 
‐ Är IB ett bättre sätt att arbeta på än ert tidigare arbetssätt?  
‐ Är Initial bedömning en bra idé? 

 
4. Resultatet av användningen av Initial bedömning (30 minuter) 

‐ Finns det områden där användningen av Initial bedömning höjt 
kvaliteten på utredningarna? Vilka? t.ex:  
 

Brukardelaktighet 
Transparens i utredningarna 
Möjlighet att ge rätt insats snabbare 
Samverkan mellan enheter inom socialtjänsten 
Samverkan mellan sdf och JT 
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Samsyn mellan enheter inom Stockholm stad 
Möjligheter för att få kunskap om resultat och effekter av insatser 

 
‐ Finns områden där kvaliteten har sjunkit? Inom vilka områden? Vad 

beror det på? 
 

Vad anser ni borde göras med IB för att få högre kvalitet i utredningarna och få 
folk snabbare i försörjning? 
 

Intervjuer med sökande 
 
Bakgrundsfrågor  

1. På vilken stadsdelsförvaltning finns din socialsekreterare? 
2. Kön 
3. Ålder 
4. Modersmål _____________________________________ 
5. Har du använt dig av tolk i kontakten med din socialsekreterare? (ja/nej)  

 
Öppna frågor  

6. Hur upplevde du telefonintervjun med socialsekreteraren (del 1)?  
7. Hur upplevde du mötet med jobbcoachen (del 2)? 
8. Hur upplevde du besöket hos socialsekreteraren (del 3-4)?  
9. Tyckte du att frågorna var respektfulla?  
10. Tyckte du att frågorna var lätta att förstå? 
11. Kände du att du kunde besvara de flesta frågor?  
12. Upplevde du att jobbcoachen förstod dina svar? 
13. Upplevde du att socialsekreteraren förstod dina svar? 
14. Kände du att du fick utveckla dina svar? 
15. Kände du att du var delaktig i kommunikationen när frågorna ställdes? 
16. Kände du att det i samtalet togs upp saker som var viktiga för dig? 
17. Kände du att dina åsikter hade betydelse? 
18. Kände du att det var tydligt vad sdf och JT kunde hjälpa till med? 
19. Tyckte du att många frågor upprepades mellan mötet med 

socialsekreterare och på jobbtorget?  
20. Kände du att frågorna fick dig att reflektera över din situation?  
21. Kände du att samtalet motiverade dig?  
22. Avslutningsvis, har du något annat att tillägga?    
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Informationsbrev till sökande 

 
 
Hej, här följer information och skriftligt samtyckesformulär om en intervju vi 
vill göra med dig för projektet ”forskningsutvärdering av Initial bedömning”.  

 
Bakgrund och syfte med utvärderingen: 
Stockholm stad har gett Linnéuniversitetet i uppdrag att utvärdera införandet 
av de frågeformulär (initial bedömning) som används vid utredningen av 
ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Frågeformulären har använts för att 
ställa frågor till dig när du tagit kontakt med en stadsdelsförvaltning och 
jobbtorg och ska gälla för hela Stockholm. Syftet med utvärderingen är att se 
om man lyckats sprida frågeformulären i Stockholm stad som det var tänkt 
och om kvaliteten på arbetet med försörjningsstöd har ökat.  

Då du är en av dem som kan ha besvarat dessa frågor vill vi fråga dig hur 
du upplevt ditt möte med jobbcoach och socialsekreterare. 

Förutom intervjun med dig intervjuas socialsekreterare, jobbcoacher och 
deras chefer, som också svarar på en enkät, om hur de upplever att 
frågeformulären fungerar. 
 
Intervjun med dig: 
Intervjun med dig beräknas ta 20 minuter och handla om hur du upplevt ditt 
möte med din jobbcoach och socialsekreterare. Frågor vi kommer ställa är 
exempelvis: Har du varit med om intervjuer där frågorna varit färdigskrivna?  
Var frågorna lätta att förstå? Tyckte du frågorna var respektfulla? Fick du 
möjlighet att utveckla dina svar? 
 
För dig som deltar i intervjun gäller följande:  

 
 Det är helt frivilligt att intervjuas.  
 Du kan när som helst avbryta intervjun utan förklaring och utan att 

det påverkar relationen till oss som forskare eller till jobbtorget eller 
socialsekreteraren på stadsdelsförvaltningen. Om du avbryter 
intervjun tas den bort från utvärderingen.  

 Intervjun genomförs på plats och tid som passar dig. 
 Forskarna kommer att svara på alla frågor om projektet närsomhelst 

under projekttiden.  
 Personuppgifter som kan komma fram under intervjun som 

exempelvis namn, kommer anonymiseras och det kommer inte att 
framgå att du deltagit i intervjun eller utvärderingen.  
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 Intervjun kommer att spelas in och skrivs ut i text. I samband med 
utskriften anonymiseras du.   

 Uppgifter om personer kommer heller inte att utlånas eller användas 
kommersiellt eller för andra icke-vetenskapliga syften.  

 När vi arbetar med intervjuinformationen sker det på lösenords-
skyddade datorer, och inspelningar förvaras i kassaskåp i Växjö som 
endast forskarna har tillgång till. Linnéuniversitetet är ansvarigt för 
dina personuppgifter.  Dina svar och dina resultat kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

 
Utvärderingen kommer att sammanställas i en rapport till Stockholms Stad i 
februari 2016. Utvärderingen har etikprövats och godkänts av den regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping den 25/8 2015. Du kan ta del av 
utvärderingen genom att höra av dig till någon av oss (kontaktuppgifter 
nedan).  
 
Vänliga hälsningar  
 
Forskningsansvarig  
 
Verner Denvall   Kettil Nordesjö 
Professor, socialt arbete  FD, socialt arbete 
Linnéuniversitetet  Linnéuniversitetet 
verner.denvall@lnu.se  kettil.nordesjo@lnu.se 
Tel: 0470-76 75 23  Tel: 0702561599 
 
Skriftligt samtycke: 
Jag har tagit del av både muntlig och skriftlig information om utvärderingen 
av Initial bedömning samt de villkor som gäller. Jag har kunnat ställa frågor 
och fått dem besvarade. Jag tackar på dessa villkor ja till en intervju.  
 
Ort och datum 
 
 
Namn och underskrift 
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Initial bedömning del 1-4 

Initial bedömning del 1 
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Initial bedömning del 2 
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Initial bedömning del 3 
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Initial bedömning del 4 
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