knut:

GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET

:

att ta tillvara kunskap
från arbetsmetoder och processer som
sannolikt kan medföra
att fler personer med försörjningsstöd
blir självförsörjande

FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE
NÄR VI BLIR BÄTTRE
RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON,
I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD
OCH AV RÄTT AKTÖR

”Boken om KNUT” är en berättelse om fem kommuners strävan
att gemensamt utveckla sitt sociala arbete. Ett samarbete som pågått under nästan 2 år och som planenligt nu slutredovisas. KNUT
står för ”kommunalt nätverk för utveckling”.
I boken redovisas ett processinriktat kunskaps- och kompetensutvecklande arbete. Ett arbete som har varit möjligt att genomföra
tack vare ekonomiskt stöd från ESF – Rådet i Stockholms län och
den Europeiska socialfonden.
Boken vänder sig till dig som vill öka kvaliteten i socialtjänstens
arbete med ekonomiskt bistånd. Vi hoppas att denna bok kan bli
till nytta också i andra kommuner och att vi blir fler som i samverkan hjälps åt att utveckla och fördjupa det sociala arbetet. Vi
hoppas att denna bok kan bli ett bidrag i arbetet att nå vår vision
”Fler blir självförsörjande genom att vi blir bättre”.
Boken om KNUT har nio olika avsnitt. I dessa redovisas olika
aspekter på förändringsarbete inom socialtjänsten och hur KNUT
– kommunerna Järfälla, Nynäshamn, Solna, Sundbyberg och
Södertälje bidragit till utvecklingen av socialtjänstens arbete med
ekonomiskt bistånd.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING
KNUT ÄR ETT PROJEKT FINANSIERAT AV
EUROPEISKA SOCIALFONDEN; ESF-RÅDET I STOCKHOLMS LÄN.
I ETT PARTNERSKAP/NÄTVERK SAMARBETAR FEM KOMMUNER:

Boken bygger på vår omfattande dokumentation av det systematiska arbete som personalen i deltagande kommuner bedrivit och
på intervjuer med personal i de fem kommunerna. Redaktör har
varit Inger Danilda. Vi tycker att hon gjort ett mycket bra arbete.
Vårt mål är att fortsätta det framgångsrika samarbete vi påbörjat.
Planeringen av det fortsatta arbetet har kommit långt.

NYNÄSHAMN, JÄRFÄLLA, SOLNA, SUNDBYBERG, SÖDERTÄLJE OCH
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
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KNUT är inte ett projekt utan ett program
VAD VAR DET SOM PÅGICK?
UTVECKLING AV EN OMDEBATTERAD VÄLFÄRDSTJÄNST
BERÄTTELSENS OLIKA DELAR

kap1:

- Sitter vi här igen med sex kommuner om två år
och säger skall vi göra ett projekt?

NÄR VI DROG IGÅNG KNUT ARBETADE VI MED FRÅGAN

10

”Samtidigt finns det inte minst i ESFrådets digra projektbank åtskilliga
erfarenheter att bygga vidare på. Det
gäller även i de befintliga organisationerna. Projektet KNUT försöker fylla en
del av detta gap. Bakgrunden är att det i
många kommuner har funnits en
frustration över att projekt startar och
läggs ner utan att ge några avtryck.
Det har blivit så många projekt att inget
förmått samla ihop erfarenheterna,
varpå organisationerna tröttats ut och
slutit sig inåt.” 1

Citatet ovan är hämtat från ett av de första mötena i vad jag trodde var ännu
ett i raden av EU projekt – ett Kommunalt Nätverk för UTveckling (KNUT),
i början av 2006. Det är en sammanfattning av mötesdeltagarnas farhågor
inför det projekt som de precis engagerat sig i. De var oroliga för att det nya
initiativet skulle hamna på ”projektkyrkogården” och att resultaten från
utvecklingsarbetet skulle bli ”hyllvärmare” i de kommunala bokhyllorna.
Både på kyrkogården och i hyllorna var det redan fullt.
Dessa farhågor måste betraktas som mycket välgrundade. Efter drygt tio år
som medlemmar i Europeiska Unionen (EU) finns idag en stor projekttrötthet
i våra svenska kommuner. Det finns en utbredd skepsis mot ”projektifieringen” eftersom det visat sig svårt att integrera lärdomarna från utvecklingsinsatser i den dagliga verksamheten. Är det så att projekt blivit normen
i det svenska arbetslivet och linjeorganisationen undantaget? Kanske har du
som läsare deltagit i något av de tusentals lokala projekt, som genomförts
med stöd från olika europeiska fonder.
När jag under hösten 2007 träffar några av dem som deltog på det aktuella
mötet, i samband med att jag skall påbörja arbetet med den här boken,
möter jag till min stora förvåning allt annat än projekttrötthet. Istället möts
jag av en sprudlande energi och ett stort engagemang. Det gick nästan inte att
stoppa ordflödet när projektdeltagarna skulle berätta om sina erfarenheter
från det ”interkommunala nätverkandet”.
Så här sa några av deltagarna i projektets ledningsgrupp:
- Det ger mig energi att gå på ledningsgruppsmötena. Det är ett ställe där
man kan hämta energi. Vi tror på att det går, på möjligheter och förändring.
- Jag har varit med i många projekt, men det här är absolut bätttre.
Nåja, det fanns också dem som var lite trötta till följd av projektets höga
tempo och dess omfattning.

VAD VAR DET SOM PÅGICK?

Energin och dynamiken i det kommunala nätverket var ett av skälen till
varför jag bestämde mig för att ta uppdraget att skriva den här boken.
Det främsta skälet var dock att KNUT inte tycktes vara ”ännu ett i raden
av projekt”, som levde ett eget liv vid sidan av den ordinarie verksamheten.
De deltagande parterna strävade efter att ”bygga strukturer som främjande
ett systematiskt samarbete och lärande” där erfarenheterna från småskaliga
försök ute i kommunerna fortlöpande kunde omsättas i vardagsarbetet.
KNUT fångade mitt intresse eftersom det fanns en potential för att initiativet
skulle kunna övergå till ett långsiktigt programarbete i samspel mellan olika
kommuner och regionala samt nationella aktörer.
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INTEGRATION OCH MÅNGFALD . LÄRDOMAR

FRÅN VÄXTKRAFT MÅL
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I STOCKHOLMS LÄN , EUROFUTURES .

”VAD BEHÖVER VI VARA BRA PÅ FÖR ATT KUNNA IMPLEMENTERA RESULTAT FRÅN UTVECKLINGSPROJEKT”?
SVAREN SER DU NEDAN. SVAREN I PRAKTIKEN HITTAR DU I BOKEN.

Sedan hösten 2005 när idéerna om ett tvärkommunalt projekt började diskuteras i Stockholmsregionen har sex kommuner deltagit i utvecklingsarbetet.
I partnerskapet samarbetar idag, två år senare, fem kommuner; Järfälla,
Nynäshamn, Solna, Sundbyberg och Södertälje samt länsstyrelsen i Stockholms län. Under de första faserna av projektet deltog även Upplands-Bro
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Ekonomiskt bistånd inom ramen för
socialtjänstlagen delas upp i
försörjningsstöd respektive livsföring
i övrigt. Försörjningsstödet är i sin tur
uppdelat i en riksnorm, som är gemensam för alla kommuner och omfattar
kostnader för exempelvis livsmedel och
kläder, samt andra skäliga kostnader
som baseras på lokala riktlinjer och den
sökandes behov. Dessa skäliga
kostnader kan avse exempelvis boende
och hushållsel. Livsföring i övrigt avser
allt annat bistånd en person kan behöva
för att vara tillförsäkrad en skälig
levnadsnivå, exempelvis läkarvård.

kommun. Partnerskapet samverkar i sin tur med andra intressenter som
Socialstyrelsen och med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

lite pengar. Antingen har vi för höga eller för låga krav på biståndsmottagarna (Några röster från KNUT).

- Jag funderar på om det här verkligen är ett projekt, eller om vi
istället skall kalla det ett program? Det handlar om att få en hållbar
utveckling, som finns kvar när finansiärerna drar (Lena Rogeland,
processcoach i KNUT).

Trots det ekonomiska biståndets omfattning och den återkommande debatten, i såväl media som i politiken, om systemets kostnader, nyttjande och
rättsäkerhet har det visat sig att kunskaperna om själva handläggningen av
biståndet är minst sagt bristfällig. I kommuner, bland myndigheter, i statliga
utredningar och inom forskarsamhället har det om och om igen konstaterats att det saknas kunskaper om vilka effekter olika arbetssätt har för att
minska biståndsmottagandet. Kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten
är en ständigt aktuell fråga och regeringen tillsatte hösten 2007 en särskild
utredare som;

Vad var det som gjorde att KNUT var ”absolut bättre” än andra projekt?
Varför ”gav det energi” ? Hur hade arbetet organiserats för att kunskaperna
skulle finnas kvar ”när finansiärerna dragit”? Det var några av de frågor
som jag ställde mig och där svaren på frågorna kunde fungera som vägledning
för andra projektpraktiker. I teorin vet vi en hel del om vad som krävs för
att lyckas med att implementera resultaten från ett utvecklingsprojekt. På
konferenser och utbildningar får vi också höra, från mer eller mindre inspirerande föreläsare, ”hur man gör” för att främja ett systematiskt lärande.
När vi kommer tillbaka till jobbet hinner vardagen ikapp oss och teorierna,
liksom rapporterna från EU-projekten, riskerar att bli hyllvärmare.
- Att man måste göra en ordentlig analys av vad som behöver förbättras
innan man påbörjar ett förändringsarbete. Det visste jag väl teoretiskt
innan, men det har blivit så tydligt nu (Kommentar från utvärderingen
av KNUT).
Genom att beskriva aktiviteter, processer och dilemman i KNUT är förhoppningen att du som läsare skall få idéer om hur teori kan bli till praktik
och hur ett projekt kan undvika att hamna på kyrkogården. Berättelsen om
det kommunala nätverket ger en inblick i några av de vanligaste utmaningarna vi ställs inför i komplexa utvecklingsprojekt.
Ställ gärna boken i hyllan, men damma av den när det återigen är dags att
starta (ännu) ett lokalt utvecklingsprojekt.

UTVECKLING AV EN OMDEBATTERAD VÄLFÄRDSTJÄNST

Mer specifikt handlar berättelsen om KNUT om ett förändringsarbete inom
socialtjänsten, och om utvecklingen av en omdebatterad välfärdstjänst
- socialbidraget eller det som idag kallas ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Det ekonomiska biståndet är det yttersta skyddsnätet i det svenska
välfärdssystemet och omfattar årligen mellan fyra till fem procent av befolkningen. Under 2006 var det nästan 400 000 personer 2 som någon gång under
året fick ekonomiskt bistånd. Handläggningen av försörjningsstöd är en stor
del av verksamheten vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO)
i kommunerna, både till antalet klienter och till kostnaden. IFO som helhet
har till uppgift att stödja utsatta grupper i samhället och erbjuda riktade
insatser till exempelvis barn och unga, familjer och personer med psykosociala problem eller missbruk.
2

SOCIALSTYRELSEN

(2007)

EKONOMISKT BISTÅND ÅRSSTATISTIK ÅR
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STATISTISK SOCIALTJÄNST
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- Det betraktas som legitimt att kritisera handläggningen av försörjningsstöd i kommunerna. Antingen betalar vi ut för mycket pengar eller för

”....skall analysera och lämna förslag på hur de statliga resurser som i dag
avsätts till socialtjänstens verksamhetsområde på bästa sätt kan bidra till att
stödja kunskapsutvecklingen inom detta område. Utredaren skall även analysera och lämna förslag på åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram,
sprids och tillämpas i praktiken. Syftet är att socialtjänstens insatser i högre
utsträckning skall baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat,
kvalitet och effektivitet.3
I KNUT har över 150 medarbetare med olika yrkesroller från de deltagande
kommunerna analyserat arbetet med ekonomiskt bistånd ur olika perspektiv.
Det har handlat om orsakerna bakom behovet av försörjningsstöd,
de insatser som föreslås för att minska behovet och vilka arbetssätt samt

VA R F Ö R K N U T ?

Inom försörjningsstöd arbetar vi inte
alltid med de effektivaste metoderna.
Det saknas metoder som är prövade och
utvärderade, vilket gör det svårt att mäta
resultaten av vårt arbete.
Ett annat problem är att de lärdomar
vi fått via olika projektsatsningar alltför
sällan integreras i den ordinarie verksamheten. Utvecklingen inom försörjningsstöd är ett eftersatt område hos
kommunerna, vilket bekräftats av såväl
Socialstyrelsen som Sveriges Kommuner
och Landsting.

3

SID .1, SOCIALDEPARTEMENTET

(2007)

KOMMITTÉDIREKTIV .

NYA FORMER FÖR STÖD TILL KUNSKAPSUTVECKLINGEN INOM SOCIAL TJÄNSTEN . DIR .
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metoder som används i arbetet inom socialtjänsten. Syftet har varit (och är)
att genom ett strukturerat samarbete ta tillvara kunskaper från arbetsmetoder som kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande. Genom att lära av varandra och av andra skall kommunerna
kunna erbjuda insatser som är bättre anpassade till klienternas behov, och
använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt.

BERÄTTELSENS OLIKA DELAR

Boken om KNUT har åtta olika avsnitt förutom denna inledning. I avsnitten
återspeglas dels olika aspekter av ett förändringsarbete inom socialtjänsten
och en så kallad frontlinje- eller gräsrotsbyråkrati, dels hur det kommunala
nätverket bidragit till utvecklingen inom det aktuella verksamhetsfältet –
ekonomiskt bistånd.
I det andra avsnittet av boken, Fler blir självförsörjande genom att vi blir
bättre, introduceras KNUT:s verksamhetsfält och några aktuella frågeställningar inom fältet. Det tredje avsnittet, Varför lär vi inte av framgångsrikt
arbete?, beskriver projektets bakgrund, utgångspunkter och metodik medan
det fjärde, Lokal mobilisering och oljan i maskineriet, belyser klassiska
teman i ett projektarbete, rollfördelningen mellan olika grupperingar i
projektet, förmågan att hantera osäkerhet och skilda förväntningar på vad
projektet skall resultera i samt strategier för att involvera andra än ”projektgruppen” i förändringsarbetet. I det här avsnittet återfinns också en del
bakgrundsfakta om de olika KNUT-kommunerna.
De kommande avsnitten innehåller konkreta exempel på det metodutvecklingsarbete som genomförts inom ramen för KNUT. Avsnitt fem, Klienten vill
bli hörd och sedd, fokuserar på uppföljning av arbetet med ekonomiskt
bistånd och biståndsmottagarens perspektiv medan avsnitt sex, Instrument
X, handlar om utvecklingen av ett verktyg, som kan användas vid det första
mötet med en klient som söker försörjningsstöd.
I det sjunde avsnittet, Extern mobilisering och en sammansatt miljö, diskuteras förutsättningarna för att driva projekt inom socialtjänsten och hur
faktorer som ledarskap, externa resurspersoner samt traditioner påverkar
en projektprocess. Därefter följer i avsnitt åtta en beskrivning av KNUT:s
”små steg” och resultat på vägen mot En tvärkommunal lärande organisation. Här sker en reflektion kring skillnaderna mellan att organisera eller
arrangera för lärande, att samverka i partnerskap eller nätverk.
Det sista avsnittet, Att kliva på KNUT-tåget, blickar tillbaka på nyckelhändelser i projektet och sammanfattar lärdomarna från två års interkommunalt samarbete. Blickarna riktas också framåt mot de gemensamma
utmaningar som aktörerna i KNUT och många andra kommuner står inför
– utvecklingen av välfärdstjänster och det sociala arbetet.

Fler blir självförsörjande när vi blir bättre
VI ANVÄNDER INTE ALLTID DE MEST EFFEKTIVA METODERNA
OLIKA PERSPEKTIV SOM INTE ALLTID MÖTS
DET PRIMÄRA UPPDRAGET

kap2:

- Vi kan inte hålla på så här längre, vi måste göra något annat,
inte mer av det som inte fungerar.
FÖR ATT LÄTTARE KUNNA FÖLJA KLIENTENS PROCESS OCH JÄMFÖRA ARBETET INOM KNUTS KOMMUNER HAR VI BYGGT EN MODELL MED

”FYRA RUM”.

MÅLET ÄR ATT UTREDNING, BEDÖMNING OCH EVENTUELLA INSATSER SKA SKE SÅ SNABBT OCH EFFEKTIVT SOM MÖJLIGT UTIFRÅN KLIENTENS BEHOV SAMT ATT
ALLA INSATSER KONTINUERLIGT FÖLJS UPP OCH UTVÄRDERAS. HUR KAN VI ARBETA SMARTARE?
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Den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall
utformas på ett sätt så att det stärker
hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv. (Socialtjänstlagen 4 kap.
Rätten till bistånd, 1§)

Rubriken i det här avsnittet är synonym med den vision som formulerades
för KNUT vid det som i projektet kallats Bommersviksdagarna, i mars 2006.
En startkonferens där representanter för de deltagande kommunerna och
länsstyrelsen träffades för att diskutera projektets fokus och inriktning.
Den bärande iden var att tillvarata och öka kunskaperna i kommunerna om
framgångsrika metoder i ”arbetet med långtidsarbetslösa med ekonomiskt
bistånd”. Länsstyrelsens roll var att sprida resultaten till andra kommuner
och övriga intressenter i Stockholmsregionen.
De målgrupper som identifierades för projektet var medarbetare i kommunerna, som i sitt arbete möter personer med försörjningsstöd (exempelvis
socialsekreterare och bidragshandläggare 4) samt chefer och förtroendevalda
politiker. KNUT skilde sig därmed från många andra lokala EU-projekt,
som ofta varit inriktade på att erbjuda olika insatser till arbetslösa med
ekonomiskt bistånd och mer sällan haft olika personalkategorier inom socialtjänsten som målgrupper.
Just arbetslöshet är en vanlig anledning till varför en person söker ekonomiskt bistånd och under krisåren på 1990-talet ökade antalet biståndsmottagare samt kommunernas kostnader för försörjningsstödet kraftigt. Krisåren
ledde till att kraven ökade på motprestationer från dem som beviljades
bistånd. Kommunerna fick rätt att ställa kvar på att de som var arbetslösa
aktivt skulle söka arbete och/eller delta i olika aktiveringsprogram.
Idag hänvisas den som är arbetslös och söker försörjningsstöd i vissa kommuner direkt till någon form av aktiveringsprogram. I de flesta kommunerna
sker dock först en kartläggning av om det finns andra orsaker än arbetslöshet
bakom behovet av bistånd. Oavsett villken strategi som tillämpas lokalt har
det visat sig att det finns stora brister i uppföljningen och utvärderingen av
olika insatser för att minska behovet av bistånd. Bland annat har flera forskare uppmärksammat bristen på systematisk kunskap om hur olika insatser
förbättrar deltagarnas möjligheter till självförsörjning. Tillgängliga studier
tyder på att effekterna av de kommunala aktiveringsprogrammen är begränsade, även om enskilda projekt kan ha varit framgångsrika. 5
”...är vi inte ens i närheten av att börja förstå vilka effekter kommunal
arbetsmarknadspolitik har. Vi har nätt och jämnt ens börjat försöka.” 6

4

I DEN HÄR BOKEN ANVÄNDS BEGREPPET BIDRAGSHANDLÄGGARE FÖR

EN YRKESROLL, SOM OFTA HAR SKILDA BENÄMNINGAR INOM KOMMUNERNA

- ADMINISTRATIV HANDLÄGGARE, EKONOMIASSISTENT,

SOCIALASSISTENT ,

UTREDNINGSASSISTENT , SOCIALBIDRAGSHANDLÄGGARE ETC .

5
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INTEGRATIONSVERKET .

VI ANVÄNDER INTE ALLTID DE MEST EFFEKTIVA METODERNA

Under Bommersviksdagarna arbetade projektdeltagarna i KNUT med att
formulera gemensamma utmaningar i arbetet med försörjningsstöd samt prioriterade fokusområden och ”önsvärda tillstånd” att sträva efter i kommunerna. Deltagarna tog beslut om att utvecklingsarbetet skulle inriktas på att
få fram dokumenterat effektiva metoder i arbetet med ekonomiskt bistånd
och analyser av olika målgrupper dvs. klientgrupper som söker försörjningsstöd. Bristfälliga analyser leder till fel åtgärder, personligt lidande och slöseri
med resurser. Dessutom skulle projektet se över resurser för och i verksamheterna samt vilken kunskap och kompetens, som medarbetarna behövde.
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Idag finns ett alltför stort fokus på
att utvärdera antalet klienter och antalet
spenderade kronor inom arbetet med
försörjningsstöd. Vi vill se mer uppföljning
och utvärdering av socialt arbete samt de
metoder som används och vilka erbjudanden som ges till vem. Utifrån en helhetssyn vill vi genomföra ett systematiskt
förbättringsarbete inom försörjningsstöd
där politiska mål, fördelning av resurser
och arbetsmetoder följer varandra (ur
broschyren om KNUT).

En av slutsatserna från Bommersviksdagarna var att det i alla kommunerna
saknades kunskaper om effektiva arbetssätt och att det visat sig svårt att
etablera nya metoder i arbetet med försörjningsstöd. En annan slutsats var
att det fanns klientgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och att
dessa grupper behöver betydligt mer, eller andra, resurser. Kommunerna
”har svårt att veta hur de skall hjälpa dessa klienter framåt” och de upptar
en stor del av arbetstiden för socialsekreterarna.
- Det behövs ett bredare underlag när det gäller att dra slutsatser om
vad som behövs i arbetet med arbetslösa försörjningsstödstagare, t ex
mer individuellt anpassad arbetsträning samt fler möjligheter att utreda
arbetsförmågan (Projektledare i KNUT).
Även när situationen på arbetsmarknaden förbättras och trots olika aktiveringsprogram finns alltså en stor grupp biståndsmottagare kvar. Under
2006 var det drygt 80 000 personer som fick ekonomiskt bistånd under
minst 10 månader av året och de betraktas i statistiken som långvariga biståndsmottagare. 7 Andelen långvariga biståndsmottagare utgjorde därmed
ca 20 % av det totala antalet personer som fick bistånd under samma år.
Det ekonomiska biståndet, som skall vara ett tillfälligt skyddsnät, har blivit
en försörjningsform för många människor, som inte omfattas av samhällets
övriga trygghetssystem.
De som är beroende av försörjningsstöd under längre perioder har en sämre
anknytning till arbetsmarknaden, sämre utbildning och sämre fysisk samt
psykisk hälsa. En statlig utredning från 2007, Från socialbidrag till arbete,
bekräftar de slutsatser som dragits i KNUT. Det behövs tätare kontakter med
klienterna och tid för utredningar för att långvariga biståndsmottagare skall
få en chans till en annan försörjningsform. I utredningen konstateras att:
”Behovet av rehabiliteringsinsatser för personer som är beroende av ekonomiskt bistånd är i dag eftersatt, vilket riskerar att bidra till att människor
hamnar i ett mer eller mindre permanent utanförskap. Många gånger döljer
sig en diffus ohälsa bakom ett bidragsberoende och det kan vara svårt att
veta vilka insatser som den enskilde är i behov av. 8
Idag finns inget gemensamt system för att klassificera orsakerna bakom
behovet av bistånd i de svenska kommunerna. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) driver mot bakgrund av detta ett projekt vars syfte är att
få fram ett bättre redovisningssystem för orsakerna till ekonomiskt bistånd.
De insatser som erbjuds biståndsmottagare måste också definieras och kategoriseras för att underlätta utvärderingar av kommunernas arbete för att
minska försörjningsstödet. Representanter för KNUT-kommunerna deltar
i en referensgrupp för det aktuella projektet.
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Utvecklingsarbetet i projektet sker även i samarbete med Socialstyrelsen,
som har ansvaret för att utveckla den offentliga statistiken inom området
samt att samla in statistik från kommunerna om orsaker till och ändamålet
med det ekonomiska biståndet. I syfte att lära mer om hur ett system skulle
kunna utvecklas har projektdeltagare i KNUT tillsammans med Socialsty-

relsen genomfört ett studiebesök i Norge för att få mer information om det
nationella informationssystemet KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).
Ett system som omfattar en rad kommunala välfärdstjänster och som ger
underlag för beslutsfattande på såväl lokal som nationell nivå. 9

OLIKA PERSPEKTIV SOM INTE ALLTID MÖTS

Utvecklingsarbetet i KNUT var från början inriktat på att tillvara kunskaper och erfarenheter från befintliga metoder, men den bild som framträdde
var att det fanns förvånansvärt lite att hämta kring arbetet med försörjningsstöd bland hyllmetrar av studier om socialtjänsten. Diskussionerna om
kunskaps- och metodutveckling inom socialtjänstens verksamheter är dock
långt ifrån en ny fråga. Dessa diskussioner har å ena sidan utgått från
tankar om att öka den explicita kunskapsnivån och å andra sidan från att
medvetandegöra praktikernas tysta kunskap.
Det senaste decenniet har flera initiativ tagits för att främja kunskapsspridning inom socialtjänsten, pröva och utvärdera olika arbetssätt samt öka
samspelet mellan utbildning, forskning och praktik. Socialstyrelsen etablerade redan 1993 ett Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) och
idag finns ett Institut för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid
myndigheten. Institutets uppgifter är att ta fram systematiska kunskapsöversikter över fungerande insatser och metoder i det sociala arbetet, stödja
och genomföra studier av olika insatser, stödja utvecklingen av systematiska
bedömningsmetoder och sprida kunskap. 10
Under perioden 2001-2003 drev Socialstyrelsen även ett Nationellt utvecklingsprogram till stöd för utveckling av socialtjänsten. Slutsatserna från
programmet var bland annat att det behövs en bättre integration mellan
forskning och praktik samt studier av olika insatsers värde för brukarna.
Av slutrapporten från programmet framgår att ledningsfrågorna är centrala
för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete. 11 Ett försök
att minska glappet mellan forskning och praktik är uppbyggnaden av lokala
och regionala forsknings- och utvecklingsenheter, som ofta medfinansieras
av kommunerna. Bland dessa centra finns flera som är inriktade på socialtjänstens individ- och familjeomsorg och sedan 2001 finns en Intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. 12
Successivt har allt högre krav ställts på generaliserbara metoder och det
som kallats en ”evidensbaserad socialtjänst”. I diskussionerna om den
evidensbaserade praktiken kan olika perspektiv skönjas - klienternas rätt
att få veta vad insatserna leder till, medborgarnas rätt att få veta vad man
får för de kollektiva välfärdstjänsterna, och den professionelles möjligheter
att få kunskap om utfallet av olika insatser. 13 Stundtals har det varit en
livlig debatt om den evidenbaserade socialtjänsten bland såväl praktiker
som forskare. Det har ifrågasatts om det är lämpligt att hämta ett begrepp
- evidens – från den medicinska vetenskapen och tillämpa det inom socialt
arbete? Om det är lämpligt att utgå från ”färdiga metoder” i mötet med
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klienterna? Om det går att utgå från vissa insatsers effekter i det sociala arbetets praktik? 14 De socialarbetare som har varit positiva till den evidensbaserade praktiken har lyft fram möjligheterna att få tillämpbar kunskap
i klientarbetet och ett handlingsstöd för praktiken.

förhållningssättet som utvecklades under 1990-talets krisår till följd av den
stora mängden biståndsmottagare har satt sina spår i svenska kommuner,
enligt en rapport från Göteborgs stad, 18 som beskriver arbetet med ekonomiskt bistånd i olika stadsdelar.

I diskussionerna om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten har också
praktikernas perspektiv, inriktat på metodutveckling i det sociala arbete,
ibland ställts mot det mer akademiska. I det akademiska perspektivet står
kritisk granskning av villkoren för och resultaten av olika insatser i fokus.
Socialarbetarna har riktat kritik mot att forskarna är oförstående inför
vardagsarbetets förutsättningar och att forskningen inte direkt går att
omsätta i praktiken. Det är svårt för praktikerna att hålla sig a jour med
utvecklingen på arbetstid och tillgodogöra sig forskningsresultat på seminarier och konferenser. Forskarna å sin sida har kritiserat praktiken för
att inte ta till sig nya rön och att metoderna i det sociala arbetet alltför ofta
påverkas av ”mode”. 15

- På åttiotalet handlade det om att hjälpa människor, på nittiotalet om
att administrera pengar och idag är det någonting mittemellan (Projektledare i KNUT).

Den tidigare chefen för IMS, Kerstin Tengvald, skriver i en artikel i Socionomen att vetenskapliga studier alltmer blivit en del av den professionella
kunskapsbasen i det sociala arbetet medan ”en kompletterande metodutvecklingsstrategi har rönt mindre intresse”. 16
I KNUT har projektdeltagarna närmat sig diskussionerna om kunskapsutveckling inom socialtjänsten genom att utgå från tankegångar om erfarenhetsbaserade kunskaper, som är prövade och utvärderade.
- Vi måste börja med beprövad erfarenhet för att få ett lärande, sedan
kan vi komplettera med forskningen (Röst från KNUT).
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Det socialadministrativa förhållningssättet har kritiserats för att reducera
det sociala arbetet till ärendehandläggning. Kontrollerna som är en del av
jobbet kan ibland ta över, enligt projektdeltagarna i KNUT. Socialsekreterarna fungerar som ”kassaapparater” snarare än att utföra socialtjänstens
primära uppdrag att stärka klienternas försörjningsförmåga och ”möjligheter
att leva ett självständigt liv”. De fastnar i en ambivalens mellan önskan om
att hjälpa, byråkratiska regler och kraven på en effektiv handläggning av
försörjningsstödet. 19
För mycket administration och en hög ärendebelastning riskerar att ge ökade
kostnader för kommunerna. Socialsekreterare med alltför många ärenden
tenderar att fatta mer generösa bidragsbeslut än de som har färre ärenden.
Låg personaltäthet behöver alltså inte leda till att en kommun sparar pengar
utan istället riskerar kostnaderna att öka. När ett ärende hela tiden ersätts
med nya är det svårt att hinna med att följa upp tidigare ärenden. Bristfälliga utredningar i komplicerade ärenden riskerar också att leda till ökade
kostnader för kommunerna. 20
I KNUT skapades en modell med ”fyra rum” (se bild på sid 19) för att kunna
följa klientens process och jämföra arbetet i olika kommuner. Utredningar,
bedömningar och eventuella insatser skall ske så snabbt som möjligt ur klientens perspektiv och kontinuerligt utvärderas.

Bristen på systematiserade arbetssätt bekräftas genom de studier som visar
att det finns stora skillnader i bedömningar av ekonomiskt bistånd inte bara
mellan olika kommuner, men också mellan socialsekreterare i en och samma
kommun. Flera så kallade vinjettstudier där olika handläggare får fatta
beslut i samma fiktiva fall har fångat dessa skillnader i bedömningar. 17
En viss variation är oundviklig eftersom socialtjänstlagen är en så kallad
ramlag, som ger utrymme för lokala tolkningar. Individuella bedömningar
måste kunna ske av klienternas behov, men frågan är hur stora skillnader
som är acceptabla ur rättsäkerhetssynpunkt?
Även om det finns skillnader i själva bedömningarna mellan och inom kommunerna organiseras arbetet med försörjningsstöd ofta vid speciella enheter
för ekonomiskt bistånd. Ibland finns även särskilda mottagningsfunktioner
och socialsekreterare som arbetar med särskilda klientgrupper exempelvis
ungdomar. Det finns ofta en uppdelning mellan socialsekreterare och bidragshandläggare, som i första hand arbetar med ekonomihantering.
I KNUT har framkomliga vägar för att kombinera det sociala arbetet med
socialadministration varit högt upp på agendan. Det socialadministrativa
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Varför lär vi inte av framgångsrikt arbete?
UTE PÅ UPPDRAG AV DEN EUROPEISKA SOCIALFONDEN
EN STRATEGI MED FEM FASER
INSPIRATIONSDAGAR OCH GRUPPREFLEKTIONER

kap3:

- Det verkar ju vara ett bra arbetsätt i den andra kommunen, men
man måste ju utgå från det man själv har. Vi har olika organisationer
och förutsättningar.

KNUT HAR ORGANISERATS I EN LEDNINGSGRUPP MED CHEFER INOM FÖRSÖRJNINGSSTÖD FRÅN VARJE KOMMUN. LEDNINGSGRUPPEN HAR EN EXTERN
ARBETANDE ORDFÖRANDE. DET FINNS EN PROJEKTLEDNINGSGRUPP SOM LEDER DET INTERNA ARBETET I VARJE KOMMUN OCH INVOLVERAR ARBETSOCH REFERENSGRUPPER. ANALYSGRUPPEN, SOM BESTÅR AV VERKSAMHETSUTVECKLARE OCH CONTROLLERS FRÅN VÅRA KOMMUNER, SKA KONKRET
STÖDJA KNUTS ARBETE GENOM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING. ANALYSGRUPPEN HAR STÖD AV EN FORSKARE. KNUT HAR EN EXTERN PROCESSCOACH.
LOKALA STYRGRUPPER SAMORDNAR KOMMUNENS ARBETE.

26
MÅLSÄTTNINGAR FÖR KNUT

Parterna ska bygga strukturer som
främjar ett systematiskt samarbete och
lärande av goda exempel. Deltagande
parter ska under projekttiden få ökad
kunskap om dokumenterat framgångsrika
arbetsmetoder och processer. Projektet
ska resultera i att parterna startar ett
samordnat projekt där i hämtade lärdomar implementeras och genomförs.

Efter introduktionen till KNUT:s verksamhetsfält – ekonomiskt bistånd och
försörjningsstöd – i förra avsnittet har vi nu kommit fram till berättelsen
om de första stegen i nätverkandet mellan de sex kommuner som deltagit i
projektet. När den här boken skrivs (hösten 2007) omfattar samarbetet fem
kommuner eftersom Upplands-Bro valt av kliva av projektet bland annat
på grund av flera chefsbyten på de enheter som var engagerade i utvecklingsarbetet. Inte ett alldeles ovanligt skäl till varför en aktör avslutar sitt
deltagande i ett projekt. När ledningen byts ut förändras ofta de organisatoriska förutsättningarna för att driva processerna vidare.
Initiativet till KNUT, som från början hade arbetsnamnet ”Lära av andra
för ökad effektivitet”, kom från Svenska ESF-rådets kontor i Stockholm
under hösten 2005. Stockholmkontoret, som under flera år hanterat medel
från den Europeiska Socialfonden (ESF), var intresserade av att få igång
projekt där kommuner i regionen kunde dra lärdom av redan genomförda
initiativ och framgångsrikt utvecklingsarbete. Inte minst för att en ny programperiod för socialfonderna stod inför dörren, 2007 till 2013.
- Det kom en förfrågan om att jobba med att ta tillvara erfarenheter från
tidigare initiativ i ett nytt utvecklingsarbete kring utanförskap och försörjning. Vi skulle bygga vidare på det som fanns och använda befintliga
kunskaper (Stig Hanno, ordförande KNUT:s ledningsgrupp).
Att lära från ”goda exempel” i andra verksamheterna har många gånger visat
sig mycket svårt. De framgångsrika metoderna och modellerna har växt fram
i ett speciellt sammanhang och är därför sällan direkt överförbara från en organisation till en annan. Dessutom behövs mottagarkompetens, en vilja att ta
till sig en lösning som utvecklats av någon annan (jmf. engelskans ”not invented here”) och en förmåga att omsätta kunskaper från en annan verksamhet
till sin egen. Det finns till och med dem som hävdar att det i sociala förändringsprojekt torde vara intressantare att studera ”det dåliga exemplet”.
- En slutsats är att de flesta ville träffas och diskutera arbetet med försörjningsstöd. Det synliggjordes att det var samma problem överallt och
ett allmänt problem gör det lätt att ta till sig och vilja arbeta för att hitta
gemensamma lösningar (Röster från KNUT).
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När jag i mina möten med projektdeltagarna i KNUT försökt att fånga vad
som givit dem drivkraft och energi utkristalliserar sig ett genomgående
tema. Att kollegorna i de andra kommunerna ”var i samma sits” och att det
såg lika illa ut överallt.
PROCESSCOACH
UTE PÅ UPPDRAG AV DEN EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Utgångspunkten för de inledande diskussionerna kring ett lärande nätverk
mellan olika kommuner i Stockholmsregionen var några av de projekt som
tidigare medfinansierats via den Europeiska Socialfonden. Ett av dessa
var Stockholm Matchning, som engagerat flertalet stadsdelar i Stockhlolm
stad samt några kommuner i regionen och lyfts fram som en modell för
samverkansprojekt. Via en rekryterings- och matchningsprocess och utifrån
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Investering i människor – Europeiska
Socialfonden hjälper människor att
förbättra sin kompetens och sina utsikter
till arbete. Inom ramen för ESF utarbetar
medlemsstaterna och
regionerna sina egna operativa program
i syfte att svara på de verkliga behoven ”i
praktiken”. http://ec.europa.eu/
employment_social/esf/index_sv.htm

enskilda företags och näringslivets behov hade arbetslösa med ekonomiskt
bistånd via projektet fått möjligheter till arbete och egen försörjning. 21
Den blivande ordföranden i ledningsgruppen för KNUT, Stig Hanno, som
hade varit engagerad i Stockholm Matchning var den person som fick i
uppdrag att initiera ett nytt nätverk mellan kommuner. Baserat på tidigare
erfarenheter valde han ut ett antal potentiella kommuner, med olika profiler
i termer av bland annat geografiskt läge, storlek och kostnader för ekonomiskt bistånd. Efter informella, personliga kontakter skickade han en formell förfrågan – en avsiktsförklaring - till de kommuner som visat intresse
för att delta. Sex kommuner bekräftade sitt intresse för att delta genom att
underteckna avsiktsförklaringen. Den största kommunen, Södertälje, som
hade en välfungerande organisation för att hantera EU-medel tog på sig
rollen som projektägare.
Det fanns både ett intresse för och en viss tveksamhet till de första idéerna
kring projektet, som uppfattades som ”en nischad satsning på arbetsmarknadsinsatser för att få ut fler i jobb”. De ursprungliga idéerna förändrades dock snabbt och när ansökan om utvecklingsmedel skickades in
till ESF-rådet hade projektet redan ändrat karaktär. Vid Bommersviksdagarna (se avsnitt 2) formulerades nätverkets huvudsakliga inriktning och
verksamhetsområde. I de första faserna av KNUT involverades i första
hand enheter för ekonomiskt bistånd i kommunerna, snarare än arbetsmarknadsenheterna.
- Från början var det ett arbetsmarknadsprojekt, men efter några
förberedande möten och när idén om ett matchningsprojekt föll, började
vi från scratch med att fylla projektet med ett innehåll (Deltagare i
KNUT:s ledningsgrupp).
Att projektprocessen fortsatte, trots att några var tveksamma till de
ursprungliga idéerna och de som varit intresserade tvingades acceptera ett
delvis nytt innehåll, har säkert flera förklaringar. En av förklaringarna
var att det saknades resurser och kapital för att driva ett mer omfattande
metodutvecklingsarbete i flera av kommunerna. Förfrågan om deltagande
i ett lärande nätverk kom vid ”rätt tidpunkt”. En annan förklaring till att
processen inte stannade av var det förtroendekapital som funnits långt före
projektstarten mellan några av dem som engagerade sig i nätverket. Även
det förtroendekapital som den blivande ordföranden tog med sig in i KNUT
påverkade med stor sannolikhet processen i positiv riktning.
- Inom Socialförvaltningen har vi inte haft så många utvecklingsprojekt,
iallafall inte på ekonomisidan (läs enheten för ekonomiskt bistånd). Det
fanns behov av utvecklingsinsatser och projektet kom som en skänk från
ovan, det ledde till synergieffekter (Deltagare i KNUT:s ledningsgrupp).

EN STRATEGI MED FEM FASER
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EN UTVÄRDERING I FEM BILDER .

De första byggstenarna i projektet för att få igång ”konstruktiva fältprocesser” ute i KNUT-kommunerna byggde på tidigare erfarenheter från

lokala initiativ, liksom transnationellt samarbete mellan aktörer från olika
europeiska länder. En del inspiration hämtades från det arbete som bedrivits i så kallade utvecklingspartnerskap, i Sverige och andra EU länder,
inom ramen för ESF programmet Equal. 22 Idén i Equal och tankegångarna bakom KNUT var att aktörer skulle gå samman och ta ansvar för att
utveckla arbetssätt och metoder inom ramen för ett gemensamt tema. Några
av kärnprinciperna i Equal var förutom partnerskap bland annat delaktighet, nytänkande och systempåverkan.
Förutom en ledningsgrupp med representanter för samtliga deltagande
aktörer skulle det finnas lokala projektledare ute i kommunerna. I ledningsgruppen ingick chefer från ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheter i kommunerna samt en extern ordförande. Gruppen skulle fungera
som stöd för de lokala projektledarna, göra prioriteringar i verksamheten,
formulera uppdrag och ansvara för att det fanns lokala resurser för utvecklingsarbetet. I syfte att ytterligare förstärka det lokala utvecklingsarbetet
bildades efter en tid även lokala styrgrupper i varje kommun med olika
nyckelpersoner. Styrgrupperna skulle leda det interna förändringsarbetet,
ansvara för interninformation och i likhet med ledningsgruppen fungera
som ett stöd för projektledarna (se bild på sid. 27).
Andra viktiga byggstenar i projektet var en extern processledning, resurspersoner för ekonomi och adminstration samt en analysgrupp (från början
kallas utvärderingsgrupp). Analysgruppen skulle följa förändringsarbetet,
inta ett kritiskt förhållningsätt och ge feedforward dvs. ideer och förslag
inför det fortsatta arbete. I gruppen ingick controllers och verksamhetsutvecklare från kommunerna samt en extern forskarresurs. Att KNUT skulle
utvärderas ”under hela resans gång” och ha tillgång till en processcoach
upplevdes av många projektdeltagare som ett ”kvalitativt språng” i jämförelse med andra projekt.
En processcoach, Lena Rogeland, rekryterades i ett tidigt skede av projektet och de lokala projektledarna bildade tillsammans med coachen en
projektledningsgrupp. Projektledarna var socialsekreterare eller rehabiliteringskonsulenter med goda kunskaper om försörjningsstödssystemet
i respektive kommun. Att projektledarna hade en nära anknytning till
verksamhetsfältet var en viktig del i KNUT:s strategi att försöka behålla
den kompetens som växte fram i projektet i kommunerna. Projektledningsgruppen skulle mobilisera, skapa delaktighet och ”hålla KNUT vid liv”
samt genomföra analyser och kartläggningar.
Ett av processcoachens första uppdrag var att ge sig ut på en intervjuturné
i kommunerna för att kartlägga deras utmaningar inför och förväntningar
på KNUT. Dessa utmaningar handlade bland annat om att minska antalet
biståndsärenden per socialsekreterare, att hantera ständiga omorganisationer, att få in ett brukarperspektiv i verksamheten och att möta långtidsarbetslösa med en social problematik. Resultaten från intervjuerna ledde till ett
förslag och beslut om en strategi med fem faser för det gemensamma arbetet
(se bild sidan 90).
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EQUAL

ÄR ETT PROGRAM SOM GENOMFÖRTS UNDER PERIODEN

2001-2007

SYFTAT TILL ATT FRÄMJA NYA METODER FÖR ATT

MOTVERKA DISKRIMINERING OCH ALL SLAGS OJÄMLIKHET I ANKNYTNING
TILL ARBETSMARKNADEN .
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Fas 1 Identifiera gemensamma problem och möjliga lösningar, organisering
och samarbete.
Fas 2 Kartlägga arbetsprocesser i kommunerna (klientens väg samt
metoder, verktyg och arbetssätt).
Fas 3 Analys och reflektion kring effekter av arbetsmetoder, modeller och
förhållningssätt samt utvecklingsområden.
Fas 4 Idéer till förbättringar (egna och andras).
Fas 5 Integrera nya lärdomar och ta bort det som inte fungerar.
Den första fasen inriktades på att försöka skapa en samsyn i nätverket om
vad kommunerna gemensamt skulle åstadkomma. I de följande faserna
genomfördes lokala kartläggningar av arbetet med försörjningsstöd i varje
kommun samt analyser av vad som fungerade bra respektive mindre bra.
Förslag togs fram på hur arbetet skulle kunna utvecklas, och nya arbetssätt samt verktyg prövades sedan i småskaliga försök ute i kommunerna.
I KNUT har projektdeltagarna talat om att lära ut och lära, men också
om att lära av dvs. att inte fortsätta med invanda arbetssätt, metoder och
rutiner, som inte fungerar.

INSPIRATIONSDAGAR OCH GRUPPREFLEKTIONER

Den ökande projektifieringen har lett till att många frågar sig hur utvecklingsinsatser kan organiseras för att få genomslag på längre sikt. Det kan
vara svårt att få resurser för ett förändringsarbete i en kommun utan att
starta ett projekt. Samtidigt finns mekanismer i projekten som riskerar att
motverka förändringar i den ordinarie verksamheten. I KNUT upplevde
deltagarna ibland att beslut togs i kommunernas linjeorganisation, som
motverkade det aktörerna försökte åstadkomma i projektet.

23

GUSTAVSEN

(1985).

AKTIONSFORSKNINGENS TEORI OCH PRAKTIK.

ARBETSLIVSCENTRUM ; GUSTAVSEN

(1990).

VÄGEN TILL BÄTTRE ARBETS LIV . ARBETSLIVSCENTRUM .

24

SID .

42

SVENSSON , BRULIN

&

ELLSTRÖM

(2002)

INNOVATIONS -

OCH LÄRPROCESSER I DEN NYA EKONOMIN . INGÅR I SVENSSON , BRULIN ,
ELLSTRÖM

–

&

WIDEGREN . INTERAKTIV FORSKNING

FÖR UTVECKLING AV TEORI OCH PRAKTIK . ARBETSLIV I OMVANDLING

2002:7.
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Genom att organisera verksamheten på ett visst sätt, att regelbundet genomföra aktiviteter som skulle förstärka projektets lärprocesser och att använda
dialogbaserade metoder har partnerskapet i KNUT försökt att få till stånd
en hållbar utveckling. - Vi har rört oss mellan process och aktivitet, säger
en av de lokala projektledarna. Processledningen utformade aktiviteter som
var starkt influerades av teorier om utvecklingsorienterat lärande och den
demokratiska dialogen. 23 Teorier där lärandet betraktas som en integrerad
del av vardagsarbetet och en process där kunskap bildas i och genom samverkan mellan människor. Det utvecklingsorienterade lärande handlar om
ifrågasättande av det som vi tar för givet och det kräver delaktighet, tid för
reflektion och handlingsutrymme. Forskare inom fältet lärande beskriver
utvecklingskompetens på ett sätt som ligger mycket nära det angreppssätt
som aktörerna i KNUT tillämpat i praktiken:
”.....förmågan att reflekterat arbeta med utveckling – att identifiera och
analysera problemet, uppgiften och situationen, att experimentera och
pröva lösningar, att utvärdera och systematiskt granska resultaten” 24

I KNUT fanns ”en struktur och ett körschema”, som successivt fylldes med
innehåll. Ett innehåll som formulerades av de medarbetare som berördes av
förändringarna ute i kommunerna. En av de lokala projektledarna säger att
- ”det bästa med KNUT har varit att det blev många röster för oss på
golvet”. De som möter klienter i sitt dagliga arbete fick vara med påverka
utformningen av och innehållet i projektet. Under de nästan två år som
KNUT genomförts har inspirationsdagar, utvecklingsdagar, dialogkonferenser och grupp-reflektioner varvats. En metod som ofta använts för
gruppreflektioner är Innotiimi®OPERA. Gemensamma studiebesök och
utbildningar har varit andra delar av körschemat.
Bommerviksdagarna var, som redan nämnts, projektets startkonferens
i början av 2006. Hösten 2006 arrangerades den första inspirationsdagen
för att involvera och engagera dem som arbetade med försörjningsstöd
i KNUT-kommunerna kring frågor med relevans för deras vardagsarbete.
Vid inspirationsdagen diskuterade deltagarna lyckade och mindre lyckade
arbetssätt samt olika klientgrupper som socialsekreterarna dagligen möter.
Speciellt uppmärksammades psykisk och fysisk ohälsa, långvarig arbetslöshet och språkhinder, som bakomliggande orsaker till försörjningsstödet.

METOD

Innotiimi®OPERA är ett kreativt och
effektivt mötesverktyg för arbetsmöten
och förbättring av arbetsprocesser.
Metoden involverar dem som berörs och
kombinerar ett systematiskt arbetssätt
med en kreativ problemlösningsprocess. Filosofin bakom OPERA är att om
vi synliggör och använder våra olika
erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer
kring olika frågeställningar skapas bättre
förutsättningar för att göra rätt saker rätt.

Lokal mobilisering och oljan i maskineriet
JAG KOM IN I PROJEKTET VÄLDIGT HASTIGT OCH LUSTIGT
EN MÅNGFACETTERAD PROJEKTLEDARROLL
INRE OCH YTTRE KNUT
GRÄNSGÅNGARNA

kap4:

- Jag har lärt mig mycket personligen, fått utmana mig själv många
gånger och hela tiden kastats in i nya situationer.
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F A K TA

Som biståndshushåll räknas
ensamstående med eller utan hemmavarande barn respektive sammanboende
med eller utan hemmavarande barn.

Några soliga dagar i augusti 2007 åker jag runt i KNUT-kommunerna för
att besöka dem som varit engagerade i projektet. Det är vitt skilda miljöer
som möter mig och några av de projektdeltagare jag träffar konstaterar
att det är ovanligt med ett samarbete mellan norrort (Järfälla, Solna och
Sundbyberg) och söderort (Nynäshamn och Södertälje) i Stockholmsregionen, vilket varit fallet i KNUT. Förutom det geografiska läget finns en hel
del andra skillnader mellan de kommuner som deltagit i projektet.
Södertälje är den största kommunen med ca 83 000 invånare medan Järfälla och Solna har ca 63 000 invånare vardera. Sundbyberg har ca 35 000
invånare och Nynäshamn är den minsta kommunen till antalet invånare
med ca 25 000. Det är också stora skillnader mellan antalet hushåll som söker
ekonomiskt bistånd i respektive kommun. I Södertälje var det ca 3 800
hushåll, som sökte bistånd under 2006 medan motsvarande siffra var ca 570
hushåll i Nynäshamn. Det var ca 1 500 hushåll Järfälla, ca 1100 hushåll i
Solna och ca 770 hushåll i Sundbyberg. 25 Ytterligare fakta om kommunerna
återfinns i kartan på sid. 36-37.
I en liten kommun är det oftast lättare att åstadkomma kontinuitet, helhetssyn och samverkan i arbetet med ekonomiskt bistånd, enligt projektdeltagarna. Samtidigt finns det större möjligheter att bygga upp en bred kompetens, arbeta med metodutveckling och erbjuda ett brett spektra av insatser
för att minska biståndsmottagandet i en större kommun. KNUT-kommunernas varierande förutsättningar har skapat en dynamik i projektarbetet
och resultaten från det gemensamma arbetet har tagit sig olika uttryck i det
lokala utvecklingsarbetet.
Skillnaderna mellan kommunerna återspeglades i de nulägesbeskrivningar
som togs fram i varje kommun under den andra fasen av KNUT. Dessa
innehöll bland annat beskrivningar av politiska målformuleringar och
organisationen av arbetet inom individ-och familjeomsorgen i varje kommun, socioekonomiska data, kostnaderna för det ekonomiska biståndet och
hur många försörjningsstödssärenden varje socialsekreterare hanterade.
Dessutom innehöll beskrivningarna exempel på välfungerande arbetssätt
i kommunerna och ett flödesschema över klienternas väg(ar) in och ut ur
försörjningsstödssystemet (se vidare avsnitt 5). En av slutsatserna från nulägesbeskrivningarna var att det inte var alldeles enkelt att få fram jämförbara data, inom det aktuella verksamhetsfältet, från de olika kommunerna.

JAG KOM IN I PROJEKTET VÄLDIGT HASTIGT OCH LUSTIGT
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Det blev många målande beskrivningar när jag frågade projektdeltagarna
om deras första kontakter med det lärande nätverket. Några hade varit
med från början, andra klivit på eller av ”KNUT-tåget” under resans gång.
Några hade lång erfarenhet av projektarbetets vardag medan andra deltagit
i enstaka utvecklingsprojekt. Det som lockat många att kliva på tåget var
att enheterna för ekonomiskt bistånd sällan varit involverade i utvecklingsprojekt, till skillnad från andra kommunala verksamheter. Under flera år

hade det också funnits begränsat med utrymme och resurser för att driva
ett aktivt förändringsarbete inom individ- och familjeomsorgen.
- Chefen berättade att vi skulle gå med i ett EU-projekt, som syftade till
att få ut människor i arbete och från försörjningsstöd. Jag blev jätteintresserad direkt, det här vill jag vara med i, innan jag riktigt förstod vad
det skulle innebära. Men jag visste att arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och socialt arbete ju var eftersatta områden, som behövde
utvecklas (Projektledare i KNUT).
Inte sällan fick jag höra från dem jag träffade att de kommit in i projektet
”hastigt och lustigt” samt att den första tiden varit mer eller mindre förvirrande. Det var ledande personer inom socialtjänsten som tagit beslut om
att kommunerna skulle delta i KNUT och initialt hade projektet ett utifrånoch ett ovanifrånperspektiv. Bland dem som fick i uppdrag att driva
arbetet i kommunerna, men som inte kände till projektets historik och inte
haft något inflytande över det beslut som tagits, fanns från början en skepsis
till projektidén.
- Ett problem i det här projektet, liksom många andra, är att
informationen ”vattnas ur ju längre ut den kommer” i organisationen
(Deltagare i KNUT:s ledningsgrupp).
Genom projektets olika grupperingar (ledningsgruppen, projektledarna,
analysgruppen och lokala styrgrupperna) samt de gemensamma tvärkommunala aktiviteterna blev många människor och nivåer engagerade i projektets
första fas. Flera lokala projektledare berättar att de inte varit förberedda på
att ”KNUT skulle bli så stort” och att tempot skulle vara så högt redan från
start. Mycket information skulle spridas dels i varje kommun, dels mellan
kommunerna. En kritik som riktats mot uppstarten var att det lärande nätverket från början hade ett för brett upplägg. Enligt några av projektdeltagarna skapades en del förväntningar, som inte kunde infrias, på de enheter
som inte direkt blev engagerade i utvecklingsarbetet.
Deltagarnas förväntningarna på och tidigare erfarenheter av projekt stämde
inte heller överens med hur KNUT gestaltade sig. Upplägget låg en bit ifrån
de klassiska föreställningarna om ett projekt, som en avgränsad aktivitet
skild från den ordinarie verksamheten med ett på förhand väldefinierat
innehåll. Det fanns, som beskrivs i avsnitt 3, en struktur och ett körschema
medan innehållet skulle formuleras av projektets målgrupper, däribland socialsekreterarna i de deltagande kommunerna. Ett av syftena med upplägget
var att främja ett under- och ett inifrånperspektiv på förändringsarbetet.
KNUT styrdes utifrån en vision om att fler biståndsmottagare skulle bli
självförsörjande, vilket både motiverade projektdeltagarna och gjorde dem
osäkra. De inledande nulägesbeskrivningarna tog mycket tid i anspråk och
flera deltagare hade svårt att se vad som de facto var nytt i projektet.
En del kände sig inte heller bekväma med processen och ställde sig frågade
inför vad samarbetet mellan kommunerna skulle kunna leda till. När en
tvärkommunal arbetsgrupp bildades för att se över vilka utrednings- och
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JÄRFÄLLA
80% AV INVÅNARNA ÄR FÖDDA I SVERIGE
39% I ÅLDRARNA 25-44 ÅR HAR EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
(41% AV KVINNORNA OCH 38% AV MÄNNEN)

78% I ÅLDRARNA 20-64 ÅR FÖRVÄRVSARBETAR
(77% AV KVINNORNA OCH 79% AV MÄNNEN)

25% AV FAMILJERNA SOM BESTÅR AV ENSAMSTÅENDE MED BARN HAR LÅGA INKOMSTER
11% AV BARNEN FINNS I EKONOMISKT UTSATTA HUSHÅLL
41% AV MÄNNEN HADE HÖGA INKOMSTER MEDAN MOTSVARANDE SIFFRA FÖR KVINNOR VAR 18%

SÖDERTÄLJE
74% AV INVÅNARNA ÄR FÖDDA I SVERIGE
31% I ÅLDRARNA 25-44 HAR EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
(34% AV KVINNORNA OCH 29% AV MÄNNEN)

73% I ÅLDRARNA 20-64 FÖRVÄRVSARBETAR
(71% AV KVINNORNA OCH 76% AV MÄNNEN)

27% AV FAMILJERNA SOM BESTÅR AV ENSAMSTÅENDE MED BARN HAR LÅGA INKOMSTER
20% AV BARNEN FINNS I EKONOMISKT UTSATTA HUSHÅLL
28% AV MÄNNEN HADE HÖGA INKOMSTER MEDAN MOTSVARANDE SIFFRA FÖR KVINNOR VAR 13%

SOLNA
79% AV INVÅNARNA ÄR FÖDDA I SVERIGE
55% I ÄLDRARNA 25-44 ÅR HAR EFTERGYMNASIAL
UTBILDNING (57% AV KVINNORNA OCH 53% AV MÄNNEN)
75% I ÅLDRARNA 20-64 ÅR FÖRVÄRVSARBETAR
(76% AV KVINNORNA OCH 74% AV MÄNNEN)

22% AV FAMILJERNA SOM BESTÅR AV ENSAMSTÅENDE
MED BARN HAR LÅGA INKOMSTER
12% AV BARNEN FINNS I EKONOMISKT UTSATTA HUSHÅLL
36% AV MÄNNEN HADE HÖGA INKOMSTER MEDAN
MOTSVARANDE SIFFRA FÖR KVINNOR VAR 21%

SUNDBYBERG
79% AV INVÅNARNA ÄR FÖDDA I SVERIGE
45% I ÅLDRARNA 25-44 ÅR HAR EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
(47% AV KVINNORNA OCH 42% AV MÄNNEN)

76% I ÅLDRARNA 20-64 ÅR FÖRVÄRVSARBETAR

NYNÄSHAMN
89% AV INVÅNARNA ÄR FÖDDA I SVERIGE
26% I ÅLDRARNA 25-44 HAR EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
(30% AV KVINNORNA OCH 23% AV MÄNNEN)

(76% AV KVINNORNA OCH 77% AV MÄNNEN)

26% AV FAMILJERNA SOM BESTÅR AV ENSAMSTÅENDE MED BARN ÄR LÅGINKOMSTTAGARE
16% AV BARNEN FINNS I EKONOMISKT UTSATTA HUSHÅLL
35% AV MÄNNEN HADE HÖGA INKOMSTER MEDAN MOTSVARANDE SIFFRA FÖR KVINNOR VAR 19%

79% I ÅLDRARNA 20-64 FÖRVÄRVSARBETAR
(81% AV KVINNORNA OCH 76% AV MÄNNEN)

28% AV FAMILJERNA SOM BESTÅR AV ENSAMSTÅENDE MED BARN HAR LÅGA INKOMSTER
11% AV BARNEN FINNS I EKONOMISKT UTSATTA HUSHÅLL
31% AV MÄNNEN HADE HÖGA INKOMSTER MEDAN MOTSVARANDE SIFFRA FÖR KVINNOR VAR 12%

Källa: Kommunala Basfakta för folkhälsoplanering (KBF), 2006. Statistisk som avser år 2004 eller år 2005. Statens Folkhälsoinstitut www.fhi.se
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”Avsikten med att fokusera på
processledarna och deras reflektioner är
att de är en nyckelgrupp. Systemtanken
är viktig, men individerna som driver
processerna får inte glömmas bort! Det är
engagerade individer som gör systemen
levande och utvecklingskraftiga.
Processledarens uppgift kan sägas
handla om att koppla ihop individerna
med systemen – att få till stånd ett
samspel som samtidigt utvecklar
deltagarna och förändrar strukturerna”
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bedömningsinstrument, som används i arbetet med ekonomiskt bistånd,
(se vidare avsnitt 6), minskade dock osäkerheten. Dels uppfattades gruppens arbete som ett väl avgränsat och tydligt delprojekt, dels blev fler medarbetare i kommunerna involverade i KNUT, via gruppens arbete.
Förmågan att hantera osäkerhet är en central aspekt i projektarbetets
vardag och de externa resurspersonerna i KNUT – ordförande i ledningsgruppen, processcoachen och forskaren i analysgruppen – bidrog till att
deltagarna fick tillit till processen. Det fanns också flera personer i de aktuella kommunerna som hade gedigen erfarenhet av det processorienterade
arbetssätt som kännetecknade upplägget för det lärande nätverket.
- Det var jobbigt med förvirringen i början, men jag kände igen det från
andra projekt. Det tar tid att komma in i arbetssättet, så är det i början,
innan man kommer till nästa fas. Kanske tog det extra lång tid för att det
var så många inblandade (Projektledare i KNUT).

EN MÅNGFACETTERAD PROJEKTLEDARROLL

De lokala projektledarna fungerade som ”oljan i maskineriet och smörjmedlet” mellan KNUT:s olika delar – grupperingar, aktiviteter och samarbeten. Deras roll hade starka inslag av processledning dvs. att främja en
långsiktig verksamhetsnära och kontinuerlig utveckling inom ramen för
den ordinarie verksamheten. Tanken bakom att ha projektledare med nära
anknytning till verksamhetsfältet var, som nämts i avsnitt 3, att det skulle
bli lättare att omsätta resultaten från KNUT i vardagsarbetet. De lokala
projektledarna i kommunerna var antingen anställda som socialsekreterare
eller rehabiliteringskonsulenter. Flera av dem ägnade en del av sin arbetstid
åt att koordinera KNUT och den andra delen åt att träffa klienter. Två
olika roller, som ställde höga krav och som var svåra att förena.
Det finns åtskilliga skrifter som beskriver projektledarens utsatta position
och att rollen är ”perfekt om man vill ta knäcken på sig”, som en av deltagarna i KNUT uttryckte sig. Enskilda projektledare ges och/eller tar ofta
på sig ett alltför stort ansvar för genomförandet av en förändringsprocess.
Projektledarens kompetens, förmåga och personlighet lyfts ofta fram som
helt avgörande för om ett projekt skall lyckas eller inte medan de faktiska
förutsättningarna och hur utvecklingsarbetet som helhet organiserats
hamnar i skymundan. Detta trots att kompetenta och engagerade projektledare inte kan kompensera bristen på stödjande strukturer för och i ett
utvecklingsarbete. Coachning, handledning och mentorskap lyfts ofta fram
som metoder för att stödja projekt- och processledare och för att utveckla
dessa roller.
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I KNUT har de lokala projektledarna haft stöd av en extern processcoach
och projektledningsgruppen har fungerat som en ”oas” för Anki från Södertälje, Anne från Nynäshamn, Anne från Upplands-Bro, Gunilla från Järfälla,
Helena från Sundbyberg och Nina från Solna. Samtliga projektledare vittnar
om den betydelse som deras regelbunda träffar haft: - Projektledningsgruppen med Lena som coach var nödvändig. Vi satt alla i samma båt.
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Den externa processcoachen fick rollen som ”handledare” i gruppen och de
lokala projektledarna fungerade som bollplank åt varandra. Via gruppen fick
projektledarna stöd för att hantera lokala utvecklingsprocesser och reflektera
kring sin egen roll ute i kommunerna. Processcoachen utbildade i
Innotiimi®OPERA (se sid 31) och deltog även i de ”involveringsmöten” som
projektledarna organiserade i KNUT-kommunerna under första fasen av
projektet. Syftet med dessa möten var att presentera strategin i KNUT och
skapa ett engagemang för initiativet. Vad tyckte projektets målgrupper var
bra med initiativet, vad saknades och vad borde utvecklas eller förändras?
De lokala projektledarna använde sig av olika strategier för att förankra
och driva på det lokala arbetet i KNUT samt för att få med såväl chefer som
kollegor i olika arbetsgrupper. De pratade om projektet på kafferaster och
arbetsplatsträffar, arrangerade informella möten för att ta reda på vem eller
vilka som hade lust att delta i olika aktiviteter samt intervjuade kollegorna
och lät dem reflektera över hur det egna arbetet kunde utvecklas med stöd
från KNUT. En hel del tjatande blev det i strävandena efter att få andra att
ta på sig arbetsuppgifter, enligt projektledarna. De lokala projektledarna fick
på olika sätt skaffa sig ”mandat” för att kunna sprida KNUT-idén på sina
respektive arbetsplatser. - Det var mer ”strategiplanering i projektet än i
mitt vanliga jobb som socialsekreterare”, säger en av projektledarna.
Det räckte inte med ett mandat från cheferna i kommunerna för att driva
på förändringsarbetet utan lika viktigt var det att få ett mandat från kollegorna, enligt projektledarna. Som nämnts ovan, fanns initialt en viss
skepsis mot att KNUT var något som ”kom utifrån” - från en extern aktör
och från ledningen. Projektledarna gick mot bakgrund av detta försiktigt
fram och arbetade för att förstärka under- och inifrånperspektiven och för
att allteftersom intressera fler av kollegorna för utvecklingsarbetet. För att
hantera det motstånd som fanns i några av kommunerna undvek projektledarna ibland att tala om projektet KNUT. Istället frågade de sina kollegor
om det fanns intresse för att delta i ett metodutvecklingsarbete och/eller för
att delta på olika utbildningar och konferenser.

INRE OCH YTTRE KNUT

- Vi måste organisera oss på annat sätt för att få fler att driva utvecklingsarbetet. Det är alltför personbundet, måste spridas på fler personer,
kanske ett projektledarteam (Projektledare i KNUT).
Trots att KNUT organiserades med flera stödjande funktioner kom
förändringsarbetet under de första faserna att förknippas med de lokala
projektledarna. De hade en överblick över och var insatta i projektets olika
delar. Tillsammans med deltagarna i ledningsgruppen försökte de förmedla
projektets idé, innehåll och form till andra medarbetare i kommunerna.
I takt med att projektledarna utvecklade sina strategier, nya grupperingar
bildades och tvärkommunala aktiviteter arrangerades blev budbärarna för
idéerna alltfler. I de första faserna av projektet talades det i kommunerna
om ”de där som håller på med KNUT” medan det idag (hösten 2007) istället
talas om ”vi i KNUT”.

En förklaring till att projektledarna både fick och tog på sig ett stort ansvar
var troligen att rollfördelningen och kommunikationen mellan olika grupperingar i KNUT till och från uppfattats som otydlig. Något som snarare är en
regel än ett undantag i ett komplext utvecklingsprojekt. Även om det funnits
olika åsikter om huruvida rollerna varit otydliga eller inte är de flesta, som
jag träffat, rörande överens om att samspelet och samarbetet måste förbättras mellan olika grupperingar.
Organiseringen av verksamheten i KNUT beskriver flera projektdeltagare
som ”mycket ambitiös”. De lokala styrgrupperna och analysgruppen beskrivs
som ”bra idéer om de fungerat, som det var tänkt”. Projektdeltagarna
hade skilda förväntningar på analysgruppens roll och arbetet i styrgrupperna
har tagit sig olika uttryck på det lokala planet. En del styrgrupper har haft
ett pro-aktivt förhållningsätt i KNUT och deltagarna i dessa grupper har
direkt använt sig av impulser från projektet i sitt interna arbete. I några av
kommunerna har de lokala styrgrupperna övergått från att vara en del av
ett projekt till att bli permanenta metod- och utvecklingsgrupper, knutna
till linjeorganisationen.
På andra håll har det varit svårare att mobilisera och aktivera nyckelpersoner i kommunerna för de lokala styrgrupperna. Dessa grupper har haft ett
mer reaktivt förhållningssätt och i första hand fungerat som ett forum för
projektrapportering. Deltagarna i dessa grupper har avvaktat nästa fas av
projektet och inte tagit egna initiativ eller ledarrollen i förändringsarbetet.
Ett förslag inför fortsättningen, KNUT II (se avsnitt 9), är att det skall finnas både huvudprojektledare och delprojektledare – ett projektledarteam
- i de kommuner där styrgruppen inte samordnar verksamheten.
- Vi är inte klara med det inre arbetet, alla är inte med på tåget
(Deltagare i KNUT:s ledningsgrupp).
Den ambitiösa organiseringen av KNUT syftade till att främja och påskynda
implementeringar av resultaten från projektet i linjeorganisationerna. Många
av de idéer som växt fram inom projektet har också fått fotfäste i kommunerna. Ibland har det dock varit oklart var och i vilka grupper – ledningsgruppen, projektledningsgruppen eller de lokala stygrupperna - beslut skall
fattas, som har betydelse för utvecklingen inom verksamhetsfältet. I KNUT;s
ledningsgrupp har diskuterats hur besluten i de lokala styrgrupperna skulle
synliggöras. Bland de lokala projektledarna har diskuterats hur beslutprocesserna skulle hanteras visavi ledningsgruppen. I analysgruppen har
diskuterats att beslut måste tas i respektive linjeorganisation, men att det
lärande nätverket har en samordnande funktion.
I syfte att försöka tydliggöra gränsytorna mellan det tvärkommunala samarbetet och det interna arbetet med försörjningsstöd i respektive kommun
myntades begreppen ”inre och yttre KNUT”. Utöver yttre KNUT dvs. det
tvärkommunala samarbetet inom verksamhetsfältet ekonomiskt bistånd gav
projektets aktiviteter (kartläggningar, analyser, utbildningar och träffar)
inspiration till interna, parallella, utvecklingsprocesser i kommunerna, ett
inre KNUT. In en av kommunerna, Nynäshamn, bildades en operativ styr-
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grupp och en lokal utvecklingsgrupp för att ytterligare tydliggöra rollerna
och förstärka kopplingen till det dagliga arbetet med försörjningsstöd. I den
operativa stygruppen, som har karaktären av ett projektteam, ingår den
lokala projektledaren och några av dem varit mest involverade i KNUT. I
den lokala utvecklingsgruppen återfinns representanter för olika enheter
och funktioner i kommunen.

GRÄNSGÅNGARNA

Det är en livlig diskussion runt konferensbordet på ett av de sista mötena
i augusti 2007, Hasseluddendagarna, när projektperioden för KNUT I närmar sig slutet och planeringen inför KNUT II är i full gång. Vid mitt bord
pratar deltagarna om att det behövs ”mäklare” eller ”översättare” för
att förklara syften och mål med förändringsarbetet samt för att få igång de
interna processerna i kommunerna. Det behövs också personer som kan
förklara hur budget, finansiering och EU-medel skall hanteras i ett samarbete mellan flera kommuner med olika storlek och skilda förutsättningar.
Själv kommer jag att associera till begreppet ”gränsgångare”, som ofta
används för att beskriva personer som med sitt engagemang rör sig mellan
olika sfärer och sätter igång nyskapande utvecklingsarbete. Vanligen används begreppet för att beskriva personer som främjar samverkan mellan
akademin, näringslivet och den offentlig förvaltningen. I KNUT har det
funnits många gränsgångare som agerat både utifrån informella roller och
utifrån formella positioner i egenskap av chefer i de deltagande kommunerna och/eller ledamöter i projektets ledningsgrupp. Konstruktionen med
de tvärkommunala grupperingarna i KNUT är i sig ett sätt att öka möjligheterna för enskilda individer att agera gränsgångare.
En gränsgångare balanserar, enligt forskaren Inga Michaeli 27, mellan
ett ovanifrån- och ett underifrånperspektiv, mellan att vara delaktiga i
utvecklingsarbetet och att ställa sig utanför. Det är personer som engagerar
människor i deras vardagsarbete och ser till att förändringsprocesserna
inte stannar av. Gränsgångaren balanserar mellan en önskan om att initiera
och driva på arbetet samtidigt som de måste vänta in andra som berörs av
projektet för att de skall hinna utveckla sina egna förändringsstrategier. De
initiativ som tas av gränsgångarna behöver institutionellt stöd, samordning
och uppbackning för att initiativen inte skall dö ut (jmf. diskussionen om
projektledarrollen ovan). I KNUT har det funnits externa gränsgångare
(läs resurspersoner) som fungerat som stöd för de interna eldsjälarna (läs
projektledarna) i kommunerna.
Gränsgångarna är historieberättare både i det interna arbetet i ett projekt
eller en organisation och projektets eller organisationens utåtriktade
arbete. I det interna arbetet påminner de andra deltagare om de långsiktiga
målen och projektets sammanhang. I de externa kontakterna vinner gränsgångarna nya deltagare genom sitt historieberättande. Genom berättelserna
utvecklas ett gemensamt språk, tillit och förtroende mellan aktörer som
representerar olika sfärer i ett lärande nätverk eller ett kompext utvecklingsprojekt. 28 Gränsgångeriet är en av förklaringarna till varför KNUT
två år efter uppstarten lyckats mobilisera ett stort intresse och engagemang
både i de deltagande kommunerna samt bland externa aktörer.
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Klienten vill bli hörd och sedd
ÄGER KLIENTERNA SIN PROCESS?
FRONTLINJE- OCH GRÄSROTSBYRÅKRATER
JÄMSTÄLLDHET MED BRUKAREN I FOKUS

kap5:

- Det är lätt att tro att man är överens med klienten.
NÄR VI SKULLE BESKRIVA ETT FLÖDESSCHEMA ÖVER KLIENTENS PROCESS UPPDAGADES ETT KOMPLEXT SYSTEM AV OLIKA INTERNA OCH EXTERNA
ORGANISERINGAR OCH VERKSAMHETER. HUR HITTAR VI KLIENTEN I DETTA SYSTEM OCH HUR HITTAR KLIENTEN?

46

I diskussionerna om kunskapsutveckling inom socialtjänsten har klienternas
erfarenheter och perspektiv uppmärksammats som en central kunskapskälla.
Några av de metoder som föreslagits för att få in synpunkter från dem som
söker försörjningsstöd i kommunerna är bland annat enkäter, paneler, referensgrupper, fokusgrupper och brukarråd. Ökad brukarmedverkan är en
förutsättning för att utveckla försörjningsstödssystemet, enligt deltagarna
i KNUT. Det behövs också mätningar och analyser av hur socialarbetarna
använder sin arbetstid utifrån en brukarnytta och alltfler kommuner har
börjat att mäta det som kallas brukartid. 29 Olika sätt att öka brukartiden
har diskuterats i KNUT-kommunerna och ett exempel är Södertälje kommun som strävar efter att ha enbart elektroniska akter för klientärenden.
- Vi har gjort upptäckten att vi behöver utveckla vårt brukarperspektiv,
som saknas till stor del. Genom att föra upp det på agendan har saker
börjat hända i kommunen. Nu talar vi om brukarna och vill ha dem med
i en referensgrupp när den nya organisationen växer fram (Röster från
en av KNUT-kommunerna).
Flera olika argument har förts fram i diskussionerna om ett ökat brukarinflytande där medborgare som använder de offentliga välfärdstjänsterna får
möjlighet att vara med och påverka tjänsternas innehåll samt kvalitet. Det
har handlat om att uveckla demokratin, att utjämna maktförhållandena
mellan klienterna och socialarbetarna samt att kunna anpassa servicen
efter brukarnas behov. Klienterna måste få vara med och formulera vilka
insatser och resultat som är viktiga, enligt deltagarna i KNUT. De långvariga biståndsmottagarna tillhör en av de grupper i samhället som har svårast
att göra sina röster hörda och att behöva vända sig till kommunen för att
söka försörjningsstöd upplevs i de allra flesta fall som ett nederlag. 30
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I KNUT talade projektdeltagarna om vikten av att ”vara på samma ställe
som klienten” och forskaren Greta Marie Skau 31 talar om att socialsekreterarna spelar på hemmaplan och klienterna på bortaplan. Det är en ständig
utmaning för socialarbetaren att försöka se världen ur klientens perspektiv,
utan att förlora sitt eget perspektiv. Samtidigt som den professionella socialarbetaren måste ha kontakt med sig själv som person för att kunna skapa
en meningsfull kontakt med sina klienter skall de försöka hålla sitt eget liv
utanför samspelet. Både socialsekreteraren och biståndsmottagaren måste
”lära sig hur de skall uppträda” när de möter varandra på socialkontoret.
”Det är svårt att veta vad som förväntas av en och hur man ska bete sig som
klient men jag tror att det liksom har växt fram” 32
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Genom ett professionellt bemötande kan socialarbetarna motverka klienternas negativa upplevelser och känslor av att vara underordnad och betraktad
som ”ett ärende”. Det är inte ovanligt att biståndsmottagarna upplever en
kontrast mellan miljön på socialkontoret, som kan uppfattas som ogästvänlig, och ett bra bemötande av den egna handläggaren. 33 De ”onödigt
långa vägarna” för klienterna kan också uppfattas som en kontrast till ett
professionellt bemötande från enskilda medarbetare i kommunerna, enligt
projektdeltagarna i KNUT. I projektet genomfördes lokala kartläggningar

47

48

49

Målgruppen är vi själva och inte
klienterna! Det gäller att inte rusa iväg
och sätta igång med klienterna innan vi
vet vad vi själva gör. Vår arbetslust
har ökat i takt med utvecklingsarbetet,
vilket påverkar klienterna positivt.
(Röst från KNUT).

av klientens väg(ar) in och ut ur systemet samt vilka resurser som fanns att
tillgå i de deltagande kommunerna. Dessa kartläggningar visade på komplexiteten i systemet och flödesschemat över klientens väg från mottagning
till egen försörjning på sid. 47 är en illustration av hur dessa kartläggningar
gestaltade sig. Några av de teman som fokuserades i kartläggningarna var
exempelvis olika klientgrupper, metoder och arbetsätt samt dokumentation,
samverkan och ett brukar- och jämställdhetsperspektiv.

”Jag tror att personalen som arbetar
DE OLIKA STEGEN I ANALYSARBETET KAN SAMMANFATTAS SOM FÖLJER:
STEG

1 Socialsekreterare i respektive kommun beskrev klienternas process för ett
urval av ärenden.

STEG

2 Ansvariga handläggare träffade sina klienter för att ta reda på hur klienten
upplevt ”sin egen process”.

STEG

3 Socialsekreterarna skrev med stöd av en mall ihop en fallbeskrivning för
och analys av respektive ärende.

ÄGER KLIENTERNA SIN PROCESS?

Efter nulägesbeskrivningar, flödesscheman över klientens väg(ar) och reflektioner kring olika klientgruppers behov genomfördes i den tredje fasen
av KNUT, i slutet av 2006 och början av 2007, analyser av klienternas process. I KNUT-kommunerna analyserades enskilda ärenden, enligt en gemensam mall som utformats av projektledningsgruppen. Detta för att underlätta
jämförelser mellan hur ärendena hanterades i de olika kommunerna. Syftet
med analyserna var att detaljerat beskriva socialsekreterarnas bedömningar
och beslut i olika ärenden samt hur dessa dokumenterades. Vilka insatser föreslogs av handläggarna och hur följdes de valda insatserna upp? Analyserna
skulle visa i vilken utsträckning kliententerna kände sig delaktiga i processen,
vad som behövde förbättras och vilken kompetensutveckling handläggarna
behövde för att kunna erbjuda bästa tänkbara stöd till klienterna. På vilket
sätt hade olika insatser varit till nytta för klienterna?
I varje kommun valdes fyra olika ärenden ut baserat på ett antal kriterier.
De aktuella klienterna skulle vara två kvinnor respektive två män, under
50 år och arbetslösa. Klienterna skulle ha varit i kontakt med kommunens
individ-och familjeomsorg i minst två år och erbjudits två eller flera insatser.
Inledningsvis gick de socialsekreterare som var ansvariga för respektive
ärende noggrant igenom vad som hänt och varför under de senaste två åren.
De beskrev processen, orsakerna bakom klientens behov av försörjningsstöd,
klientens respektive handläggarens mål, de insatser som föreslagits och
vilken uppföljning som skett. Därefter intervjuades klienterna för att få ett
brukarperspektiv på processen – mål, insatser och uppföljning. En utgångspunkt för analyserna var att klienten ”ägde sin process” när hon/han kommit
överens med handläggaren om olika insatser på vägen till egen försörjning.
När fyra olika ärenden genomlysts sammanställdes analyserna och socialsekreterarna i respektive kommun träffades för att reflektera över resultaten.
I nästa steg arrangerades en dialogkonferens, i mars 2007, för handläggare
från samtliga KNUT-kommuner där resultaten från analyserna jämfördes
och diskuterades. Vid konferenser fördes också en dialog kring hur den
gemensamma mallen fungerat som stöd för analys, reflektion och lärande
vid klientkartläggningarna.

STEG

4 Socialsekreterarna i respektive kommun reflekterade kring resultat,

STEG

5 Handläggare från samtliga KNUT-kommuner gick igenom fallbeskrivning-

på en sådan enhet blir väldigt utbrända
snabbt, jag tror det är väldigt psykiskt
dränerande att jobba och se så mycket
elände. Det är ju svårt att bara lämna av
här och gå hem sedan, det är ju väldigt
psykiskt jobbigt arbete och det märks
på väldigt många att dom klarar inte och
då blir dom korta i sättet, oengagerade
– och det är synd” (En klients röst) 34

arbetsmetoder och processer.
arna och analyserna samt jämförde resultat, arbetsmetoder och processer.
STEG

6 Identifikation av vad som fungerade bra i kommunerna och vilka delar av
processen som behövde utvecklas vidare.

STEG

7 Inventering av ”goda exempel” utanför KNUT-kommunerna.

STEG

8 Nya processer designas och prövas i kommunerna baserat på lärdomarna
från steg 1-7.

Klientkartläggningarna blev en jobbig process för socialsekreterarna och
deras chefer eftersom de blottade en hel del brister i handläggningen av
ärenden i kommunerna. Analyserna väckte många frågor: Varför har vi inte
gjort mer för den här klienten?; Har vi verkligen så dålig uppföljning?;
Jag undrar hur de som inte känner till ärendet skall kunna förstå något av
dokumentationen?; Varför har jag inte satt ned foten varje år och tittat bakåt
på vad som hänt? I flera fall var det oklart varför vissa insatser föreslagits
av en tidigare handläggare och det ”saknades en röd tråd i insatserna”.
- Ibland får man ringa till klienten och fråga om de varit på t ex praktik
eftersom det saknas dokumentation (Deltagarna i arbetsgruppen för
bedömningsinstrument i KNUT).
Klientperspektivet återspeglades inte i tillräckligt hög utsträckning i ärendena. Den ekonomiska delen av utredningen var ofta väldokumenterad
medan detsamma inte gällde de insatser som syftade till att öka biståndsmottagarens möjligheter till egen försörjning. Information saknades om
hur klientens behov utretts och vad som legat till grund för olika bedömningar. Det visade sig att mycket information i de aktuella ärendena ”stannat
i huvudet på handläggaren” och inte dokumenterats. När klienten byter
kontaktperson och/eller är i kontakt med olika enheter i kommunerna går
information förlorad på vägen. Ju fler handläggarbyten desto större risk
för bristfälliga bedömningar. I praktiken kan det innebära att den faktiska
kunskapen om klientens behov blir mindre istället för större ju längre tid
någon haft kontakt med individ- och familjeomsorgen. 35
”Vi har sett exempel på att ärendet ”tystnar” när socialsekreteraren har
nått den punkten att denne förstår att klienten inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Dokumentationen avtar och besöken uteblir” 36
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Flera av dem som genomförde analyser av ärenden fick nya viktiga kunskaper från sina klienter tack vare intervjuerna. De klienter som deltog
uppskattade att bli tillfrågade och att bli ”hörda och sedda”, enligt socialsekreterarna. Klientkartläggningarna och efterföljande analyser fungerade
som en injektion för projektprocessen i KNUT. Det ”tände till” ute i kommunerna när det stod klart att det fanns uppenbara brister i dokumentationen och uppföljningen av klienternas process. Projektdeltagarna fick ny
kraft och förändringsarbetet intensifierades när det visade sig att det i stort
sett såg lika illa ut i alla KNUT-kommunerna. Det var inte lika jobbigt att
ta tag i problemen när ”våra fel och brister” fanns också hos andra, säger
en av de lokala projektledarna. Problemen kunde inte längre ”sopas under
mattan”, säger en annan.
När jag bad deltagarna i KNUT att beskriva nyckelhändelser i projektet,
i samband med Hasseluddendagarna, sensommaren 2007, var klientkartläggningen den händelse som fick mest uppmärksamhet. Den från början
negativa upplevelsen hade vänts till något positivt och projektprocessen
hade fått en skjuts framåt. I flera kommuner har beslut fattats om att göra
nya kartläggningar i nära dialog med klienterna (läs brukarna) och att engagera fler handläggare i analysarbetet. Den modell som tagits fram i KNUT
är ett sätt att öka brukarinflytandet över arbetet med ekonomiskt bistånd.
Om modellen sätts i system kan den fungera som ett verktyg i kommunernas
fortlöpande kvalitetsarbete.

FRONTLINJE- OCH GRÄSROTSBYRÅKRATER

De som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i kommunerna ges
utrymme för viljan att hjälpa människor. Samtidigt ger verksamheten
upphov till frustration eftersom den sätter gränser för att fullt ut göra det
som uppfattas som bäst för klienterna. Arbetet med att bistå individer som
befinner sig i en samhälleligt och socialt utsatt position ställer stora krav på
ett professionellt förhållningssätt och i mötet med klienterna skall socialarbetaren balansera mellan klientens behov, organisationens krav och den
gällande lagstiftningen. Besluten påverkas av strukturella och socioekonomiska villkor i kommunerna (andelen arbetslösa, skattekraft etc), politiska
ramar och organisatoriska villkor (regelverk, lokala riktlinjer, delegering,
specialisering, budget, ärendemängd etc), yrkeskollektivet och handläggarnas tolkningsutrymme. Individanknytna faktorer som kunskaper, personliga uppfattningar och värderingar har också inflytande över besluten. 37
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De dubbla rollerna - att både hjälpa och kontrollera, att både företräda
klienten och kommunen - har lett till att socialsekreterare ofta beskrivits
som typiska gräsrotsbyråkrater. Begreppet ”street-level bureaucracy”, som
vanligen översätts till gräsrotsbyråkrati på svenska, introducerades av den
amerikanske statsvetaren Michael Lipsky i början av 1980-talet 38. Han
beskrev gräsrotsbyråkraterna som offentligt anställda som erbjuder service
direkt till medborgarna. Byråkrater som måste ta hänsyn till formella re-

gelverk, men som samtidigt har en handlingsfrihet och ett tolkningsutrymme
i mötet med medborgarna.
I rollen som gräsrotsbyråkrat finns inbyggda rollkonflikter dels mellan
klienternas och organisationens krav, dels mellan socialarbetarens strävan
efter autonomi och byråkratins strävan efter att begränsa medarbetarnas
handlingsutrymme. Relationen mellan socialarbetarna och deras chefer är
en parallell process till relationen mellan gräsrotsbyråkraterna och deras
klienter. Ledningen förmedlar sina tolkningar av vad som är möjligt att
göra utifrån den gällande lagstiftningen och de lokala reglerna. I KNUT:s
fall hanteringen av det ekonomiska biståndet. Gräsrotsbyråkraten förmedlar sina tolkningar till klienten. Ökade kunskaper om vilka effekter olika
insatser har för att minska biståndsmottagandet har föreslagits som en väg
att överbrygga rollkonflikterna.
Gräsrotsbyråkrater upplever ofta att det finns för lite resurser och att de har
brist på tid samt att för många ärenden hindrar dem i deras yrkesutövning.
Tidsbristen betraktas ofta som en opåverkbar faktor i arbetet. Hur socialarbetarna betraktar sitt handlingsutrymme och sina möjligheter i vardagsarbetet påverkas, enligt forskaren Stefan Morén 39, av om de betraktar organisationen som en uppsättning regler eller som en uppsättning relationer. Om
de låter sig fångas av reglerna istället för att fokusera på socialtjänstens
primära uppdrag och om de tar på sig ett ansvar för frågor kring tid och
resurser, som istället bör hanteras på den politiska nivån.

KNUT är en...”undergroundrörelse bland
frontlinjebyråkrater”

I KNUT använde deltagarna begreppet frontlinjebyråkrater för att
beskriva socialarbetarens roll. En av de lokala projektledarna beskriver
initiativet i sig som en ”undergroundrörelse bland frontlinjebyråkrater”.
Initiativet vänder sig till dem som står närmast klienterna och det är
”socialsekreterarens handläggning i vardagen som varit föremål för förändringsarbetet”, säger hon. I det lärande nätverket har medarbetare på
kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad fått möjligheter att reflektera över sitt eget arbete. Frontlinjebyråkraterna är den
sista länken i den offentliga socialpolitikens uttryck och de måste kunna
förstå och förklara politikens utfall. Svenska studier visar att frontlinjebyråkrater på socialkontor och arbetsförmedlingar i stor utsträckning tar sitt
handlingsutrymme i anspråk. Ibland handlar det snarare om konsten att
motivera sina beslut, än att följa ett på förhand givet regelverk. 40
Lokala politiska strömningar, olika organisationsformer och individuella
tolkningar bestämmer det faktiska innehållet i de kommunala insatser som
förelås för att minska biståndsmottagandet. Frontlinjebyråkraterna använder informella handlingsstrategier, som kan vara mer eller mindre medvetna, och det är dessa strategier som slutligen bestämmer vad en policy består
av i vardagsarbetet. Något som uppfattats som problematiskt utifrån ett
rättssäkerhetsperspektiv. I mötet med dem som söker försörjningsstöd finns
också olika förhållningssätt. Det ena kan beskrivas som paternalistiskt och
här begränsas klientens valmöjligheter med motiveringen att det är för hennes/hans eget bästa. Det andra förhållningssättet präglas i högre utsträck-
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ning av empowerment och här handlar det om att stärka klienten genom att
sätta hennes/hans behov av inflytande i fokus.

JÄMSTÄLLDHET MED BRUKAREN I FOKUS

En av de faktorer som påverkar socialsekretarnas bedömningar och förslag
till insatser är föreställningar om vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Föreställningarna påverkar vad kvinnor och män beviljas ekonomiskt
bistånd för, hur länge de får bistånd och förklaringarna till varför biståndet
beviljats. Resultaten från flera svenska studier visar att bedömningarna av
klienterna, deras hjälpbehov och vilka krav som bör ställas varierar om
klienten är kvinna eller man. När det är en kvinna styrs samtalen ofta in på
hem, barn och familj, medan samtalen med män i högre grad fokuserar på
arbete och ansvaret för hushållets ekonomi. Kvinnor erbjuds i högre utsträckning stöd i sitt föräldraskap medan män i högre utsträckning erbjuds
stöd som kan leda till förvärvsarbete. 41
I en utvärdering av aktiveringspolitiken och storstadssatsningen i olika
stadsdelar i Malmö konstaterar forskaren Agneta Hedblom att:
”Villkoren är alltså olika för olika grupper och varierar dessutom mellan
stadsdelarna. Frågan om vem som gynnas av aktiveringspolitiken kan alltså
besvaras med – Det beror på! Beroende på vilken stadsdel den sökande bor
i, vilken etnisk grupp eller vilket kön denne tillhör, om han eller hon betraktas som en ”svår” eller ”lätt” klient, kan både vem som är föremål för
politiken och villkorskombinationerna varieras. Den differentieringsprocess
som föregår i handläggningen kan alltså både leda till en positionering av
mannen eller kvinnan som inte för denne/denna närmare arbetsmarknaden
eller tvärtom.” 42
Trots att det sedan början av 1990-talet genomförts en rad initiativ som syftat
till jämställdhetsintegrering i kommunala verksamheter har arbetet inte satt
några tydliga spår i försörjningsstödssystemet. De inledande faserna med
kartläggningar och analyser i KNUT visade att jämställdheten sällan fanns
på agendan, att jämställdhetskunskaperna var bristfälliga och att ”kvinnor
inom socialtjänsten upprätthåller könsrollerna i klientarbetet”. Det är
idag myckert få män som är handläggare av ekonomiskt bistånd och yrket är
”kvinnligt kodat”. Även om vi vet en del om hur status, professionaliseringsstrategier och kulturer påverkas av om ett yrke är kvinnligt eller manligt
kodat har vi begränsat med kunskap om hur socialsekreterarens kön påverkar handläggningen av olika ärenden.
41
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Efter inspirationsdagen under hösten 2006 och en jämställdhetsdag för
handläggare, chefer och politiker under våren 2007 bekräftade deltagare
från samtliga KNUT-kommuner att det behövs en ökad insikt om hur
jämställdhetsaspekterna påverkar mötet med klienterna. En insikt om hur
samhällelliga institutioner, föreställningar och praktiker skapar och återskapar skillnader mellan kvinnor och män dvs. hur vi hela tiden ”gör kön”
i vardagsarbetet. Jämställdhetsarbetet prioriterades i projektet, kom på

agendan i kommunerna och betraktades av projektdeltagarna som en förutsättning för ett professionellt socialt arbete. - Har man en gång börjat
se, tagit på sig jämställdhetsglasögon, kan man inte blunda för det här,
säger en av deltagarna i KNUT:ledningsgrupp.
Behovet av ”jämställdhetsglasögon” i arbetet med bland annat ekonomiskt
bistånd bekräftas också i rapporter från Socialstyrelsen. I dessa rapporter
konstateras att jämställdhet ur ett brukarperspektiv fått begränsat med
uppmärksamhet inom socialtjänsten. 43 En bakgrund till detta kan vara att
utredningarna betraktats som ”könsneutrala” och att utredningen inte får
eller skall påverkas av om det är en kvinna eller en man som söker bistånd.
Kvinnor (som grupp) och män (som grupp) har dock olika villkor i samhället och kan ha behov av olika insatser. Om hänsyn tas till att kvinnor och
män har skilda villkor och därmed behov kan insatserna bli mer effektiva.
För att kunna fatta välgrundande beslut krävs kunskaper, insikter och jämställdhetsglasögon. Annars finns risken att föreställningar om vad som är
kvinnligt respektive manligt, vad som ”passar kvinnor och vad som passar
män”, får ligga till grund för de insatser som föreslås.

F A K TA
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Jämställdhet skapas där beslut fattas,
resurser fördelas och normer formas.
Jämställdhetsperspektivet måste alltså
vara en del av det dagliga arbetet. Det
innebär bland annat att konsekvent tydligöra hur alla förslag och beslut påverkar
kvinnor respektive män, samt att den
som ansvarar för en verksamhet också
ansvarar för jämställdheten i den verksamheten. Jämställdhetsintegrering är
en politisk strategi som antagits av bland
andra riksdagen, Nordiska ministerrådet,
EU och FN.(www.sthlmjamt.se)

Jämställdhetsarbetet i en organisation brukar delas upp i ett internt arbete
med fokus på personalfrågor och ett externt arbete med fokus på exempelvis kontakter med organisationens kunder, klienter och brukare. De modeller för ”jämställdhetsmärkning” för företag och offentliga verksamheter,
som utvecklats det senaste decenniet brukar ta hänsyn till såväl det interna
som det externa arbetet. I KNUT inriktades arbetet på den externa verksamheten och jämställdhetsinitiativet blev en av projektets mest uppmärksammade nyckelhändelser. Inspiration hämtades från den statliga sektorn
där olika metoder utvecklats för att frontlinjebyråkrater skall komma till
insikt om hur de talar med, bemöter och vägleder kvinnor respektive män.
Aktörerna i KNUT tog kontakt med Sthlm Jämt, som varit en plattform
för jämställdhetsutveckling i Stockholmsregionen och som medfinansierats
av den Europeiska Socialfonden. I en av kommunerna, Järfälla, som varit
engagerad i plattformen togs beslut om att involvera enheten för ekonomiskt
bistånd och socialtjänsten i arbetet med jämställdhetsintegrering. Via samarbetet med Sthlm Jämt fick projektdeltagarna utbildning och kunskaper
om metoder för jämställdhetsintegrering. Det verktyg som KNUT valde att
arbeta med, Trappan, stämde väl överens med tankegångarna och arbetssättet i projektet. Trappan har tagits fram inom ramen för en utredning om
stöd för jämställdhetsintegrering i staten, men kan används även i kommunala verksamheter. 44
Det första trappsteget innebär att verksamheten får grundläggande kunskaper och att det skapas en förståelse för jämställdhetsfrågor. Därefter följer
trappsteg som handlar om att undersöka förutsättningarna för jämställdhetsintegring i verksamheten, planering och organisering för att kunna integrera
jämställdhetsperspektivet samt inventering, kartläggning och analyser av
verksamheten ur ett genusperspektiv. Längre upp på trappan formuleras mål
och åtgärder för att skapa en jämställd organisation och de sista trappstegen
innebär genomförande samt uppföljning av de föreslagna åtgärderna.
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Instrument X
EGNA FÖRETAGARE MED EN EGEN VERKSTAD
ETT GEMENSAMT VARUMÄRKE
DET BEHÖVS HÄNGRÄNNOR MELLAN STUPRÖREN

kap6:

- Jag såg entusiasmen vid arbetet med Instrument X. Det lyste om henne.
Ja, hon som ledde arbetsgruppen för bedömningsinstrument.
INOM KNUT HAR INSTRUMENT X UTVECKLATS FÖR ATT FÅ ETT ENHETLIGT INSTRUMENT SOM BÄTTRE VISAR OCH BESKRIVER KLIENTENS EVENTUELLA BEHOV
AV VIDARE INSATSER. INSATSER SOM FOKUSERAR PÅ ARBETSMARKNAD, ALTERNATIVT ARBETSMARKNADSINRIKTAD REHABILITERING. IBLAND ÄR INTE BEHOVET
SÅ TYDLIGT, DÅ KAN VIDARE UTREDNING BEHÖVAS SOM EXEMPELVIS DUR, ASI ELLER ANNAN SAMTALSMETODIK. ANVÄNDS INSTRUMENT X SYSTEMATISKT KAN
RESULTATET PÅ GRUPPNIVÅ ANVÄNDAS SOM PLANERINGSUNDERLAG FÖR ATT SKAPA EFFEKTIVA INSATSER.
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DUR Dokumentation, Utvärdering och
Resultat är en metod för att skapa en
systematisk dokumentation för socialtjänsten individ- och familjeomsorg i
Göteborgs Stad. Syftet är också att möjliggöra en uppföljning och utvärdering av vad
socialtjänstens insatser leder till. Begreppet livsområden används i DUR för att
beskriva människors livssituation och de
förändringar som sker över tid. Se vidare
på Göteborgs hemsida www.goteborg.se

Analyserna av klientkartläggningarna visade på vikten av att ”fråga brukarna” och resulterade i att fyra gemensamma utmaningar definierades för
KNUT-kommunerna; att förbättra dokumentationen i klientärendena, att
ta fram bedömnings- och utredningsinstrument för arbetet med ekonomiskt
bistånd, att initiera dialoger kring ekonomiskt bistånd och socialt arbete,
och att samverka för att kunna erbjuda individuellt anpassade insatser för
klienterna. Det blev tydligt att fler medarbetare från exempelvis arbetsmarknadsenheterna i kommunerna måste involveras i KNUT för att åstadkomma resultat på kort och lång sikt. Modellen med Fyrarummaren (se bild
sid. 19) vidareutvecklades, som ett stöd för att visualisera processen eller
som projektdeltagarna uttrycker det ”ta reda på varför insats efter insats
inte fungerar så att vi inte gör mer av samma sak”.
Redan i samband med en inspirationsdag, hösten 2006, hade behovet av
bedömningsinstrument diskuterats och en tvärkommunal arbetsgrupp bildades inom ramen för projektet i början av 2007. Arbetsgruppens uppdrag
var att analysera behovet av bedömnings- och utredningsinstrument samt
ta reda på vilka verktyg som redan användes i och utanför KNUT-kommunerna. Gruppen konstaterade snabbt att det fanns olika checklistor och
mallar, men att de sällan användes av alla socialsekreterare. Det tillgängliga
materialet motsvarade inte behoven utan handläggarna behövde mer stöd
i sitt arbete samt en struktur för det första samtalet och mötet med dem som
söker ekonomiskt bistånd i kommunerna. Ett bedömningsinstrument, som
kunde användas av samtliga handläggare skulle underlätta introduktionen av nyanställda i kommunerna, minska den administrativa bördan och
skapa utrymme för det sociala arbetet.
Projektdeltagarna hade förhoppningar om att ett standardiserat instrument
skulle bidra till ett mer enhetligt underlag för bedömningar, beslutfattande
och dokumentation kring försörjningsstödsärenden i kommunerna. Ett ITbaserat instrument skulle skapa möjligheter att få fram data på gruppnivå,
att följa upp resultat samt effekter av olika insatser och att göra statistiska
jämförelser mellan olika kommuner. Inom ramen för projektet hade deltagarna konstaterat att det inom verksamhetsfältet ekonomiskt bistånd fanns
ett stort behov av planeringsinstrument för utveckling av nya insatser och
avveckling av aktiviteter som inte återspeglade klienternas behov.
Arbetsgruppen för bedömnings- och utredningsinstrument i KNUT identifierade två instrument som också prövats inom ramen för projektet; DUR
- Dokumentation, Utvärdering och Resultat, som tagits fram i Göteborgs
stad och ASI - Addiction Severity Index (se metodbeskrivning sid. 58), som
ursprungligen kommer från USA. Från Norge hämtades inspiration från ett
instrument för Kartläggning I Socialtjänsten (KIS) till vilket IT-stöd finns
kopplat. Motiven bakom DUR ligger i linje med diskussionerna i KNUT,
liksom de farhågor som uttryckts av projektdeltagarna. Ett problem är
exempelvis att systematiken försvinner om socialsekretarna i en kommun
väljer ut vissa frågor som de ställer med stöd av ett bedömningsinstrument
istället för att använda hela frågebatteriet.
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Addiction Severity Index, ASI, är en
strukturerad intervju som innehåller
frågor som är relevanta för klienters
missbruksproblem. Intervjun täcker
förutom alkohol- och narkotikamissbruk
även andra livsområden som arbete,
fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge
och kriminalitet. ASI har även på försök
använts inom ekonomiskt bistånd.

”De farhågor som intervjupersonerna uttryckte handlade nästan uteslutande om problemen med att få DUR integrerat i verksamheterna så att det
verkligen används av alla.” 45
Syftet med DUR-projektet i Göteborg var att få fram en bra dokumentation,
att öka klienternas delaktighet i utredningsprocessen, att utveckla insatserna utifrån olika klientgruppers behov och att kunna jämföra resultaten
mellan olika stadsdelar. Tanken var att handläggarna skulle få en bättre
överblick över klientens process och att ärenden skulle kunna följas upp
över tid. Socialsekreterarna beskriver i en utvärdering av projektet att de
sökte en professionell kunskapsbas istället för att bygga sina bedömningar
på ”kännande och tyckande utifrån sig själva”.

EGNA FÖRETAGARE MED EN EGEN VERKSTAD

Vid Bommersviksdagarna i början av 2006 diskuterade projektdeltagarna i
KNUT att det finns en tendens att varje kommun är ”inne i sitt eget rotande”
och inte avsätter tid för att tillsammans arbeta fram nya metoder. På Hasseluddendagarna, sensommaren 2007, beskrev deltagarna att metodutvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd ofta handlar om ”utveckling på mitt
eget sätt”. Det finns ett motstånd mot att ta till sig nya metoder och instrument eftersom handläggarna har sitt ”vanliga sätt att arbeta”. - Det finns
många egna företagare med sin egen verkstad ute i kommunerna, säger
en av dem som deltagit i arbetsgruppen för bedömnings- och utredningsinstrument. Det växer ofta fram informella rutiner, som sällan dokumenteras,
och praxis sprids från mer erfarna socialsekreterare till andra handläggare
genom arbetsmöten, fikarumsdiskussioner och handledningssituationer. 46
Arbetet för att få fram nya bedömingsinstrument i KNUT motsvarade ett
konkret behov inom verksamhetsfältet och placerade projektet i metodutvecklingens framkant. Det nyskapande utvecklingsarbetet resulterade
bland annat i ett samarbete med IMS vid Socialstyrelsen. Representanter
för KNUT-kommunerna har deltagit i en grupp där IMS och representanter
för andra kommuner diskuterat ett nationellt projekt med fokus på kartläggnings- och bedömningsinstrument. I gruppen har bland annat stadsdelar i Stockholm stad, som prövat ASI i försörjningsstödsärenden ingått.
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En förklaring som förts fram till att det finns en brist på bedömningsinstrument är det svaga intresse som hittills funnits från forskarsamhället att
studera arbetssätt, metoder och handläggning av ekonomiskt bistånd. Ett
ökat intresse både från praktiker- och forskarhåll kan leda till att standardiserade instrument och arbetsmetoder får en större plats i arbetet inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Standardiseringen är en väg att minska de stora variationerna mellan kommuner samt mellan handläggare i en och samma kommun gällande beslut om
att bevilja eller avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstödets storlek. Variationer som inte tycks ha minskat sedan införandet av
en riksnorm (se avsnitt 1). Två perspektiv ställs ofta mot varandra i diskussionerna om hur variationerna skall minska och rättsäkerheten öka
för de medborgare som söker bistånd. Ökad detaljstyrning av det ekonomiska
biståndet ställs mot en ökad professionalisering och en breddad kunskapsbas inom individ- och familjeomsorgen. Förespråkarna för det senare
perspektivet ser risker med en ökad detaljstyrning eftersom det kan leda
till instrumentellt bemötande av dem som söker försörjningsstöd i kommunerna. En kombination av ett professionellt socialt arbete och en ”styrning”
i form av gemensam metodik är den idé som KNUT arbetar efter i syfte att
öka rättssäkerheten för klienterna.
Något som kan vara ett hinder för professionaliseringsprocessen är de föreställningar som finns kring arbetet med försörjningsstöd i kommunerna.
Föreställningar om att det är ett tråkigt arbete, att socialsekreteraren fungerar som en kamrer och att det är enkelt att inleda en karriär som socionom
genom att arbeta just med ekonomiskt bistånd. Trots att det är en vanlig
karriär för socionomer visar det sig att grundutbildningen på universitetet
innehåller få inslag som belyser arbetet med försörjningsstöd. I forskningen
om socialbidrag, som det fortfarande kallas i den akademiska världen, har
rollen som handläggare av ekonomiskt bistånd inte heller rönt någon större
uppmärksamhet.

I Sverige har arbetet med evidensbasering ännu inte fått genomslag i form
av nya standardiserade bedömningsinstrument för ekonomiskt bistånd, enligt
Siv Nyström vid IMS. När jag träffar henne i samband med att jag skall
börja skriva på den här boken drar hon en parallell till den utveckling som
skett inom missbruksvården. För ett antal år sedan fanns det en stor brist
på bedömningsinstrument inom missbruksvården, men idag har exempelvis
ASI, som används för att bedöma alkohol- och narkotikamissbruk, fått ett
stort genomslag runt om i landet.

Socionomer, som är verksamma inom fältet, upplever att de har en lägre
status än kollegorna som arbetar med behandling inom individ- och familjeomsorgen. De har mer begränsade möjligheter till vidareutbildning och en
lägre grad av handlingsfrihet än frontlinjebyråkraterna på andra enheter
inom socialtjänsten. Att yrket som handläggare av ekonomiskt bistånd i
kommunerna är kvinnligt kodat påverkar med stor sannolikhet statusen
i och för yrket. Otillräcklig kompetensutveckling för dem som arbetar med
ekonomiskt bistånd riskerar att påverka professionaliseringsprocessen och
yrkesstoltheten, vilket i sin tur får direkta konsekvenser för klienterna. De
som arbetar med ekonomiskt bistånd i kommunerna möter socialt utsatta
människor och det är väsentligt att de känner sig trygga i sin roll för att
kunna erbjuda en kvalificerad välfärdstjänst. 47

Alltfler kommuner kontaktar idag IMS och uttrycker ett intresse för att
utveckla bedömningsinstrument. Siv Nyström beskriver det som att
”eldsjälarna är i elden” i kommunerna och det kan jag intyga efter att ha
fått en inblick i KNUT.

I KNUT har projektdeltagarna fokuserat på att synliggöra arbetet med ekonomiskt bistånd som en central del av det kunskapsbaserade sociala arbetet
i kommunerna. Ett arbete som kräver att socialsekreterarna gör en bedömning av klienternas totala livssituationen och möjligheterna till en föränd-
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ring av försörjningsstödssituationen. Ett arbete som kräver professionalism
och empatisk förmåga eller som det beskrevs i mitten av 1990-talet, en ”god
människokännedom och en varm medkänsla och hänsynsfullhet, parad med
klokhet och kunnighet” 48

En del frågor som inte alltid ställdes tidigare finns idag med i utredningarna
tack vara det nya instrumentet. När socialsekreterarna har en hög ärendebelastning finns det en risk för att de i stressen missar att ställa viktiga
frågor till klienterna.

Samtidigt som KNUT fokuserat på ”det rätt abstrakta att du skall vara
empatiskt inkännande och möta klienterna”, som en av deltagarna i projektets ledningsgrupp uttrycker sig, har aktörerna försökt att finna system för
att möta klienterna och utveckla rollen som handläggare med stöd av olika
konkreta instrument.

Även om Instrument X inte innebär några större skillnader i arbetssätt vid
enheterna för ekonomiskt bistånd i KNUT-kommunerna eller ännu inte är
standardiserat har det, enligt projektdeltagarna, givit en bättre struktur
i arbetet. I några kommuner har beslut fattats om att alla handläggare skall
börja använda X. Aktörerna i KNUT fortsätter att utveckla modellen och
undersöker möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för instrument X. Modellen är ett viktigt steg i den kedja av aktiviteter ”från bedömning med X till
verksam insats utifrån behov”, som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet (se bilden på sid. 57).

ETT GEMENSAMT VARUMÄRKE

- Eftersom klienten blir mer delaktig i Instrument X finns större chans
för en samsyn mellan klient och socialsekreterare om vad nästa steg kan
innebära, och därmed en större sannolikhet att handlingsplanen följs –
och följs upp (Deltagarna i arbetsgruppen för bedömningsinstrument).
Instrument X kan beskrivas som KNUT:s gemensamma varumärke och
identitet även om några projektdeltagare ifrågasatt valet av namn. Ett
gemensamt varumärke ökar i de flesta fall möjligheterna att attrahera utvecklingsresurser och det tog inte lång tid innan jag själv började associera
till X snarare än till KNUT när jag tänkte på det tvärkommunala nätverket.
Instrument X togs fram av arbetsgruppen för bedömningsinstrument med
utgångspunkt från befintligt material, erfarenheterna i KNUT-kommunerna
och dialoger med klienter.
Det är ett formulär med tre delar som skall användas som ett stöd vid det
första mötet med den som söker ekonomiskt bistånd. Första delen är en utredning av rätten till bistånd och innehåller uppgifter om klientens aktuella
situationen, familj och nätverk, boende, utbildning, arbetslivserfarenhet
samt ekonomi. Andra delen är en utredning som skall ligga till grund för val
av insats och innehåller uppgifter om arbetsförmåga och hälsa samt avsnitt
för planering utifrån klientens respektive myndighetens mål och en bedömning av det aktuella behovet. Sista delen av Instrument X avser uppföljning
av planeringen och insatserna samt förslag till ett nästa steg.
I några kommuner har socialsekreterarna prövat att skicka ut formuläret
till klienterna före första besöket på socialkontoret. Det ger den som söker
försörjningsstöd en chans att förbereda sig inför besöket på socialkontoret
och få en inblick i vad de kan förvänta sig av det första mötet. Klienterna
har, enligt handläggarna, uppskattat att få ut formuläret på förhand. I det
här sammanhanget kan det vara intressant att poängtera att en av KNUTkommunerna, Solna, väljer att göra hembesök någon dag efter det första
mötet med den som söker ekonomiskt bistånd.
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I Instrument X får klienterna själva skatta exempelvis sin fysiska och
psykiska hälsa i förhållande till sin arbetsförmåga. De som prövat formuläret vittnar om att de idag får in mer information om klienternas hälsotillstånd när de själva får skatta sitt tillstånd, än vad som var fallet tidigare.

”Med standardiserade bedömningsmetoder avser vi sådana metoder som har en
given struktur och där svaren på frågorna
registreras på samma sätt för alla individer. Det kan till exempel vara ett frågeformulär med ett antal svarsalternativ eller
ett självskattningsformulär med en skala
som brukaren/klienten själv fyller i.” 49

Den kritik som förts fram mot att använda ett instrument är att det ibland
kan bli ”stelt att sitta och fylla i ett formulär” tillsammans med klienten
och att det tar uppmärksamheten från det viktiga samtalet. Åter andra är
rädda för att ett standardiserat instrument skall leda till minskad flexibilitet
i de individuella bedömningarna och att data som tagits fram på gruppnivå
får styra verksamheten. Flera av dem som varit engagerade i KNUT hävdar
dock att bristen på gemensam metodik leder till att individuella föreställningar, tolkningar och kategorisering – kännande och tyckanden – får ett
för stort inflytande över verksamheten.
I viss mening är frontlinjebyråkraternas roll att kategorisera individernas
specifika förhållanden, enligt de kriterier som organisationen ställer upp,
oavsett om det finns gemensamma verktyg eller inte. Den risk som alltid finns
med en alltför hög grad av standardisering är att ”alla klienter blir fyrkantiga” och ”sorteras” i alltför snäva klientkategorier. De kunskaper som genereras i vardagsarbetet inom socialtjänsten låter sig inte heller med enkelhet
inordnas i fasta rutiner och regler. 50 Detsamma gäller när vi skall försöka dra
en gräns mellan vad som är en utredning och vad som är själva biståndet.
Socialsekreterarens uppgift är både att utreda klientens livssituation och
att bistå henne/honom. Utredningen syfte är att samla in information –
kontrollera och ibland ifrågasätta - medan biståndet syftar till att förändra
klientens situation – hjälpa och stödja. Det finns en risk att biståndet
påbörjats innan utredningen visat på vad som är det egentliga problemet.
Å andra sidan finns de som anser att det inte är fruktbart att ens försöka
dra en tydlig skiljelinje mellan utredning och bistånd, eftersom även själva
utredningen också innehåller inslag av bistånd. 51
En annan fråga som väckts i KNUT är själva innebörden i begreppet
insats. Ett begrepp som har många olika betydelser och som befinner sig
i ett gränsland mellan organisatoriska lösningar, metoder och arbetsätt.
Insatser kan omfatta såväl det stöd som erbjuds inom ramarna för individoch familjeomsorgen, som på uppdrag av socialtjänsten. Det kan avse
såväl fastställande av vilka som har rätt att få stöd, som en beskrivning
av stödets karaktär. 52 I KNUT visade det sig att socialsekreterarna, som
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METOD
MI

Det motiverande samtalet har som mål
att öka klientens vilja att förändra sig och
underlätta att komma vidare i förändringsprocessen. Motiverande samtal har

arbetade med ekonomiskt bistånd, sällan associerade begreppet insats till
något som de själva gjorde eller såg sig själva som en insats. Istället beskrev
de insatser i termer av något som de föreslog sina klienter, exempelvis att
hon/han skulle kunna delta i ett arbetsmarknadsprojekt. En slutsats från
klientkartläggningarna var dock att samtalen med klienterna bör betraktas
som en viktig insats och att en metod som den ”motiverande intervjun” är
användbar i mötet med biståndsmottagaren.

sin utgångspunkt i klientens erfarenheter,
värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara
aktuell. Klientens syn är i fokus. MI utgår
från att klienten har, eller kan skaffa
sig själv, de färdigheter som behövs för
en förändring. Samtidigt är rådgivaren
styrande i samtalet och har som mål att
klienten ska förändra sig.

Rätt insats, till rätt person, i rätt tid,
till rätt kostnad och av rätt aktör

DET BEHÖVS HÄNGRÄNNOR MELLAN STUPRÖREN

Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, till rätt kostnad och av rätt aktör är
vad eldsjälarna i KNUT strävar efter. Idag måste socialsekreterarna ofta
välja bland de insatser som finns tillgängliga i den egna kommunen när de
skall komma med förslag till sina klienter. Trots att många som söker ekonomiskt bistånd har psykosocial problematik är det i första hand olika
arbetsmarknadsinsatser som finns att tillgå. Det finns också färre typer av
insatser för dem som söker försörjningsstöd än för dem som söker stöd från
andra verksamheter inom socialtjänsten. Alltför sällan matchar insatserna
klienternas förutsättningar och så här säger en av deltagarna i arbetsgruppen för bedömningsinstrument i KNUT:

- I själva verket är det så att jag ofta har fyra insatser att välja på även
om jag kanske från början vet att de kanske inte kommer att fungera
för klienten. Det handlar i många fall om att ta fram deltagare till olika
insatser, som vi har i kommunen. Insatserna anpassas inte till eller motsvarar behoven hos klientstocken.
Många av dem som söker försörjningsstöd möter också det som kallats
”stuprörsproblematiken” i det svenska välfärdssystemet. För att kunna erbjuda, framförallt de långvariga biståndsmottagarna, adekvata insatser
krävs ofta en samverkan mellan kommuner och statliga myndigheter, exempelvis arbetsförmedlingen, landstinget och försäkringskassan. I många fall
förfogar inte kommunerna över alla de resurser som klienterna behöver.
Varje myndighet styrs vertikalt, vilket försvårar samverkan och stuprörsproblematiken yttrar sig ofta i att klienter som har sammansatta problem
”faller mellan stolarna”. I KNUT talade deltagarna om att ”brukaren åker
runt som i ett flipperspel” mellan olika aktörer. För vissa biståndsmottagare
saknas adekvata insatser oavsett vilken ”stol” som är aktuell och det skulle
behövas ”ett kommunalt Samhall”, enligt en av projektdeltagarna i KNUT.
Det finns en rad olika hinder för att åstadkomma en flexibel myndighetssamverkan såsom skilda myndighetskulturer och revirtänkande. Välfärdsaktörernas målkonflikter är ett annat hinder på vägen, liksom avsaknaden
av kontaktytor mellan tjänstemän och politiker. Olika samverkanslösningar
prövas ofta i projektform, men hamnar på projektkyrkogården när det
visat sig vara svårt att integrera lösningarna i de ordinarie verksamheterna.
Stuprören leder till att tiden för klientkontakter (läs brukartiden) minskar
eftersom handläggarna i kommunerna och de statliga myndigheterna måste
ägna mycket tid åt att finna formerna för samverkan. - Inblandningen av
andra myndigheter gör att takten går ner, säger en av deltagarna i KNUT.
Professor emeritus Lennart Levi, som föreläste på en inspirationsdag i
KNUT, oktober 2007, talade om att det behövs ”hängrännor” och samråd
mellan myndigheterna för att kunna erbjuda insatser som motsvarar de
aktuella behoven. Det behövs mer samarbete, inte bara samverkan, där alla
handläggare som möter klienten är delaktiga och där samtliga utgår från
hennes/hans förutsättningar och möjligheter. En av handläggarna måste ta
på sig huvudansvaret för att koordinera de olika resurser som klienten behöver, när det är flera myndigheter inblandade. För att komma tillrätta med
stuprörsproblematiken har ”en dörr in lösningar” till offentliga myndigheter på lokal nivå föreslagits och så kallade välfärdskontor. Syftet med dessa
lösningar är att försöka skapa en enhetlig och samlad organisation för de
aktörer som hanterar frågor kring arbete och självförsörjning.
I KNUT-kommunerna finns olika initiativ, som ligger i linje med tankegångarna om ”en dörr in”. I Nynäshamn samlokaliseras kommunens resurser
med arbetsförmedlingens i ett utvecklingscentrum. Ungdomsslussen i Järfälla
och Klivet i Södertälje är satsningar på att samordna resurser för att kunna
erbjuda ett bättre stöd till arbetslösa ungdomar. Flera av kommunerna deltar också i så kallade samordningsförbund där stat och kommun samverkar
i en och samma juridiska person.

”Vi pratar hela tiden om att implementera
och mainstreama – men vi borde
också explementera och mainstrippa.
Bort med det som inte fungerar så får det
nya bättre plats. Både stuprör och hängrännor blir lätt överfulla och då står det
still” (Lena Rogeland, processcoach).

Extern mobilisering och en sammansatt miljö
UTOMJORDINGARNA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT UTVECKLINGSARBETE
INNOVATIONER STÖR TRADITIONER

kap7:

- Cheferna var inte så engagerade från början,
nu har de tagit ett kliv in i det hela.

VÅRA KLIENTKARTLÄGGNINGAR LÄRDE OSS EN HEL DEL! NÄSTA STEG BLEV ATT REFLEKTERA ÖVER VAD VI BEHÖVER GÖRA MER AV OCH VAD VI BEHÖVER
BÖRJA GÖRA. MINST LIKA VIKTIGT ÄR ATT GÖRA MINDRE AV VISSA SAKER OCH ATT HELT SLUTA GÖRA DET SOM VISAT SIG INTE FUNGERA.
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Aktörerna i KNUT har ställts inför flera klassiska dilemman i ett komplext
utvecklingsprojekt. Tidsbristen, ”förvirringsfaserna” och ”mycket samt
tidvis obegriplig dokumentation” är några av de faktorer som hindrat projektprocessen, enligt deltagarna. Det har varit svårt att ”greppa KNUT”,
”hänga med i vändningarna” och att se hur olika aktiviteter hänger ihop
med projektets mål och syfte. Projektets analysgrupp konstaterar att det
för en del varit ”svårt att se var man befinner sig i processen, men att
detta å andra sidan är en del i ett lärande arbetssätt”. Hur enskilda
personer uppfattat det lärande nätverket påverkas förstås av deras förväntningar på vad som skulle åstadkommas, vilka aktiviteter de deltagit i och
den egna kommunens engagemang.
Deltagarna i KNUT har fått erfara att det tar tid att hitta ”den optimala
organiseringen” för utvecklingsprojektet, om det ens är möjligt. I efterhand
är det naturligtvis svårt att säga hur det skulle sett ut om samarbetet mellan kommunerna organiserats på ett annat sätt. Sannolikt hade det varit
positivt för processen om det från början funnits ett projektteam i varje
kommun och en mer utbredd förförståelse för KNUT:s upplägg. Projektets
arbetsform har varit mycket uppskattad och deltagarna tycker att upplägget varit spännande, men att det kräver vissa “förkunskaper”. Det har inte
alltid varit lätt för projektdeltagarna att förmedla arbetsformen till sina
kollegor ute i kommunerna.
- Ibland har jag tyckt att vi inte kommer någonstans, att vi bara pratar
och producerar dokument. När jag fick i uppgift att reflektera över nyttan med KNUT såg jag att så är det inte alls! Vi har kommit en bra bit på
väg mot målet och kommer stadigt närmare. Personligen har jag lärt mig
väldigt mycket av att få jobba med KNUT. Det är jobbigt bitvis eftersom
tiden inte riktigt finns men det är värt det (Projektledare i KNUT).
Idag (hösten 2007) har många som varit involverade i projektet tagit till sig
KNUT:s idéer och processerna drivs på inifrån kommunerna. Projektet
har, enligt deltagarna skapat ett ”forum för utveckling” och ”ett rum” där
socialarbetare kan pröva nya lösningar för att bättre bistå klienterna. En
plattform för verksamhetsutveckling för de enheter som varit engagerade
utöver kommunernas gemensamma åtaganden. I KNUT reflekteras kring vad
kommunerna behöver börja göra, sluta göra, göra mer av och göra mindre
av för att utveckla försörjningsstödssystemet (se bild på sid. 67).
Det faktum att projektet engagerat fem kommuner (från början sex) och att
det finns ett stort intresse både från regional och nationell nivå för samarbetet mellan aktörerna har skapat legitimitet för det lokala utvecklingsarbetet.
Idag finns en större öppenhet för och insikt om de förändringar som behöver
ske i arbetet med ekonomiskt bistånd, i och utanför KNUT-kommunerna,
samt inte minst en större vilja till förändring, än för två år sedan då planerna på projektet började ta form.

BÖRJA GÖRA

DOKUMENTERA MER
FASTA RUBRIKER I
JOURNALEN SOM BESKRIVER
MÅL, BEHOV,
INSATS OCH UTVÄRDERING
SKRIVA SAMMANFATTNINGAR
MINST VARJE ÅR
OCH ALLTID VID AVSLUT

SLUTA GÖRA

SÄTTA IN INSATSER UTAN
ATT MOTIVERA VARFÖR
SÄTTA IN INSATSER SOM VARKEN
KLIENTEN ELLER JAG TROR PÅ
SÄTTA IN INSATSER SOM PRÖVATS
TIDIGARE UTAN ATT HA
TAGIT REDA PÅ VARFÖR DET
INTE FUNGERAT FÖRUT
OCH UTAN ATT BESKRIVA
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UTOMJORDINGARNA

Det som främjat projektprocessen i KNUT är det externa samarbetet med
Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska ESF-rådet
i Stockholm, enligt deltagarna. ”Utomjordingarna”, som en av projektledarna väljer att kalla den externa ordföranden i ledningsgruppen och processcoachen, har givit KNUT en rejäl skjuts framåt. Den ”externa styrningen”
har varit nödvändig för att komma vidare i processen även om den ibland
lett till att projektdeltagarna själva blivit mer ”passiva, trätt tillbaka,
nickat och tagit emot”. Utomjordingarna har drivit på förändringsarbetet,
fungerat som stöd för det lokala förankringsarbetet, givit projektet ”styrfart” och länkat det lärande nätverket till andra initiativ inom det aktuella

verksamhetsfältet. De har introducerat olika metoder, exempelvis projektplaneringsverktyget PCM/Logframe.
- Det är strålande eftersom Stig (ordföranden) och Lena (processcoachen) är så drivna att man blir andfådd. Deras effektivitet har
räckt väldigt långt för att valla fram det här projektet (Deltagare
i KNUT:s ledningsgrupp).
Genom att varken ordförande i ledningsgruppen eller processcoachen hade
en bakgrund i någon av de deltagande KNUT-kommunerna kunde de också
förhålla sig ”neutrala” i samspelet mellan aktörerna i nätverket. Draghjälpen från utomjordingarna och samarbetet mellan kommunerna innebar att
deltagarna ”tvingades” avsätta tid för gemensamma träffar och ett angeläget
förändringsarbete. De externa kontakterna har bidragit till att bryta
invanda mönster och att se nya perspektiv samt lett till ett högre tempo i det
interna arbetet i kommunerna.
- Vi har fått styrka och hjälp att komma igång med ett förändringsarbete
som vi försökt med i flera år. Upplägget med olika faser har gett oss en
struktur. Vi har fått hopp att förändring är möjligt och att vi är fler kommuner stärker förhoppningarna om att lyckas (Projektledare i KNUT).
Erfarenheterna från KNUT bekräftar bilden av att det behövs en professionell processtyrning och en kompetent processledning för att åstadkomma
ett hållbart förändringsarbete. Utan ledningens aktiva deltagande får dock
resultaten från ett utvecklingsprojekt svårt att få fäste i en organisation.
Det lokala ledarskapet har en stor betydelse både för det interna utvecklingsarbetet och det externa samarbetet i ett initiativ som KNUT. Likaså
chefernas förhållningssätt till lärande och deras syn på hur metoder samt
insatser kan förbättras i försörjningsstödsarbetet.
I KNUT har deltagarna efterlyst ett större engagemang från cheferna i de
aktuella kommunerna för att säkerställa de långsiktiga effekterna av projektet. Cheferna har varit positiva till projektet, men haft svårt att ”ställa
tillräckligt med tid till förfogande” för det tvärkommunala samarbetet. De
har litat på att medarbetarna skall ”sköta projektet”, men utan att cheferna
fortlöpande fattar beslut om prioriteringar och inriktningar riskerar ett påbörjat förändringsarbete att avstanna. Som framgår av citatet i inledningen
av det här kapitlet har också flera chefer som berörs av KNUT tagit ett
”kliv in i” projektet.
Det har varit upp till cheferna i varje kommun att fatta beslut om vad som
är viktigt att arbeta vidare med lokalt, baserat på lärdomarna från projektet. Däremot diskuterades i KNUT:s ledningsgrupp, som nämts i avsnitt 4,
hur de lokala besluten i kommunerna skulle kunna synliggöras. Diskussioner som ledde till att cheferna i KNUT:s ledningsgrupp tog beslut om att
beskriva lokala vägval och beslutsprocesser i sina respektive kommuner.
Varför har ett beslut tagits och om vad har beslut fattats? Hur skall beslutet
genomföras och vilka är de förväntade resultaten samt hur skall dessa
resultat följas upp? På detta sätt stimuleras lärandet mellan deltagarna i
ledningsgruppen och förståelsen ökar för hur projektresultat kan implementeras i de kommunala linjeorganisationerna.

METOD
PCM/LFA

Project Cycle Management och Logical
Framework Approach är tillsammans
en metod för målstyrd projektplanering.
Ett hjälpmedel för att på ett strukturerat
sätt involvera och analysera intressenter,
bedöma verkliga problem för brukaren
(orsak & verkan), formulera mål, delmål
och strategier för att nå dem.
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När vi gjorde ”förväntningar och
farhågor” i samband med lanseringen
av KNUT förra våren framkom tydligt en
farhåga hos personalen att det i alla fall
inte blir några förbättringar som sätter
hållbara spår i den konkreta verksamheten med klienterna – utifrån erfarenheter
från andra satsningar och utbildningar
och FoU-verksamhet. Bevisa motsatsen!
( Ur KNUT:s 12-punktsprogram).

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT UTVECKLINGSARBETE

Generella lärdomar från framgångsrikt utvecklingsarbete i olika miljöer
visar, liksom i fallet KNUT, att det måste finnas ett stöd från ledningen och
ett aktivt ägarskap, en tydlig koppling mellan utvecklings- och driftsfrågor
samt inslag av reflektion, lärande och dialog som tillåter korrigeringar utifrån
gjorde erfarenheter. Alla som berörs av förändringsarbetet måste också få
reella möjligheter att få vara med och påverka alla projektets faser. 53 Det
som är unikt med KNUT är att initiativet genomförts i en mycket sammansatt
miljö, i en gräsrotsbyråkrati och en människovårdande organisation. En
miljö med specifika villkor. Generella organisationsteorier och modeller för
förändringsarbete är inte alltid direkt överförbara till eller passar för socialtjänsten. Förvånansvärt nog finns det dock relativt få studier om det sociala
arbetets organisatoriska villkor. 54
De som arbetar inom KNUT:s verksamhetsfält dvs. med ekonomiskt bistånd
befinner sig i ett spänningsfält mellan politiska beslut, organisering av verksamheten, professionella ställningstaganden och klienternas inflytande. Socialsekreterna som handlägger försörjningsstödsärenden måste, som nämnts
tidigare, hantera olika roller och inbyggda motsägelser. De skall stödja biståndsmottagaren till egen försörjning utan att vara arbetsförmedlare; hjälpa
biståndsmottagaren att komma till insikt utan att vara psykoteraupeter och
göra tolkningar av lagstiftningen utan att vara jurister. 55 Samtidigt riskerar
de att bli ifrågasatta av såväl klienter som kollegor, chefer och politiker.
Handläggarna i kommunerna möter dagligen medborgare som inte fångats
upp av andra delar av välfärdssystemet och bland de långvariga biståndsmotagarna finns många personer med en psykosocial problematik. Det går
inte alltid att hjälpa klienterna, vilket skapar känslor av tillkortakommanden hos socialarbetarna och arbetsuppgifterna är psykiskt påfrestande i
jämförelse med andra service- och tjänsteverksamheter. Till den sammansatta miljön hör också stuprörsproblematiken, som kort beskrevs i avsnitt
6. Det är, enligt deltagarna i KNUT, svårt att få till samspelet med viktiga
externa samarbetspartners som landstinget och arbetsförmedlingen. Något
som direkt påverkar klienternas process och inte sällan leder till frustration
hos handläggarna.
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I UNDANTAGSFALL KAN FÖRSTÅS SOCIALSEKRETERARNA HA NÅGON AV
DESSA BAKGRUNDER .

Den välfärdstjänst som erbjuds speglar inte heller kundernas (läs klienternas)
efterfrågan, som i den privata tjänstesektorn. Istället definieras tjänsten
på den politiska nivån och inom organisationen. Riksnormen och lokala
riktlinjer avgör storleken på försörjningsstödet, inte klienternas önskemål.
Kommunernas arbete med försörjningsstöd och verksamhetens fokus samt
organisering påverkas också i stor utsträckning av konjunkturer. Antalet
personer som söker ekonomiskt bistånd varierar kraftigt beroende på
arbetsmarknadsläget, även om många långvariga biståndsmottagare ”blir
kvar i systemet”.
När deltagarna i KNUT fick beskriva olika omvärldsfaktorer som påverkar
projektet lyfte de fram bland annat de politiska processerna. Den politiska
nivån kan ta beslut om att minska eller öka de ekonomiska anslagen och ställa
nya krav på frontlinjebyråkraterna. När den politiska majoriteten i en kom-

mun ändras leder det ofta till omorganisationer och/eller förändrade prioriteringar inom socialtjänstens verksamheter. Återkommande omorganisationer och en oklar ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän påverkar
möjligheterna att kunna tillämpa nya kunskaper och mer effektiva arbetssätt. Beslut både på tjänstemannanivå och på politikernivå avgör huruvida
ökade kunskaper om klienternas behov, nya bedömningsinstrument och ett
professionellt socialt arbete leder till förändringar i det praktiska arbetet. 56
- Det är inte alltid roligt att jobba i en politiskt styrd organisation och
det är svårast för handläggarna som står närmast klienterna. Samtidigt
är det viktigt att vi inte betraktar oss själva som offer utan visar på
nyttan med olika arbetsätt och metoder i det sociala arbetet (Deltagare
i KNUT:s ledningsgrupp).

F A K TA

Innovation=förlopp genom vilket
nya idéer, beteenden, ting och
tillvägagångssätt vinner insteg i
ett samhälle och sedan sprids där
(Nationalencyklopedin).

”Övertygelsen om att man genom
omorganisering kan utveckla ett bättre,
billigare och mer ändamålsenligt socialt
arbete har varit mycket stark bland
lokala beslutsfattare...Samtidigt har få

INNOVATIONER STÖR TRADITIONER

Den oro som finns för att få kritik från olika håll gör det är lätt att välja
gamla inarbetade lösningar och följa de rådande kunskapstraditionerna
inom socialtjänsten, enligt forskaren Lars Nordlander. 57 Oavsett miljö och
organisatoriskt sammanhang stöter dock nyskapande projekt som KNUT
ofta, eller snarare alltid, på motstånd från dem som påverkas av eventuella
förändringar i linjeorganisationen.

saker varit omgivna av en sådan skepsis.
Luttrade socialarbetare, desillusionerade
projektmakare och mer erfarna kommunpolitiker kan alla få någonting trött i
blicken när nya organisationsförändringar
förs på tal”. 58

”Innovationer kommer att på ett eller annat sätt att störa traditioner och
medför att parter måste omvärdera invanda rutiner och lösningar” 59
De projekt som finansieras via den Europeiska Socialfonden, skall karakteriseras av nyskapande eller innovation, som det allt oftare numera kallas
även i vardagsspråket. Idén i KNUT var från början att ta tillvara goda idéer
från tidigare initiativ, men kunskapsbristen inom det aktuella verksamhetsfältet ledde till att projektet även inriktades på att initiera aktiviteter för att
försöka fylla igen en del av kunskapsluckorna inom fältet. Det har, enligt
projektdeltagarna, lett till att KNUT nu ”är med och bidrar till en nationell
utveckling” och att man ”gör saker som redan borde ha funnits för länge
sedan”. Att få vara med och bidra till vidareutvecklingen av en kvalificerad
välfärdstjänst och möjligheterna att samarbeta med nationella aktörer är
starka drivkrafter i och för KNUT.
Redan i inledningen beskrev jag deltagarnas energi och drivkraft, vilket du
som läsare säkert kan se i bokens olika bilder. Mina möten med projektdeltagarna gav även många berättelser om den stolthet och självkänsla som
projektarbetet givit dem. För många av deltagarna var det första gången de
haft möjlighet att vara med i ett utvecklingsprojekt med fokus på ekonomiskt
bistånd. För de flesta var det första gången de var med om att ”skapa nytt”
både lokalt, regionalt och nationellt. I några texter från projektarbetet hittade jag följande röster:
- Vi gör stora saker tillsammans med andra och det är kul att hålla på
med ett framtidsjobb!
- KNUT har skapat ett nytänkande och nästan en organisationsförändring!
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- Projektet har fått oss att känna en samhörighet både på hemmaplan
och tillsammans med de andra kommunerna. En samhörighet som ökar
i takt med att fler och fler medarbetare blir engagerade i olika ”projekt”
tillsammans med andra personer från KNUT-kommunerna.
Förnyelseförmågan i kommunala verksamheter och initiativ som KNUT har
väckt allt större intresse i takt med att traditionella föreställningar om vad
en innovation är och vem som är innovativ ifrågasätts. Tidigare förknippades
innovationer i första hand med nya tekniska produkter och lösningar samt
forskningsresultat. Idag är det närmast en självklarhet att tala om organisatoriska innovationer samt att förknippa innovation med tjänstesektorn och
socialt utvecklingsarbete. Statliga utredningar och forskningsprogram har
uppmärksammat behovet av förnyelse både av innehållet i och organiseringen av olika välfärdstjänster samt behovet av mötesplatser mellan praktik
och forskning.
KNUT är ett exempel på en innovativ miljö som färgas av konkreta behov
i praktiken, praktikernas förmåga att kombinera olika kunskaper, deltagarnas förtroende och tillit till varandra samt ett ömsesidigt lärande. Innovationsinnehållet i KNUT handlar dels om projektets arbetssätt och upplägg,
dels om arbetet för att få fram nya verktyg. Trots att kunskapsbristen om
och kring arbetet med ekonomiskt bistånd har varit på agendan i flera år,
tycks utvecklingen gå mycket långsamt. KNUT-kommunerna bestämde sig
för att gå från ord till handling och inte nöja sig med att konstatera att det
fanns en kunskapsbrist. Inom verksamhetsfältet finns få svenska initiativ
där så många kommuner gått samman för att driva på utvecklingen via
strukturerat samarbete och lärande.
Även om Instrument X (se avsnitt 6) inte kan betraktas som en helt ny företelse eftersom det funnits andra försök att ta fram bedömningsinstrument
har X en ”innovationspotential”. Om modellen utvecklas vidare, annamas
av flera svenska kommuner, får en bred spridning, och uppfattas som värdefull av både handläggare och brukare får intrumentet karaktären av en
innovation. Detsamma gäller den modell för analyser av klientärenden, som
tagits fram i KNUT (se avsnitt 5). Modellen har en innovationspotential om
den vidareutvecklas och blir en integrerad del av kommunernas system för
kvalitetsuppföljning.
Det upplägg som karakteriserat KNUT har tidigare prövats med goda
resultat i flera andra sammanhang. Liknande arbetsformer har exempelvis använts i arbetet för att främja lärande nätverk mellan företag(are)
och företagsfrämjande aktörer, som de kommunala näringslivsenheterna.
Däremot är upplägget ett nyskapande inslag och unikt inom den kommunala individ- och familjeomsorgen eller rättare sagt redan en innovation.
Resultaten från KNUT stämmer väl överens med erfarenheterna från andra
sammanhang. Ett välfungerande strukturerat samarbete och nätverkande
leder till en samordning av resurser, effektiv informationsspridning via ett
brett kontaktnät och kollektivt lärande till nytta både för individerna och
organisationerna som helhet. Nätverkandet kan också och leder de facto
ofta till att de deltagande organisationernas kostnader minskar för att hyra
in externa experter och konsulter.

En tvärkommunal lärande organisation
DE SMÅ STEGENS LÄRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR
JAG HAR FÅTT MIN EGEN VERKSAMHET UTVÄRDERAD
PARTNERSKAP ELLER NÄTVERK – DET ÄR FRÅGAN?

kap8:

- Det här har varit hur kul som helst, jag har fått andra idéer och jag har
haft direkt nytta av projektet i mitt jobb.
I BÖRJAN AV KNUTPROCESSEN RESTE PROCESSCOACH OCH ORDFÖRANDE TILL KOMMUNERNA FÖR ATT INFORMERA SIG OM
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR KNUTS ARBETE. DET FRAMKOM ATT DET FANNS ETT STORT BEHOV I VARJE KOMMUN AV ATT KARTLÄGGA VAD SOM GÖRS OCH
BÄTTRE KUNNA VÄRDERA EGNA RESULTAT OCH EFFEKTER

- OCH I JÄMFÖRELSE MED ANDRA. DET FANNS OCKSÅ EN GOD VILJA ATT LÄRA AV VARANDRA OCH

ETT GOTT ENGAGEMANG. HÖGA FÖRVÄNTNINGAR FANNS SAMTIDIGT SOM VIKTEN ATT TA DET STEG FÖR STEG BETONADES.
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”Årligen lägger kommunerna en hel del
pengar och socialarbetare stora
ansträngningar på att lära nya/andra
arbetsmetoder. Man åker på studiebesök,
går på kurs, åker på konferenser och
lyssnar på goda exempel osv. Med
någon överdrift kan vi dock efter några år
konstatera att de flesta av dessa
metoder försvunnit och åter nya tillkommit, ibland kanske bara nya till namnet” 61

Inom socialtjänsten, liksom många andra verksamheter, finns ett behov av
organiserade strategier och strukturer för att främja kunskapsutvecklingen.
Ambitionen i KNUT har varit att finna former för att ”organisera för lärande” genom och i det dagliga arbetet parallellt med att ”arrangera för lärande”
genom att erbjuda exempelvis utbildningsdagar för de aktuella målgrupperna. Fortfarande är det många organisationer som i första hand satsar på
att arrangera för lärande genom att medarbetarna deltar i aktiviteter som är
avskiljda från vardagsarbetet, vilket ofta visat sig ge begränsade effekter. 60
I KNUT genomfördes istället olika tvärkommunala möten och träffar där
beslut togs om angelägna utvecklingsområden i arbetet med ekonomiskt bistånd. Efter träffarna gick deltagare tillbaka till sina respektive arbetsplatser
för att genomföra lokala analyser, studier och ”experiment” med nära koppling till det egna arbetet. Dessa analyser fungerade sedan som utgångspunkter
för nya möten och beslut, och i nästa steg för nya ”experiment” i vardagen.
Intentionerna i KNUT ligger i linje med visionen om en lärande och kunskapsackumulerande organisation, eller lärande organisering som det kallats
i projektet. En organisation där informations- och kunskapsflödet sker
i olika riktningar och där det finns möjligheter till dialoger mellan (olika)
grupper av medarbetare i och utanför organisationen. Där de som lärt sig
något av betydelse för organisationen får möjligheter att förmedla den nya
kunskapen till sina kollegor, På det här sättet kan en organisation bygga upp
det som brukar kallas strukturkapital och en organisatorisk kompetens
genom att medarbetarna delar med sig av sina erfarenheter, färdigheter och
kunskaper. Ett kapital som finns kvar även när en medarbetare slutar eller
byter arbetsuppgifter.
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Individuellt lärande bland deltagarna i exempelvis ett nätverk leder inte
automatiskt till ett organisatoriskt lärande. För att det skall ske måste det
finnas en struktur för återkoppling mellan individerna och organisationen.
Det har visat sig att kunskapssökandet inom socialtjänsten ofta har karaktären av ett ”individuellt projekt” och att socialsekreterarna känner sig
ensamma i sitt lärande trots att de anger klienter, kollegor och handledning
som viktiga kunskapskällor. 62 Det kollektiva lärandet i KNUT stimulerades
genom att arbetet organiserades i det som skulle kunna kallas interorganisatoriska lärteam dvs. de grupper som bildades med deltagare från de olika
kommunerna. I dessa lärteam identifieras utvecklingsbehov, liksom idéer
till hur dessa behov skall kunna mötas.
Deltagarna i teamen har tillsammans reflekterat dels över själva arbetet med
ekonomiskt bistånd, dels över vilka kunskaper, antaganden och värderingar
som styr deras arbete. Genom dessa reflektioner har omedvetna förhållningsätt samt outtalade kunskaper synliggjorts och kvalificerad praktisk kunskap
växt fram. 63 Så här säger två personer som deltagit i olika team:
- Vi får tillsammans sätta ord på vad vi som arbetar med klienter med ekonomiskt bistånd vill ha för att kunna bedriva ett mer professionellt arbete.
- Vår roll är att få information från varandra på ett smart sätt, inte
något revolutionerande nytt. Vi är redan smarta, men vi måste få ner
det på papper.
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DE SMÅ STEGENS LÄRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR

Här i det åttonde avsnittet av nio i den här boken närmar vi oss det kanske
viktigaste svaret på de frågor som presenterades i det inledande avsnittet.
Varför var projektet ”absolut bättre” ? Vid mina möten i KNUT-kommunerna med de lokala gränsgångarna fick de berätta vad de tyckte var viktigast
att förmedla i den här boken. De flesta samtalen karaktiserades av ”fyra F”.
Att projektet låg i Frontlinjen inom verksamhetsfältet.
Att projektet involverade Frontlinjebyråkrater.
Att projektet initierat processer som redan lett till många
Förändringar kommunerna.
Att projektet satt ”Försörjningsstöd på kartan” samt lyft
fram vikten av arbetet med ekonomiskt bistånd.
Ett tema återkom i mötena med deltagarna – de små stegens lärande och
förändringar. Flera av dem jag träffade på min rundresa till kommunerna
hade en lång bakgrund inom socialtjänsten och erfarenheter av åtskilliga
stora prestigefyllda initiativ. Som misslyckats.
- Istället för ett storskaligt projekt som på en gång skall försöka
förändra socialtjänstens arbete från grunden har vi i KNUT försökt
att ta små steg för att förändringarna skall bli varaktiga (Deltagare
i KNUT:s ledningsgrupp).
I teorin vet vi att det inte finns ett givet samband mellan storskalighet och
resultat från ett utvecklingsprojekt. Istället har uppföljningar av EU-projekt i Sverige visat att det som ger långsiktiga effekter ofta är väl genomtänkta småskaliga initiativ, som inte fokuserar på att visa upp storstilade
resultat på kort sikt. Projekt som kännetecknas av mer långsiktiga bedömningar samt ett processorienterat perspektiv med ambitionen att utvecklingsarbetet skall bli självgående. I dessa initiativ kombineras mätbara
resultat på kort sikt med en strävan efter att uppnå hållbara effekter.
I KNUT infriades i stor utsträckning deltagarnas förhoppningar om att få
”arbeta i fred med små förändringar” och på ”mikronivå”. Det som motiverade och engagerade var att det gick att ”ta tag i någonting själv” och ”ta till
sig det som var nytt”. Att förorda de små stegens lärande och förändringar
kan tyckas vara en självklarhet och det är knappast att ge sig ut på djupt
vatten om vi ser till såväl praktik, som teori. Hur kommer det sig då att dessa
tankegångar inte fått större genomslag i projektarbetets vardag? En del av
förklaringen är säkert att finansiärerna ofta efterfrågar stora projekt, som
skall ge snabba mätbara resultat och direkta effekter på exempelvis sysselsättningen i en kommun. Projektperioderna är nästan alltid korta och
sträcker sig sällan längre än tre år. I ett sådant sammanhang blir det svårt
för projektarbetarna att luta sig tillbaka, att inte ha bråttom och att skapa
utrymme för reflektion.
- Varför vinner nästan alltid korsiktigheten i det vardagliga arbetet?
(Röster från KNUT).
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Ett dilemma är att det kan ta tid innan de små utvecklingsstegen tillsammans bildar en kritisk massa och leder till mer genomgripande förändringar. Lärande är en långsam process och det kan vara svårt att visa på allt
det som individerna respektive organisationerna lär sig genom ett tvärkommunalt samarbete. Deltagarna i KNUT talar om att projektet givit många
”spin-off effekter” som är inte alltid syns. Utbytet med kollegorna från de
olika kommunerna ger hela tiden nya idéer, men det är ibland svårt att
göra direkta kopplingar mellan lärdomarna och hur dessa används i den
egna verksamheten.
- Vi har fått inspiration från de andra kommunerna, allt ifrån stort till
smått. Denna inspiration glider in i våra egna diskussioner när det är tal
om att vi skall förändra och förbättra. Informella förändringar och nya
tankesätt har tillkommit av sig självt som en bieffekt av att vi synliggjort
hur vi och andra arbetar (Projektledare i KNUT).
Till och från har deltagare i KNUT varit frustrerade över de långsamma
förändringarna och att projektet ”slingrat sig fram”, efter den inledande
rivstarten. Resultaten är på gång, men det är en bra bit kvar innan projektet
leder till ”bättre instrument och tydligare uppdrag” i kommunerna, enligt
en av deltagarna. Att projektet slingrat sig fram stämmer inte överens med
den bild som jag själv fått av samarbetet mellan projektaktörerna. Istället
fascinerades jag över att grupper kommit igång, att det arrangeras en hel
del gemensamma aktiviteter och att det redan sker mycket förändringar
i kommunerna, som kan härledas till projektet – bättre dokumentation och
metoder, ökat brukarperspektiv och handlingsplaner för jämställdhet ur ett
brukarperspektiv, nya initiativ för ungdomar som söker ekonomiskt bistånd
etc. etc. Att ”KNUT-tåget” tuffat på så fort är intressant mot bakgrund av
KNUT:s upplägg och arbetsform samt projektets komplexitet med flera involverade kommuner och olika grupperingar. Min erfarenhet från 15 år i och
med EU-projekt är att det tar tid att få igångt ett lärande nätverk eftersom aktörerna hela tiden måste balansera mellan att förankra idéerna i sina
respektive organisationer, i det här fallet ett antal kommuner, och att komma
överens i nätverket (eller partnerskapet).

JAG HAR FÅTT MIN EGEN VERKSAMHET UTVÄRDERAD

Om vi skulle försöka oss på att mäta resultaten från och effekterna av KNUT
i relationen till projektets vision om att ”fler skall bli självförsörjande”
stöter vi förstås genast på problem. Dels för att initiativet är nytt, dels för
att det är många olika faktorer som påverkar omfattningen av biståndsmottagandet i kommunerna. Däremot skapar KNUT bättre förutsättningar att
kunna erbjuda en kvalificerad välfärdstjänst i de deltagande kommunerna,
bland annat genom ökade kunskaper om olika klientgrupper och tydligare
brukar- och jämställdhetsperspektiv (se avsnitt 5).
Deltagarna i projektet vittnar om att KNUT givit en rejäl kompetenshöjning
i försörjningsstödsarbetet, yrkestolthet och att en av ”socialpolitikens grundpelare” fått sig en rejäl statushöjning. Projektet har lett till det som åtskilliga

rapporter efterfrågat (se avsnitt 6): En förstärkning av professionaliseringsprocessen för dem som arbetar med ekonomiskt bistånd, höjd status i förhållande till andra delar av individ- och familjeomsorgen samt mer och relevant
kompetensutveckling. Något som i sin tur leder till att de medborgare som
söker ekonomiskt bistånd kan få en god service och ett gott bemötande.
- Vi har fått ökad självkänsla, andra ser vad vi gör och att vi gör ett
kvalificerat socialt arbete (Röster från KNUT).
Via projektets aktiviteter i form av nulägesbeskrivningar, kartläggningar
och analyser av klientprocesser har KNUT-kommunerna fått en genomlysning av det lokala försörjningsstödssystemet. En överblick över vad som
fungerar och vad som fungerar mindre bra eller inte alls. Så här säger två
av deltagarna i KNUT:s ledningsgrupp:
- KNUT ger mig och min verksamhet en möjlighet att både titta bakåt
och framåt dvs. en unik chans till utvärdering och verksamhetsutveckling
på samma gång.

”Lärande sker idag i stor utsträckning
genom kommunikation och i sociala
sammanhang. Social tillit skapas genom
att människor med olika bakgrunder och
erfarenheter skapar förtroende för varandra. En person med många kontakter och
ett stort nätverk har lättare att
skaffa sig information, råd eller hjälp att
driva en idé vidare. Stora nätverk skapar
fler slumpartade möten och ett slumpartat möte mellan två människor som
samtidigt är på rätt plats, vid rätt tidpunkt
kan vara startskottet för ett framgångsrikt
projekt eller företag.” 64

- Det kändes helt fantastistiskt för mig som chef när jag åkte från Bommersviksdagarna. KNUT var världens chans för mig som chef att gå
igenom verksamheten och där ett första steg var nulägesbeskrivningarna.
Några röster i KNUT berättar att cheferna i kommunerna ”fått en större
insikt om att det behövs mer fokus på det sociala arbetet” för att minska
det långvariga biståndsmottagandet tack vare deltagandet i projektet. Det
regionala och nationella samarbetet har skapat ett lokalt intresse för arbetet
med ekonomiskt bistånd som inte varit möjligt att åstadkomma ”på egen
hand”. KNUT ger ”legitimitet” åt försörjningsstödsarbetet och kommunernas förändringsarbete. De krav som ställts i projektet har även haft en
positiv effekt på samarbetet mellan olika enheter (läs ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknad) i de deltagande kommunerna. Detsamma gäller intresset
för att arbeta med metodfrågor och att hitta effektiva arbetssätt på de
berörda enheterna.
Flera av deltagarna i ledningsgruppen berättar att de genom KNUT fått
möjligheter att erbjuda intresserade medarbetare nya utvecklingsmöjligheter,
vilket gör att det blir lättare att rekrytera och behålla personal. Något som
i sin tur leder till minskade påfrestningar för de aktuella verksamheterna
och minskade kostnader för kommunerna. - Socialsekreterarna trivs och
vill vara kvar, säger en chef som jag träffat. I samtliga kommuner pågår ett
arbete för att förbättra dokumentationen kring ärenden gällande ekonomiskt
bistånd och några kommuner, Solna och Järfälla, har startat speciella arbetsgrupper med fokus på dokumentation. I Sundbyberg är KNUT en del av
linjeorganisationens metodutveckling och i andra kommuner har projektet,
som redan nämnts, bidragit till etableringen av metod- och utvecklingsgrupper. Inom ramen för KNUT diskuteras också möjligheterna till samverkan
kring olika insatser, exempelvis stöd från konsultläkare, utredningstjänster
eller mobila team, för att kunna erbjuda ännu fler kvalificerade tjänster.
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PARTNERSKAP ELLER NÄTVERK – DET ÄR FRÅGAN?

Nätverksstrategin i KNUT kombinerar ett engagemang hos medarbetarna
i kommunerna med en förankring i respektive organisation. Det lärande nätverket har påbörjat sin vandring mot ett etablerat partnerskap och en utvecklingsorganisation, som karakteriseras av en organiserad samverkan och
samordning mellan olika ansträngningar i arbetet för att minska biståndsmottagandet i kommunerna. Ett partnerskap som driver ett gemensamt program inom vilket olika delprojekt genomförs där såväl de deltagande kommunerna, som andra för projekten relevanta aktörer kan delta. KNUT har
liknats vid ett ”paraply” under vilket olika initiativ och delprojekt kan skapas när partnerskapet identifierar brister i försörjningsstödssystemet.

Partnerskapsarbete startar ofta utifrån en
mångfald av olika intressen och synsätt
hos olika potentiella partners. Samtidigt
behöver olika partners samlas kring en
gemensam ”sak” – en uppgift eller ett
problem - och en inriktning som kan ta
hänsyn till olika partners intressen (Erik
Lindhult, forskare vid Mälardalens högskola och deltagare i KNUT:s analysgrupp).

Det finns en mängd olika definitioner av vad som är ett partnerskap och
vad som är ett nätverk. Ibland används begreppen de facto synonymt och
i likhet med nätverkssamarbete är tanken att ett partnerskap skall leda till
bättre lösningar och ett mer effektivt resursutnyttjande. Utrymmet i den
här boken tillåter inte en närmare diskussion kring olika definitioner utan
här återger jag i första hand hur deltagarna i KNUT tolkat skillnaderna
mellan ett nätverk och ett partnerskap. En tolkning som ligger nära den
beskrivning som några av de forskare som intresserat sig för begreppen
väljer att använda:
”Partnerskapet sätts samman i syfte att arbeta mot ett gemensamt mål där
partnerna ”äger” uppgiften tillsammans. Ett partnerskap ska, till skillnad
från ett nätverk, vara sammansatt av de aktörer som gör att partnerskapets specifika uppgift kan lösas...Då partnerna är en del av lösningen på
partnerskapets gemensamma problem kräver partnerskap integrering med
ordinarie verksamhet på ett tydligt sätt. 65
Partnerskapstanken bygger på idéer om att olika aktörer tillsammans skall
möta utmaningar och lösa uppgifter som är för komplexa för enskilda aktörer att lösa på egen hand. Att tala om ett partnerskap istället för ett näverk
ger, enligt deltagarna i KNUT, större tyngd åt och stabilitet i utvecklingsarbetet samt en närmare koppling till organisationernas verksamhetsplanering.
Samtidigt ställer ett partnerskap större krav på engagemang och ledarskap
än ett nätverkssamarbete. Det räcker inte bara att ”delta och se hur det
går” utan det krävs ett åtagande från varje organisation och det är ”svårare
att hoppa av samarbetet”.
Det har riktats kritik mot att partnerskap allt oftare används för att beskriva olika samarbeten, men att det i själva verket är ett nytt begrepp för
ett traditionellt arbetssätt. Kritik har också riktats mot att ojämställdhet
och ojämlikhet återskapas i partnerskapen trots att målsättningen ofta är
just det motsatta. En annan oro som förts fram är att beslut flyttas från
demokratiskt valda församligar till olika former av partnerskap där det
är svårt att utkräva ansvar. Det är därför viktigt att ”klargöra både för
sig själv, den organisation man representerar och övriga partners vad det
innebär att arbeta i partnerskap”. 66
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Att kliva på KNUT-tåget
I PRAKTIKEN OCH I POLITIKEN
FÖRÄNDRINGSPROCESSEN HAR KOMMIT IGÅNG

kap9:

Hur skall du kunna beskriva vår process?
Det är ju svårare än man tror, det har hänt så mycket på många olika
plan och alla plan måste fungera för att det skall bli resultat.

PARTNERSKAPET KNUT HAR BESLUTAT SIG FÖR ATT FORTSÄTTA SIN RESA TILLSAMMANS. VI KOMMER ATT FORTSÄTTA FÖRBÄTTRA KOMPETENSEN I DOKUMENTATION, BEDÖMNING, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING, SAMVERKAN OCH ERFARENHETSPRÖVAD PRAKTIK. UTIFRÅN EN BÄTTRE BEDÖMNING AV INDIVIDUELLA
BEHOV KOMMER VI ATT UTVECKLA INSATSERNA FÖR UNGA KVINNOR OCH MÄN LIKSOM FÖR PERSONER SOM HAFT BEHOV AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD EN LÄNGRE
TID OCH HAR EN DIFFUS PROBLEMATIK. VI KOMMER ATT AKTIVT SÖKA SAMVERKAN MED RELEVANTA INTRESSENTER, RELEVANTA UTIFRÅN KLIENTENS BEHOV.
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Utifrån en helhetssyn vill vi genomföra
ett systematiskt förbättringsarbete där
politiska mål, fördelning av resurser
och arbetsmetoder följer varandra (Ur
broschyren om KNUT).

Vi har kommit till sista kapitlet i boken om KNUT eller rättare sagt början
på fortsättningen eftersom kommunerna fortsätter sitt utvecklingsarbete
i projektet KNUT II. Den uppmärksamme läsaren frågar sig säkert varför
det blir ett nytt projekt? Var det inte så att aktörerna ville undvika just
detta? Både ja och nej. Förutom att bygga strukturer för samarbete och
öka kunskapen om metoder och processer i arbetet med ekonomiskt bistånd
var en av målsättningarna att i steg II starta ett samverkansprojekt (läs
samarbetsprogram) där lärdomarna från steg I implementeras i kommunernas linjeorganisationer.
I KNUT II prioriteras de klientgrupper som utgör en stor del av de långvariga
biståndsmottagarna; ungdomar och personer med ”diffus problematik” (se
bilden på sid. 87). Flera utredningar har de senaste åren pekat på riskerna
med att människor hamnar i ett permanent utanförskap om inte samhället
satsar mer resurser på och insatser för dessa grupper. 67 Att benämningen
diffus problematik används återspeglar implicit det behov som finns av att
kunna göra mer noggranna utredningar innan olika åtgärder förelås. Det
behövs, enligt deltagarna i KNUT, nya individuellt anpassade insatser för
dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Ledningsgruppen, den externa ordföranden och processcoachen kommer att
finnas kvar i KNUT II och det lokala arbetet länkas till redan etablerade
lokala metod- och utvecklingsgrupper, ”projektledarteam” och ansvarspersoner för olika utvecklingsområden samt delprojekt. Därmed förstärks
kopplingen till linjeorganisationen och projektledarna får en mer hanterbar
roll. Programarbetet i KNUT II innebär också att fler enheter i och fler
aktörer utanför kommunerna kommer att involveras i förändringsarbetet.
Under steg I träffades främst de socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd i kommunerna, även om bidragshandläggare och medarbetare
från arbetsmarknadsenheterna också bjöds in till arbetsmöten, inspirationsdagar och utbildningar. Länsstyrelsen fanns med i partnerskapet och
samarbete etablerades med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting. I steg II är det troligt att fler aktörer måste engageras för att ”få
till hängrännor mellan stuprören”.
Kommunerna har samlat sina resurser och sin kompetens, definierat gemensamma utmaningar och kommit fram till konkreta förbättringar i den dagliga
verksamheten. De arbetar i KNUT II vidare med de fyra utmaningar som
blev resultatet av de nulägesbeskrivningar, kartläggningar och analyser som
genomfördes i steg I. Utmaningen 1 handlar om bättre dokumentation och
utvärdering i arbetet med ekonomiskt bistånd; utmaning 2 om att få fram
bättre arbetsmetoder och bedömningsinstrument; utmaning 3 om om att
kunna erbjuda ”rätt insats till rätt person” och utmaning 4 om att skapa en
samsyn horisontellt och vertikalt i försörjningsstödssystemet.

I PRAKTIKEN OCH I POLITIKEN
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Politiska processer påverkar i stor utsträckning försörjningsstödssystemet,
men flera deltagare i KNUT säger att projektet (förlåt programmet) ännu
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Tänk när vi kan säga till klienten:
- Vi vet att den här insatsen jag erbjuder
dig fungerar för de flesta med ditt mål
och dina behov. Vi har utvecklat och
utvärderat den tillsammans med andra
kommuner. Vi ses om 3 veckor för att
följa upp om insatsen fungerar även för
dig. Du kan ringa om det är något du
funderar över. (Röster från KNUT).

inte riktigt ”nått den politiska nivån”. En av deltagarna i ledningsgruppen
beskriver hur svårt det kan vara att ”nå igenom brusnivån” och fram till
politikerna. En annan säger att politikerna i den egna kommunen är tveksamma till att engagera sig eftersom de vill att det skall finnas en ”skarp linje
mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån”. I det här sammanhanget
bör dock noteras att inför steg II har ordförandena för socialnämnderna i
fyra av fem kommuner uttalat sig positivt om KNUT.
Om de små stegens lärande och programarbetet i KNUT leder fram till förslag om större förändringar i och av försörjningsstödssystemet spelar den politiska nivån, som nämnts i avsnitt 7, en avgörande roll för huruvida förslagen
skall få genomslag eller inte. Deltagarna i KNUT efterlyser därför fler arenor
för dialog dels mellan politikerna i kommunerna, dels mellan socialarbetarna
och socialpolitikerna. I syfte att stimulera dialogen har också politiker bjudits
in till gemensamma träffar och politiker från Solna respektive Nynäshamn
deltog på KNUT:s inspirationsdag, Granddagen, i oktober 2007.
Den bild jag fått när jag lyssnat till rösterna i KNUT är ett det finns två
språk – två logiker – politiken och praktiken, som behöver närma sig varandra på vägen mot mer kvalificerade välfärdstjänster. Socialarbetarna som
varit engagerade i projektet har talat om att de själva måste bli bättre på att
beskriva och utvärdera sitt arbete för att nå fram till politikerna. De måste
kunna bekriva och argumentera för att en investering i det sociala arbetet
samt tid och resurser för de långvariga biståndsmottagarna leder till minskade kostnader. Att det behövs resurser även när antalet biståndsmottagare
sjunker eftersom det fortfarande finns många långvariga biståndsmottagare
kvar i systemet. Att mer brukartid ger bättre bedömningar och en bättre
samt effektivare socialjänst.
De klienter som söker försörjningsstöd har ofta en svag ställning i samhället
och har själva svårt att göra sina röster hörda för att få fram mer resurser.
Det är en stor skillnad mot de starka brukargrupper som ställer krav på
andra av samhällets välfärdstjänster, exempelvis sjukvården. Genom att
sätta klienten och brukaren i centrum hoppas deltagarna i KNUT att de
bättre skall kunna möta de utmaningar som socialarbetarna ställs inför när
det är dags för ”ännu en omorganisation” av socialtjänstens verksamhet. I
flera av kommunerna är detta på gång, vilket förstås väcker en viss oro inför
hur resultaten från projektet skall tas tillvara fullt ut. Men ”KNUT har blivit
som en hållpunkt när det blåser runtomkring, säger en av projektdeltagarna.
En gemensam utgångspunkt för socialarbetarna och socialpolitikerna torde
vara kunskapsbristen inom verksamhetsfältet ekonomiskt bistånd. Det saknas mer omfattande kunskaper om hur arbetet med försörjningsstöd bör
organiseras, vilka arbetsätt som är mer eller mindre effektiva och vilka
konsekvenser olika insatser har för klienterna. Däremot vet vi att det finns
stora variationer i de bedömningar som sker ute i de svenska kommunerna.
En begränsad kunskapsbas innebär ett begränsat underlag för de politiker
som skall fatta beslut på den lokala nivån. Ekonomiskt bistånd är en välfärdstjänst vars kostnader i form av utbetalda medel är lätt att mäta, medan

effekterna av att stödja mänskliga handlingar är svårare att mäta på kort
sikt. När det ställs krav på att skära i den kommunala budgeten finns alltid
en risk för att det lätt mätbara på kort sikt hamnar i fokus och ”vem tänker
på evidensbaserade metoder när det gäller att få en budget att gå ihop”,
säger en av deltagarna i KNUT.

Vi sparar ju inga pengar när vi aldrig tar
reda på vad som fungerar och vad som är
fel. (Röster från KNUT).

I KNUT har därför deltagarna diskuterat så kallade socioekonomiska och
samhällsekonomiska bokslut - en ekonomisk värderingsmetod för samhällsnyttan av sociala företag och andra verksamheter. Det företagsekonomiska
bokslutet kompletteras med ett samhällsekonomiskt perspektiv. 68

FÖRÄNDRINGSPROCESSEN HAR KOMMIT IGÅNG

Att försöka fånga ett komplext utvecklingsprojekt som KNUT låter sig inte
enkelt göras i en skrift som denna, men förhoppningsvis har du som läsare
fått en inblick i några av de processer, som lett fram till KNUT II. Själv är jag
”fortfarande lite förvirrad, men på en högre nivå”, som en av projektdeltagarna så fyndigt uttryckte sig när han tagit del av samt bidragit till KNUT:s
väggtavla. En väggtavla som togs fram under Hasseluddendagarna för att
visualisera projektprocessen för nya och gamla resenärer på KNUT-tåget
och som givit mig hjälp på traven i arbetet med den här boken (se sid. 91).
Den fungerar också som stöd i planeringsarbetet inför steg II. På väggtavlan
fanns beskrivningar av de farhågor och förväntningar som fanns i början av
projektet, vilka vägval som gjorts, vilka aktiviteter som genomförts och vad
som prioriterats bort samt vilka beslut som tagits, men inte genomförts.
Bommersviksdagarna där projektets ”agenda” formulerades, analyserna av
klientärenden, arbetet med Instrument X och aktiviteterna för att få in ett
jämställdhetsperspektiv i arbetet med försörjningsstöd var några av de mer
framträdande nyckelhändelserna som visualiserades genom väggtavlan.
- Att ha process och aktiviteter synliga på en väggtavla gjorde det lätt att gå
tillbaks och uppdatera oss på ett enkelt sätt, dra ut lärdomar och utifrån
det ta bättre beslut vad gäller KNUT II (Röster från Hasseluddendagarna).
Processen i KNUT byggdes upp kring fem faser där den första fasen fokuserade på samarbetet mellan kommunerna och deras gemensamma utmaningar.
Resultaten av denna fas var att enheterna för ekonomiskt bistånd involverades i projektet. I den andra fasen kartlades arbetsprocesser i kommunerna
och beskrivningar presenterades av försörjningsstödssystemet och klientens
väg(ar) in och ut ur systemet. Det resulterade bland annat i beslut om att
genomföra analyser av klienternas process för att få bättre kunskaper om de
bedömningar och beslut som sker i systemet och hur dessa dokumenteras.
I den tredje fasen analyserades effekterna av olika arbetsmetoder, modeller
och förhållningssätt i kommunerna samt förslag till utvecklingsområden togs
fram. Det resulterade bland annat i arbetet med Instrument X och de fyra
utmaningar som beskrivits. Ur de tre första faserna vaskades idéer fram till
förbättringar under den fjärde fasen, vilket i sin tur resulterade i att det lokala förändringsarbetet tog fart med fokus på bland annat dokumentation,
metod, jämställdhet och brukarinflytande. I den femte fasen har en del idéer
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KNUT:S VÄGGTAVLA FÖR ATT FÅNGA PROJEKTPROCESSEN
1 PROJEKTLEDNINGEN UTFORMADE EN VÄGGTAVLA DÄR OLIKA AKTIVITETER (PLANERADE OCH GENOMFÖRDA) SAMT TILLHÖRANDE DOKUMENTATION
PRESENTERADES. STEG 2 DELTAGARNA BERÄTTADE FÖR VARANDRA I TANDEMPAR VAD DE SJÄLVA UPPLEVT SOM NYCKELHÄNDELSER I PROJEKTET, SAMT
ANTECKNADE VARANDRAS BERÄTTELSER. STEG 3 VARJE TANDEMPAR SKREV NER VIKTIGA HÄNDELSER PÅ “POST-IT” LAPPAR OCH SATTE UPP DEM PÅ
VÄGGTAVLAN. STEG 4 ALLA DELTAGARE FICK MARKERA MED PILAR PÅ VÄGGTAVLAN VILKA HÄNDELSER SOM PÅVERKAT PROJEKTPROCESSEN, LÄRANDET,
RESULTATEN, ARBETSLUSTEN OCH ENGAGEMANGET I KNUT PÅ ETT POSITIVT SÄTT, LIKSOM DET SOM “STOPPAT UPP” PROCESSEN ELLER VARIT NEGATIVT.
STEG 5 DELTAGARNA DISKUTERADE I GRUPPER VILKA FAKTORER I OMVÄRLDEN SOM PÅVERKAT KNUT, SKREV NER DEM OCH SATTE UPP PÅ VÄGGTAVLAN.
STEG

1 STRATEGI – 5 FASER
FÖR ATT UPPNÅ VÅRT SYFTE HAR VI VALT EN STRATEGI SOM BESTÅR AV FEM FASER. FAS

1 IDENTIFIERA GEMENSAMMA PROBLEM OCH MÖJLIGA
2 KARTLÄGGA ARBETSPROCESSER I KOMMUNERNA (KLIENTENS VÄG SAMT METODER, VERKTYG OCH
ARBETSSÄTT). FAS 3 ANALYS OCH REFLEKTION KRING RESULTAT OCH EFFEKTER AV ARBETSMETODER, MODELLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SAMT
UTVECKLINGSOMRÅDEN. FAS 4 IDÉER (EGNA OCH ANDRAS) TILL FÖRBÄTTRINGAR FAS 5 INTEGRERA NYA LÄRDOMAR OCH TA BORT DET SOM INTE FUNGERAR.
LÖSNINGAR, ORGANISERING OCH SAMARBETE. FAS
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ÖVER

150 MEDARBETAR FRÅN DE 5 KNUTKOMMUNERNA SAMLADES I VINTERTRÄDGÅRDEN UNDER RUBRIKEN ”FRÅN TRO TILL VETANDE”.

SYFTET VAR DELS ATT DELA MED SIG AV ERFARENHETER OCH RESULTAT FRÅN ARBETET I KNUT, DELS ATT BLICKA FRAMÅT MOT DET FORTSATTA ARBETET.
ENKÄTEN SOM BESVARADES EFTER DAGEN GAV ETT ENTYDLIGT SVAR OCH EN STARK UPPMANING:
KNUT ÄR HÄR FÖR ATT STANNA! MÅNGA VÄNDER NU TILLSAMMANS EN SKUTA SOM KOMMER ATT KOMMA LÅNGT!
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och lärdomar från projektet börjat integreras i kommunernas linjeorganisationer. De olika faserna i KNUT skall knappast betraktas som en process
där en fas direkt följer av den föregående utan istället har alla faser också
existerat parallellt.
I den här boken har jag försökt att lyfta fram några förklaringar till varför
150 medarbetare i KNUT-kommunerna säger att ”tåget är på rätt väg”. Det
fanns ett körschema och en färdplan, men resenärerna har kunnat stiga på
vid olika stationer och komma med idéer om var tåget bör stanna. Resenärerna fick innan tåget startade berätta om sina förväntningar på resan.
Under resens gång befann sig resenärerna ibland i olika vagnar (läs team
och grupper) för att på olika sätt bidra till att tåget skulle fortsätta framåt.
De som suttit i samma vagn ägnade tiden åt att berätta för varandra om sina
kunskaper och erfarenheter från olika resmål (läs reflektion). Väl framme
vid ett resmål har många av resenärerna träffats på stationen för att hämta
ny inspiration (läs inspirationsdagar och dialogkonferenser).
De nya resmålen för KNUT-tåget har i de flesta fall legat nära de stationer
där resenärerna startade sina respektive resor (läs de små stegens lärande
och förändringar). När det funnits risk för att tåget skulle spåra ur har
konduktören, reseledaren och några av passagerarna hjälpt till att peka
ut riktningen och rört sig mellan olika vagnar (läs gränsgångare). Konduktören och reseledaren (läs ordförande och processcoach) har ibland bett
lokföraren att bromsa, ibland att gasa för att resenärerna skulle få en lagom bekväm resa. Att tågresan överhuvudtaget kom igång och att det varit
möjligt att fortsätta resandet tackar resenärerna EU för (läs ESF-rådet).
Bryssel har bidragit med resurser för att lägga ut rälsen och få tåglinjen att
komma igång. Resenärerna riktar också ett speciellt tack till Johan, som
skött den ibland komplicerade ekonomiska kontrollen av arbetet med att få
igång linjen och ger Tora en guldstjärna för att hon bokat och hållit reda på
alla olika biljetter (läs ekonomiansvarig och administratör).
Metaforen med KNUT-tåget är hämtad från en av projektets texter och den
fångar en del av det lärande nätverkets själ och det faktum att projektdeltagarna varit skickliga på att locka till sig nya resenärer. De fick mig med
på tåget utan att jag riktigt visste vad jag givit mig in på. Så här i efterhand
kan jag bara konstatera att det varit (och är ) spännande att följa hur aktörerna i KNUT försökt att omvandla väl kända teorier om utvecklingsorienterat lärande till praktisk handling. Att följa hur frontlinjebyråkraterna
givit sig i kast med kunskapsutvecklingen inom ett verksamhetsfält där de
måste hantera en rad olika intressen. Liksom deltagarna, är jag mycket
tveksam till om ett mer traditionellt projektupplägg hade kunnat skapa
samma entusiasm inför de minst sagt stora utmaningar som deltagarna stått
(och står) inför. Upplägget och arbetsformen har, som jag tolkat det, varit
en förutsättning för att åstadkomma önskvärda förändringar i arbetat med
ekonomiskt bistånd och för att få KNUT-tåget att fortsätta att tuffa på.
Även om inte resan är slut är det dags att avsluta boken med några ord från
tågets resenärer.
- Nu när vi ligger i förändringens framkant vill vi inte hamna i bakkanten!
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KNUT är ett initiativ som engagerar hundratals frontlinjebyråkrater i utvecklingen av en omdebatterad välfärdstjänst
- socialbidraget eller det som idag kallas ekonomiskt bistånd.
Både socialarbetare, politiker och forskare har under flera år
uppmärksammat kunskapsbristen i arbetet med ekonomiskt
bistånd, men trots detta går utvecklingen långsamt. Sedan
början av 2006 satsar därför fem kommuner i Stockholmsregionen, via KNUT, på ett strukturerat samarbete för att fylla
igen kunskapsluckorna och för att kunna erbjuda mer kvalificerade och utvärderade välfärdstjänster. KNUT har väckt
stort intresse, både i och utanför de deltagande kommunerna,
bland annat för att initiativet på kort tid lyckats åstadkomma
konkreta förändringar i arbetet med ekonomiskt bistånd. Arbetsformen i KNUT med betoning på process, involvering och
lärande har givit frontlinjebyråkraterna energi att ge sig i kast
med den utmaning som många kommuner står inför – att
minska det långvariga biståndsmottagandet. Den här boken
ger läsaren en inblick i ett innovativt förändringsarbete inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg och hur teorier om
utvecklingsorienterat lärande kan omsättas i praktiken.
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