
Från tro till vetande! 
RÄTT INSATS TILL 

RÄTT PERSON I 

RÄTT TID AV 

RÄTT AKTÖR OCH TILL 

RÄTT KOSTNAD  

I ett partnerskap samarbetar fem kommuner för att utveckla och förbättra  
arbetet inom försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsenheter. 

NYNÄSHAMN, SALEM, SUNDBYBERG, SÖDERTÄLJE OCH VÄRMDÖ. 



Fysiska (sociala) innovationer 
• Instrument X© 

• MIX-utbildning© 

• Gruppering av behov 
• Socioekonomiska investeringskalkyler 

kopplat till behovsgrupper 
• Kort om Barnrätt 
• 5R - Vad behöver vi kunna inom  

ekonomiskt bistånd? 
• 5R - Vad behöver vi kunna inom  

kommunala arbetsmarknadsenheter? 
 

Övrigt 
• Skrifter om KNUT  

2008, 2011, 2012, 2019 
• Årliga konferenser, idag över 230 

deltagare från drygt 30 kommuner, 
FoU-verksamheter och myndigheter 

• Instrument X© i verksamhetssystem 
 
 
 

 

 

FOU, exempel 
• Enkätfrågor 200 klienter, 2008 
• Kunskapsöversikt Ersta Sköndals 

Högskola, 2009 
• Fokusgrupp NPF, 2010 
• Juridisk bedömning av Instrument X 

2013 
• Kort om Barnrätt – Barnet mellan 

raderna, 2017 
 
 

Aktuellt 
• Instrument X© i kommuner – en 

studie i SKLs utvecklingsarbete 
• AM-X 
• Utbildning, Instrument X med tolk 
• Instrument X 2020 

 

KNUT 2006-2019 – ett tvärkommunalt 
välfärdslabb 



• Instrument X© och 
gruppering av behov 
 

• Skrift om KNUT, 2019 
 

• 5R – vad behöver vi kunna 
inom ekonomiskt bistånd 
respektive kommunala 
arbetsmarknadsinsatser 

 
 
PÅ GÅNG 
 
• AM-X  

 
• Instrument X med tolk – 

utbildning på gång 
 



 

INSTRUMENT X©-PROCESSEN 
- en värdekedja med klientens  

process och nytta i fokus 
 

DEL 1 
Ansökan/ 

underlag vid 
nybesök 
HUSHÅLL 

DEL 2 
Utredning inför stöd till 

egen försörjning 
 

INDIVID 

 
DEL 3 

Genom-
förandeplan 
Samhandling 

 
INDIVID 

 

 
DEL 4 

Utvärdering av 
nyttan med 

genomförandeplan 
 

INDIVID 
 

Uppföljning av GP 
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Gruppering av behov (Om)gruppering av behov 



Strategisk nytta med 
Instrument X och inventering av 

behov 



SAMORDNAD  
REHABILITERING/ 

UTREDNING 
ARBETSMARKNAD/ 
ARBETSFÖRMÅGA 

VIDARE 
UTREDNING 

 

INSTRUMENT  X 
 

RH1.  
Beroende- 

problematik 

RH3. Fysiska 
funktions- 

nedsättningar/ohälsa 

RH2. Psykiska 
funktions- 

nedsättningar/ohälsa 

AM3 
Behov av  

samordnat  
stöd 

 
AM2 

Behov  
av  

stöd 
 

AM1  
Inget  

behov  
av stöd 

 
MI 
FIA 

DUR 
ASI 
? 

MATCHNINGSGRUPPER 

         Inventering av behov 
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- För att kunna erbjuda stöd och insatser som passar dig vill vi veta var du upplever att du 

befinner dig just nu. 

 
Jag har fysiska, 

psykiska eller sociala 
svårigheter som 
hindrar mig i min 

vardag. Jag känner 
inte att jag kan 
arbeta inom en 

överskådlig framtid 

Jag har fysiska, 
psykiska eller sociala 
svårigheter som gör 
att jag är osäker på 

hur mycket jag skulle 
kunna arbeta just nu 

Jag kan arbeta, men 
har vissa svårigheter 
som gör att jag inte 

kan ta vilket jobb som 
helst eller att jag 

behöver stöd i att söka 
och få ett arbete, eller 
att jag inte arbetat på 

länge 

Jag kan ta ett arbete 
omgående. Jag kan 
söka arbeten och 
klarar av att sköta 

tider och kontakter 
med 

Arbetsförmedlingen 

Behovsinventering MED klienten 



Instrument X processen = en värdekedja med fallgropar 

DEL 1 
Ansökan/underlag 

vid nybesök. 
Hushållet. 

DEL 2 
Utredning av behov 

av stöd och 
samverkan inför 

planering 

E  G  E  N     F  Ö  R  S  Ö  R  J  N  I  N  G    

 

Individen får ekonomiskt 
stöd under tiden hen 
(sam)agerar för att nå en 
egen försörjning. 

Individen får stöd i att 
formulera sitt nuläge och 
sina behov för att nå en 
egen försörjning. 
 
Individen får stöd i övriga 
kontakter  om behov 
finns – inom kommunen 
och med externa 
partners. 

Sam-
handling 

Individen får stöd i att 
reflektera och utvärdera 
om det är rätt planering 
med rätt insatser och rätt 
aktörer – eller om det 
framkommit andra behov 
som gör att det behövs 
en ny 
genomförandeplan. In
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Individen får stöd i att 
upprätta en samordnad 
genomförandeplan  
utifrån behov - för att nå 
egen försörjning – på 
kort eller lång sikt. 
Individen får stöd i att 
genomföra sina insatser 
om det behövs. 

Sam-
handling 

Uppföljning av GP 



Kunskap 

Förståelse 

Vilja 

Motivation 

Tillfälle 

Förmåga 

Utbildningar 

Handledning 

Chefer som leder, skapar  

förståelse, 

coachar och intervenerar  

utifrån vision, mål 

& värderingar. Skapa arbetsprocesser  

och organisatorisk  

kapacitet som möjliggör  

användning och färdighet till nytta  

för medborgarna 

KOMPETENS
! 



Skriften om KNUT, 2019 

Inledning 

KNUTS SAMMANHANG 
• Ekonomiskt Bistånd – från tro till 

vetande 

• Kommunala arbetsmarknadsinsatser 
– från tro till vetande 

• Grupper som möter trösklar in till 
arbetsmarknaden 

 

RÄTTIGHETSPERSPEKTIV 
• Kort om Barnrätt 

• Intersektionalitet – från tro till 
vetande 

• (O)synliga trösklar in till 
arbetsmarknaden - våld 

 

LÄRANDE OCH 
IMPLEMENTERING 
• Lärande människobehandlande 

organisationer 

• Förändringsprocesser och 
implementering 

• Innovationer och ledande 
användare 
 

SAMMANFATTNING 
• 3 scenarier och 4 utmaningar 



Värdeskapande 
ur klientens 
perspektiv 

Agera för att 
förändra gränser 

Räkna och mät 
rätt när och där 
det finns behov 

Lärande i 
ständig 

förändring 

4 utmaningar! 



5R 
RÄTT PERSON 
RÄTT INSATS 
RÄTT TID 
RÄTT AKTÖR 
RÄTT KOSTNAD 

Vad behöver vi kunna inom 
Ekonomiskt bistånd? 

 
 

Vad behöver vi kunna inom 
Kommunala 

Arbetsmarknadsenheter? 
 



Implementering av 5R 

• Workshop – i två etapper 

• Identifiera hinder och möjligheter 

 



Hinder och möjligheter vid 
implementering 

• Hinder som identifierades var framförallt 
tidsbrist. 
 

• Att ta eget ansvar, ta sig tid till att reflektera, 
kombinera kartläggning/uppföljning med 
ärendegenomgång samt att ledningen är 
tydlig med information och syfte 
identifierades som något som möjliggör för 
implementeringen. 



Hur det har gått 

• Arbetat med olika fokus varje gång 

• Regelbundna uppföljningar 

• Identifierat områden som handläggarna vill 
fördjupa sig i och nu börjar jobbet med att 
göra upp planer inför det. 

• Tidsbristen har varit ett problem – men 
uppföljningarna har gett något ändå. 



”Materialet hjälpte mig att 
kunna lyfta mina 

utvecklingsområden så att 
min chef förstår vad jag vill 

kunna mer av.” 

”Jag ser att jag har utvecklats 
jättemycket!”  

”Min chef gav mig 
feedback som jag 
annars inte fått” 

 ”Det (5R) bekräftar att jag 
faktiskt kan mycket mer än 

jag trott” 

 ”Det hade varit bra att få se det 
här som nyanställd. Det var mitt 

första jobb efter utbildningen och 
det är svårt att få en överblick 

över vad jobbet faktiskt 
innehåller.” 

         ”Jag tänker att det är                  
till för att hjälpa oss att 

bättre hjälpa klienter, att det 
kommer dem direkt till 

nytta.” 

Citat från medarbetare som gått igenom 
kompetensmatrisen med sin chef 



AM-X 
 

Detta material är framtaget för 
att ge dig stöd att fundera och 
reflektera över just din väg till 
arbete och egen försörjning, på 
kort eller lång sikt, med eller utan 
stöd. 
 



Instrument X processen med AM-X 

DEL 1 
Ansökan/ 

underlag vid 
nybesök 

DEL 2 
Utredning inför stöd 
till egen försörjning 

DEL 3 
Genom-

förandeplan 

DEL 4 
Utvärdering av 

nyttan med 
genomförandeplan 

 
OM behov 

Fördjupning 
AM-X 

 

Uppföljning av GP 

AF 
inskrivning, tjänster, 

metoder, 
insatser/program  
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AM-X 

- innehåll och material 

  
OMRÅDEN ATT UTFORSKA 
• Förväntningar på samtalen 
• Livsområden/livshjul 
• Erfarenheter, önskvärd framtid och mål 

inom 
– Arbete och Färdigheter 
– Utbildning och Lärande 
– Hälsa och Mående 
– Styrkor och Resurser 

• Beredskap till förändring 
• Uppföljning av förväntningar och 

samarbetet med AM-X och 
sammanfattning 

 
Tre/flerpartsmöten med klient och 
handläggare på arbetsmarknadsenheten 
och försörjningsstöd med syfte att 
komplettera eller revidera 
Genomförandeplanen, DEL 3 i Instrument X 

 
ARBETSMATERIAL 
• Arbetshäfte 
• Frågekort 
• Listor 
• Vägledning 
 

 
EXTRA MATERIAL 
• Verktyg - SMART(A) mål 
• Alternativa Livshjul 
• Att arbeta med Problemlösning 
• Att arbeta med Värderingar 
• Att arbeta med Tidslinje 

 



”Instrument X© ” med tolk 

IDENTIFIERADE UTMANINGAR = 
UTVECKLINGSOMRÅDEN 

 
• Lost in translation 

• Missförstånd vid feltolkning eller omformulering 

• MI med tolk 

• Svåra ämnen 

• Tidsåtgång 

 



”Instrument X© ” med tolk  
- lösningar 

• Arbeta i en strukturerad process 
som är känd och använd 

• Konkretisera varje steg 

• Ta fram en policy  

• Tydliggöra förutsättningar och 
förväntade effekter 

• Mer kunskap behövs! 

• Utbildning av ”stödjare” i 
kommuner  

• (Eventuellt erbjuda tolkar 
utbildning i hur vi arbetar med 
Instrument X) 



Genom samordning, samverkan, samarbete och  
konkret samhandling når vi längre! 

 
Kontakt: 

 lena.rogeland@sodertalje.se 
cecilia.teir@sodertalje.se 

 
 

mailto:lena.rogeland@sodertalje.se
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