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Abstract

Skillmark, Mikael (2018). Uppdrag standardisering: införande och användning av
manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten (Mission
standardization: The implementation and execution of manual-based assessment tools in social
services), Linnaeus University Dissertations No 316/2018, ISBN: 978-91-88761-47-7,
978-91-88761-48-4 (pdf). Skriven på svenska.

This thesis addresses the issue of standardization in social work.
Standardization is a necessary and fascinating, though underestimated,
phenomenon, which governs, regulates and calibrates social life. In Swedish
social services, we have witnessed an increased use of top-down imposed
manual-based tools for investigative and assessment work. In human service
organisations, such as social services, this raises questions about social workers’
control in terms of how work should be executed as well as the implications of
standardization for professional discretion. The aim of this thesis is to
investigate and understand standardization as a phenomenon, focusing on its
consequences for social work as a profession and a field of practice.
The thesis consists of four papers investigating the implementation and
execution of manual-based assessment tools (BBIC, FREDA and SARA) in
social services. The empirical material is based on interviews with a total of 68
social workers, managers, politicians and officials as well as documents and
observations of risk assessment events. Each paper results from the analysis of
an exclusive data set, with the concepts used in the analysis coming from
theories of professions and organisations.
The results show that increased standardization is a way for social workers to
seek legitimacy as well as to claim jurisdiction and increase professionalism. The
execution of the tools in social work is conditioned by significant key
implementation factors in organisational contexts as well as the compatibility
between the construction of tools and users’ needs and expectations. Along with
previous research and theory, the results from the four papers are used to
develop a tentative taxonomy of different discretionary positions that social
workers can take with regards to standards in their practice. Those positions
illustrate that it is not straightforward how the increased standardization of
investigative and assessment work will impact professional discretion. It is
argued that a balance between standardization and professional discretion is
possible.
Key words: standardization, social work, profession, assessments, discretion,
jurisdiction
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Introduktion
Socialt arbete och standardisering
I denna avhandling undersöks standardisering i socialt arbete med fokus på dess
konsekvenser för socialt arbete som profession och praktikfält. Det är i många
avseenden en avhandling om praktiska möjligheter och svårigheter som är
förknippade med standardisering i socialtjänsten, men de resultat som kommer
att presenteras är sannolikt intressanta även i andra professionella
sammanhang.1 Standardisering är ett nödvändigt och fascinerande men
samtidigt underskattat fenomen som styr, reglerar och kalibrerar det sociala
livet (Brunsson, 1998; Brunsson, Rasche & Seidl, 2012; Ritzer, 2014). Liksom
många andra välfärdsyrken så befinner sig också det sociala arbetet som bedrivs
i kommunernas individ- och familjeomsorg i en period som kännetecknas av en
tilltagande standardisering av utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete
(Martinell Barfoed & Jacobsson, 2012; Munro, 2004; Ponnert & Svensson,
2015, 2016).
En poäng med standardisering är att många personer på olika platser och vid
olika tidpunkter ska kunna arbeta på ett likformigt sätt. Begreppet kan ge
associationer till en tråkig enformighet då det ställs i motsats till positivt
värdeladdade begrepp som flexibilitet, handlingsfrihet, unikhet eller
mångsidighet (Timmermans & Berg, 2003; Timmermans & Epstein, 2010).
Men standardisering kan också betraktas som motsats till godtycke. När
medborgare uppsöker eller uppsöks av olika organisationer och deras
företrädare kan standardisering innebära en förutsägbarhet för medborgarna och
en reducering av maktutövning baserad på subjektiva och moraliska omdömen
(Evetts, 2010; Ponnert & Svensson, 2016). Standardisering kan således vara ett
sätt att försöka kontrollera det som kallats demokratins svarta hål (Rothstein,
2010) eller en organisations blinda fläck (Johansson, 2007), nämligen
professionellas handlingsutrymme i arbetsorganisationerna. (Jag kommer att
återkomma till begreppet handlingsutrymme nedan.)
Med socialtjänst avses den kommunala förvaltning som har ansvar för socialtjänstlagens praktiska
och politiska arbete (se Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008).
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På liknande sätt som med standardisering förhåller det sig med professioner.
Det skulle vara betydligt svårare att leva utan dem. De läker våra kroppar, räddar
våra själar och sköter våra skilsmässor (Abbott, 1988; Brante, 2014; Scott,
2008). Professioner har också en historia som åtminstone i Sverige är starkt
bunden till staten. Välfärdsstatens expansion och ambitioner under 1900-talet
har varit en viktig förutsättning för att människobehandlande professioner som
exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialarbetare etablerats som en central
resurs för att tillgodose medborgares behov av skydd och vård (Brante, 2014;
Dellgran, 2015).
Relationen mellan statliga initiativ och åtaganden och människobehandlande professioner såsom socialarbetare har under senare år diskuterats
såväl av professionella som av politiker och forskare, såväl nationellt som
internationellt (Brante et al., 2015; Bringselius, 2017; Dellgran, 2015; Munro,
2004, 2011). Det har bland annat handlat om mötet mellan de två fenomen som
är i fokus i denna avhandling; standardisering och profession. En kritisk
invändning har varit att en ökad statlig styrning, det vill säga en avsiktlig
påverkan eller kontroll, genom standardisering utmanar professionernas
självständighet att avgöra hur de ska arbeta och vad som är ett kvalitativt väl
utfört arbete (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017; Ponnert & Svensson, 2015;
Svensson, 2010). Istället riskerar professionerna, hävdar kritiker, att bli
oreflekterade mottagare och exekutörer av uppifrån kommande imperativ
(Munro, 2011; Månsson, 2007; jfr Bergmark & Lundström, 2006; Wastell et al.,
2010). Men om medborgare har unika, individuella och varierande behov och
det inte är givet vad som är ”rätt” sätt att hantera föränderliga sociala problem,
då borde det vara svårt att standardisera socialt arbete och reducera
professionellas handlingsutrymme (Ponnert & Svensson, 2015). I den här
avhandlingen undersöker jag socialarbetares möten med standardiseringstrenden genom studier av införande och användning av manualbaserade
utrednings- och bedömningsverktyg i den kommunala socialtjänsten.2
Genom dessa undersökningar fokuseras ett par till varandra länkade och
övergripande frågor och problem beträffande standardisering av socialarbetares
yrkesutövning. Forskning visar att när standardisering sker top-down,
orkestrerad av staten och lokalt av organisationsledningen snarare än styrd av
professionen, riskerar arbetet med klienter att försämras (se Agevall &
Jonnergård, 2007; Agevall et al., 2017; Broadhurst et al., 2010a; Ekström, 2016;
Herz, 2012; Lauri, 2016; Martinell Barfoed, 2014; Wastell et al., 2010). Men
även om det finns sådana exogena krafter som fungerar som ”tryck” på
socialarbetarkåren att visa upp att de kan hantera statens krav på likformighet
är det rimligt att också undersöka hur skarpa gränserna mellan olika aktörers
intressen är beträffande standardisering. I avhandlingen lämnas ett bidrag till
Jag använder det sammanfattande begreppet verktyg i detta sammanhang (så gör även Hasenfeld,
2010; Herz, 2012; Hoybye-Mortensen, 2015; Ponnert & Svensson, 2016). De har även benämnts
instrument, metoder, system, teknologier, detektorer, formulär och dokument.
2
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förståelsen av hur och varför professionella inom socialtjänsten också är aktiva
i standardisering. Resultaten visar att det finns endogena, inomprofessionella
grupper med ambitioner att standardisera socialt arbete i socialtjänsten och att
socialarbetare även betraktar standardisering som ett professionellt uppdrag. Jag
undersöker hur detta manifesteras och motiveras på lokal nivå (jfr Evans, 2010;
Evetts, 2010; Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008; Johnsson, 2008;
Ponnert & Svensson, 2015).
Dessutom undersöks i avhandlingen den spänning som existerar mellan
standardisering som professionellt stöd och standardisering som professionell
hämsko. Om standardisering innebär att socialarbetare får stöd att genomföra
bättre utredningar och mer träffsäkra och giltiga bedömningar till gagn för
medborgarna kan den ses som en förstärkning av professionella inslag i
socialtjänsten (Anderberg & Dahlberg, 2009; Oscarsson, 2009). Om
standardisering däremot innebär att samhällets allokering av kunskaper
förflyttas från professionella till ”things and rules” (Abbott, 1988, s. 323) och
socialarbetare reduceras till exekutörer av standarder utan möjlighet att
självständigt och omdömesgillt anpassa arbetssätten till den enskilda
medborgaren, kan det enligt kritiker istället vara tal om en deprofessionalisering (Månsson, 2007). Ett argument som förts fram och väglett
studierna i denna avhandling, liksom i tidigare forskning (jfr Avby, 2015; Björk,
2016; Broadhurst et al., 2010b), är att denna spänning bör undersökas genom
att studera den praktiska tillämpningen av standarder. I avhandlingen ställs
därför frågan hur manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg används
i socialtjänsten.
Diskretion eller handlingsutrymme är inte statiskt (Evans & Harris, 2004;
Ponnert & Svensson, 2016) och en viktig fråga att ställa är därför ”how, in what
way, and from what perspective it can be exercised” (Freidson, 1994, s. 210; jfr
Evans, 2013). I avhandlingen är ambitionen att utifrån de olika delstudierna och
tidigare empirisk och teoretisk forskning på området ge ett kunskapsbidrag till
olika typer av diskretionära positioner som socialarbetare kan inta visavi
standardisering i socialt arbete.
Fördjupad kunskap om hur utrednings- och bedömningsverktyg används och
med vilka konsekvenser för olika professioner och professionella segment har
efterfrågats av andra forskare (jfr Agevall et al., 2017; Anderberg & Dahlberg,
2009; Broadhurst et al., 2010b; Evans, 2013; Lundström, 2012; Robinson,
2003). Avhandlingens studieobjekt är standardisering av socialarbetares
utrednings- och bedömningsarbete visavi två målgrupper i socialtjänsten, dels
barn och unga, dels kvinnor som utsatts för mäns våld. Den första målgruppen
har länge varit en angelägenhet för socialtjänsten (Lundström, 1993), medan
samhällets ansvar för den senare har intensifierats och tydliggjorts under de
senaste decennierna (Ekström, 2016; Helmersson, 2017). Jag gör ingen regelrätt
komparation av dem. Istället får de fungera som en bakgrund till att diskutera
relationen mellan professionella och standardisering i ett sedan länge etablerat
uppgiftsområde och i ett nyligen statligt och kommunalt uppmärksammat och
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tidigare vakant sådant. Bägge målgrupperna och socialtjänstens ansvar för dem
har också uppmärksammats, inte minst när felaktigheter i bedömningar och
beslut identifierats och påtalats (jfr IVO, 2014; Ponnert, 2013). Gemensamt för
de utrednings- och bedömningsverktyg som förekommer i delstudierna är att de
ska bidra till en tydligare vetenskaplig förankring och till en ökad likformighet
i det arbete som socialarbetare utför i landets kommuner.

Perspektiv på standardisering
I diskussioner om likformighet är det relevant att skilja standarder från två andra
typer av social reglering, nämligen direktiv och normer (Brunsson & Jacobsson
1998; Sandholtz, 2012). Skillnaden mellan dem är inte alltid så distinkt men alla
förväntas påverka vad människor gör. Direktiven är tvingande och följs de inte
finns det i regel sanktioner knutna till avvikelser. Till skillnad från direktiv är
normer inte nödvändigtvis nedtecknade utan regler som vi följer utan att
reflektera över. Det kan dessutom vara svårt att ringa in varifrån normerna
ursprungligen kommer. Med standarder avses en särskild typ av regler som är
vanliga, frivilliga att följa och beslutade av en eller flera individer eller
organisationer (Brunsson et al., 2012; Brunsson & Jacobsson, 1998).
Följsamheten till standarder har inte heller nödvändigtvis så mycket att göra
med standardiserarens auktoritet utan istället hur mottagaren, det vill säga
aktören, bedömer att tillämpningen ligger i det egna intresset. Frivilligheten att
följa standarder är dock tolkningsbar (Bejerot & Hasselbladh, 2013; Brunsson
& Jacobsson 1998; Sandholtz, 2012; Timmermans & Epstein, 2010). En
kommunal förvaltning kan besluta om att införa en ny standard (exempelvis ett
nytt utredningsverktyg) och dess anställda förväntas sedan tillämpa dessa vare
sig de vill eller inte. För den enskilde socialarbetaren kan standarden därmed
uppfattas som ett direktiv.
I avhandlingen undersöks hur standardisering genomförs i socialtjänsten och
påverkar självständigheten i yrkesutövningen. Andra perspektiv på
standardisering inom forskningen är exempelvis hur standarder produceras av
organisationer och hur de fungerar som en form av organisering av
samhällslivet (Brunsson et al., 2012; Busch, 2011). I avhandlingens två första
artiklar fokuseras ett utrednings- och uppföljningsverktyg, Barns behov i
centrum (BBIC), inom den sociala barnavården. Verktyget beskriver hur en
utredning ska genomföras och dokumenteras och hur insatser ska följas upp.
Detta verktyg skulle kunna beskrivas som en procedur- (Timmermans &
Epstein, 2010) eller processtandard (Brunsson et al., 2012). I avhandlingens
tredje och fjärde artikel står två riskbedömningsverktyg, FREDA och SARA,
som exempel. Det är verktyg som skulle kunna karaktäriseras som
resultatstandarder (Brunsson et al., 2012; Timmermans & Epstein, 2010) och
som ska hjälpa professionella att komma fram till ett risknivåresultat när det
gäller sannolikheten för att en person kommer att utsättas för våld av en partner.
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Avhandlingen syfte och frågeställningar
Fyra delarbeten ingår i avhandlingen, vart och ett med ett eget specifikt syfte.
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka och förstå
standardisering som fenomen med fokus på dess konsekvenser för socialt arbete
som profession och praktikfält. Medan en rad frågor undersöks i de olika
artiklarna preciseras i denna kappa följande tre generella frågeställningar:
1.
Hur kan professionella aktörers roll och inflytande över
standardisering i socialt arbete beskrivas och förstås?
2.
Hur används utrednings- och bedömningsverktyg av professionella i
praktiken?
3.
Hur påverkas förutsättningar för de professionellas diskretion av
utrednings- och bedömningsverktyg?
Frågeställningarna har undersökts genom deltagande i två olika
forskningsprojekt. Det första projektet handlade om att i samverkan med en
socialförvaltning försöka realisera en evidensbaserad och verksamhetsutvecklande praktik på hemmaplan. Som forskare i den studien var det min
uppgift att tillsammans med politiker, profession och ledning identifiera
forskningsområden att undersöka och att genomföra studier med såväl lokal
som bredare relevans. Detta utmynnade i avhandlingens första artikel och
konturerna till artikel II. I den första artikeln undersöks hur BBIC används i en
socialtjänstorganisation. Resultatet visar hur avvikelser från det tänkta sättet att
arbete sker, och en analys görs av de förklaringar till avvikelserna som ges av
olika aktörer i organisationen. I den andra artikeln undersöks hur BBICutbildare, det vill säga aktörer på lokal nivå med ansvar för utbildning och stöd
till sina kollegor i användandet av BBIC, medierar mellan nationellt lanserade
standarder och lokala praktiker. Resultatet visar tre idealtypiska sätt detta kan
ske på med varierande implikationer för profession och praktik.
Det andra projektet som redovisas i artikel III och IV har som övergripande
syfte att undersöka framväxten av interventioner och aktörers strategier i
tillämpningen av evidensbaserad praktik i två fallkommuner som med olika
slags organisering implementerat samtalsbehandling och riskbedömningsinstrument. I avhandlingens tredje artikel visas hur specialiserade socialarbetare
kontrollerar lokala riskbedömningspraktiker och hur standardisering av arbetet
knyts till uppfattningar om professionalitet. I den fjärde artikeln undersöks hur
riskbedömningar genomförs med verktyget FREDA. Resultatet visar hur risk
förhandlas utifrån flera kunskapskällor, varav det standardiserade verktyget
utgör en.

En introduktion till centrala begrepp
Förutom standardisering som redan har beskrivits behöver användningen av
begreppet socialarbetare och dess koppling till begreppet profession
kommenteras. De flesta socialarbetare som är verksamma i kommunernas
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socialtjänst är socionomer. Kopplingen är dock inte given (Moren, Perlinski &
Blom, 2015). I Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för att utföra vissa
arbetsuppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården (SOSFS 2014:7)
ställs exempelvis krav för bland annat bedömnings- och utredningsarbete på
socionomexamen eller annan relevant examen inom områden som socialt
arbete, juridik och psykologi. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
avseende våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) framgår även att de som arbetar
med handläggning och uppföljning enligt socialtjänstlagen bör ha
socionomexamen. De befattningar socionomer och personer med andra
relevanta utbildningar kan ha i kommunerna benämns exempelvis
socialsekreterare, fältarbetare eller kurator. Socionomer har med andra ord inte
monopol på att utföra socialt arbete varken i socialtjänsten eller i andra
organiserade sammanhang. Detta skiljer dem från de klassiska professionerna
(exempelvis läkare och jurister), och de betecknas därför ibland som semiprofessioner (jfr Brante et al., 2015). De kunskaper och färdigheter som krävs
för att vara yrkesverksam i socialtjänstens organisationer kan alltså erhållas via
olika utbildningar på universitet och högskolor. I en studie som denna, där jag
utgår från en yrkespraktik snarare än från socionomer som grupp, finns därmed
en möjlighet att påträffa socialarbetare som inte har en socionomexamen.
Professionsbegreppet kommer att återkomma längre fram i kappan, men
redan nu vill jag påpeka att denna avhandling inte syftar till att en gång för alla
finna de egenskaper som definierar en profession eller att sortera in
socialarbetare hierarkiskt eller lateralt i det professionella landskapet. Det har
andra forskare visat är en svår uppgift (jfr Dellgran, 2015; Evetts, 2010;
Hellberg, 1991). Nödvändigheten i att upprätta en demarkationslinje mellan
professioner och andra yrken har också ifrågasatts eftersom de är ”similar social
forms which share many common characteristics” (Svensson & Evetts, 2010,
s.10). Här fokuseras inte heller hur socialarbetare är organiserad som grupp eller
kollektiv eller hur olika förbund eller sammanslutningar agerar för att flytta
fram och stärka yrkets samhälleliga positioner, exempelvis genom legalistiska
strategier (se Wingfors, 2004). Istället används kunskaper från professionslitteraturen (och organisationsteori) för att förstå vad socialarbetare gör i sitt
arbete i den kommunala socialtjänsten och hur de handskas med viktiga
förändringar som påverkar yrkesutövningens betingelser. Frågorna ställs
således på aktörsplanet.
Att självständigt genomföra utredningar, bedömningar och fatta beslut
medför att socialarbetare har diskretion, ofta också kallat handlingsutrymme.
Diskretionen är mer eller mindre begränsad. Total professionell frihet eller
autonomi är nära nog omöjlig att återfinna hos någon profession (Evetts, 2002).
I avhandlingen skiljs mellan olika dimensioner av diskretion. Den strukturella
dimensionen avser det tillåtna utrymme socialarbetare har för att i
yrkesutövningen kunna välja mellan olika handlingsalternativ utifrån
lagstiftning, föreskrifter, organisatoriska betingelser etc. Den epistemiska eller
kognitiva dimensionen handlar om socialarbetares resonemang fram till
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slutsatser om vad som är rätt och riktigt att göra i enskilda fall (Molander, 2016).
En distinktion kan dessutom göras mellan de facto-diskretion – att ha makt att
agera även om den inte är officiellt erkänd – och de jure-diskretion – att ha makt
att agera som en officiellt erkänd rättighet (Evans, 2010).
Ett annat begrepp som återkommer är implementering. Att implementera är
att förverkliga och genomföra något, att få något att ske (Vedung, 2016), och en
implementeringsstudie undersöker hur detta sker. En förutsättning för
implementering har visat sig vara att den som tillämpar något (exempelvis
verktyg för utredning och bedömning) behöver förstå varför användning bör ske
och ha tillgång till kunskaper, färdigheter och stöd. De måste också vilja
använda dessa verktyg, inte minst mot bakgrund av det handlingsutrymme som
kännetecknar
arbetet
(Alexanderson,
2006;
Johansson,
2004).
Implementeringsstudier kan vara normativa i bemärkelsen att de försöker få
fram hur socialarbetare implementerar standarder på bästa (och ”rätt”) sätt. De
kan också vara mer utforskande och beskriva, förstå och förklara varför
implementeringen ser ut som den gör (Vedung, 2016). De frågor som ställs i
denna avhandling tangerar framförallt den senare inriktningen.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av fyra artiklar och en kappa. Det fortsatta innehållet i
denna kappa syftar till att dels sammanfatta och ytterligare diskutera de fyra
empiriska artiklarna, dels att mer utförligt resonera omkring de kontextuella,
teoretiska och metodologiska aspekterna av studierna. Efter denna introduktion
ges därför en bakgrundsbeskrivning till de frågor som studeras i avhandlingen.
Arbetet relateras också till tidigare forskning inom området. Därefter följer ett
kapitel som introducerar och behandlar avhandlingens forskningsområde ur ett
teoretiskt perspektiv. Här fokuseras på teorier och begrepp som sätter in
professionell yrkesutövning i ett organisatoriskt sammanhang. Metod och
tillvägagångssätt är föremål för det fjärde kapitlet. I det femte kapitlet
sammanfattas avhandlingens resultat och därefter presenteras en tentativ
taxonomi som syftar till att systematisera förståelsen av de olika typer av
diskretionära positioner socialarbetare kan inta visavi standardisering.
Avslutningsvis förs, i det sista kapitlet, en summerande diskussion med
reflektioner över resultaten utifrån avhandlingens tre frågeställningar.
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Bakgrund och tidigare forskning
I detta kapitel är avsikten att ge en översiktlig bakgrundsbeskrivning till
avhandlingens empiriska delstudier. Jag inleder med en kort exposé av socialt
arbete inom socialtjänsten. Därefter knyts standardiseringen av socialarbetares
yrkesutövning till de pågående försöken att sprida och implementera
evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete. Begreppen tilltro respektive
misstrobaserad styrning och idésamlingen New Public Management (NPM) tas
också upp. I påföljande avsnitt introduceras socialtjänstens arbete med de bägge
målgrupperna och redogörs för empirisk forskning om utrednings- och
bedömningsverktyg som används av socialarbetare visavi klienterna.

Mot en professionell kunskapsbaserad praktik
Dagens sociala arbete i den kommunala individ- och familjeomsorgen kan
härledas tillbaka åtminstone till initieringen av socialinstitutet i Stockholm
1921. Institutet skulle tillhandahålla kommunerna kvalificerad personal med
kunskap om sociallagstiftningen och förmåga att korrekt och lojalt tolka
kommunernas regler och bestämmelser (Pettersson, 2001). Den primära
uppgiften var att genomföra utredningar och rekommendera åtgärder. Detta var
något som de förtroendevalda i kommunerna själva hade svårt att hinna med
(Hydén, 1987). Efter Stockholm följde Lund och Göteborg som under 1940talet byggde upp socialinstitut och cirka 20 år senare även Umeå. På 1960-talet
blev utbildningen dessutom ett år längre, nämligen 3,5 år. I takt med
etableringen av socionomer (en titel som infördes först i början av 1950-talet)
under andra halvan av 1900-talet har det utredningsarbete som bedrivs i
kommunerna, åtminstone när det gäller barnavårdsärenden, kommit att
betecknas som mer professionellt genom större inslag av teoretiskt grundade
tolkningar (Lundström, 1993).
Idag examineras socionomer vid 16 lärosäten runt om i Sverige. Det finns
drygt 47 900 personer i yrkesverksam ålder med socionomutbildning (SCB,
2016). Det finns också magister- och masterutbildning, fackföreningar, etiska
koder och riktlinjer liksom professionell handledning. Forskning i socialt arbete
har under de senaste 40 åren institutionaliserats (Dellgran & Höjer, 2005).
Insatserna kan betraktas som olika försök att professionalisera
socialarbetarkåren och stärka dess samhälleliga legitimitet (Wingfors, 2004).
De har också betraktats som olika sätt att öka kvaliteten på arbetet som utförs
(Alexanderson, 2006; Oscarsson, 2009).
Den forskning som följde inrättandet av socialt arbete som forskningsämne
i slutet av 1970-talet kom att kritiseras för att inte bidra till kunskaps- och
metodutveckling för praktiken (Soydan, 2010). Betydligt bättre har forskningen
varit på att beskriva socialarbetares tillkortakommanden (Nygren, 2009;
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Soydan, 2010). Socialtjänsten har i sin tur kritiserats för att inte ta tillvara den
vetenskapligt producerade kunskap som faktiskt finns. Till det ska läggas en
kritik för bristande kontroll över arbetsmetodernas resultat (Soydan, 2010).
Kritik har också riktats mot hur utredningar och bedömningar genomförts av
socialarbetare i socialtjänsten, inte minst när det gäller hur olika detta arbete kan
gå till beroende på av vilken socialarbetare och på vilket socialkontor det
genomförs (IVO, 2014; Socialstyrelsen, 2012; Sundell, Egelund, Andreé
Löfholm & Kaunitz, 2007). Sådana kritiska punkter kan ses som en fond mot
vilka flera av statens initiativ kan förstås. Det handlar här om tillskapandet av
Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) 1993 som sedan
omorganiserades till Institutet för metodutveckling i socialt arbete (IMS) 2004,
bägge vid Socialstyrelsen (Soydan, 2010).
En viktig förändring, där Socialstyrelsen varit drivande, med betydelse för
hur socialt arbete i kommunerna ska utföras har varit idén om en evidensbaserad
praktik (EBP) (Avby, 2015; Bergmark & Lundström, 2011; Denvall &
Johansson, 2012; Oscarsson, 2009; Pettersson, 2001; SOU 2008:18). EBP har
beskrivits som ett sätt att stärka kvalitén på arbetet (Alexanderson, 2006;
Gambrill, 2011). EBP har också kopplats samman med försök att komma
tillrätta med vad som karaktäriserats som socialtjänstens legitimitetskris
(Ponnert, 2007). Det handlar om statlig styrning som i mångt och mycket
beskrivits som en tilltagande standardisering av professionell yrkesutövning
(Alm, 2015; Björk, 2016; Lauri, 2016; Rexvid, 2016).

Styrning genom standardisering
I bred bemärkelse kan EBP ses som en konsekvens av omfattande
samhällsförändringar med länkar till den rörelse där vetenskaplig kunskap
förväntas tas i bruk och användas på ett rationellt sätt (Hasselblad, Bejerot &
Gustafsson, 2008). Vetenskap har, i vad som också kallats risksamhället,
därmed ersatt traditionella auktoriteter, till exempel kyrkan, som i allt högre
grad förlorat sitt monopol att vara förmedlare av den högsta kunskapen (Brante,
2013, 2014). För oss som individer i risksamhället innebär det att vi inte längre
”i första hand [förväntas] leva ett moraliskt anständigt liv utan ett
evidensbaserat liv” (Bergmark, 2008, s. 205).
Men standardiseringens historiska rötter är givetvis av äldre datum än den
evidensrörelse vi kan identifiera idag (Bohlin, 2011). Även om fenomenet
standardisering kan spåras tillbaka till den mänskliga civilisationens ursprung
(Busch, 2011) har en accelerering skett genom det moderna projektet och bär
med sig förhoppningar om ökad rationalitet och kontroll (se Busch, 2011; Star
& Lampland, 2009). Exempelvis påpekar Timmermans och Berg (2003, s. 8)
att ”ever since Max Weber singled out the bureaucracy as the ideal typical
organizational structure of the modern capitalist state, standards emerged as one
of the hallmarks of rationalization”. Taylorismen eller scientific management,

15

som främst tillämpats inom industrin och som fokuserar på att ständigt söka
effektivisera (och standardisera) arbetet genom att identifiera och utesluta
onödiga arbetsmoment, är också ett tidigt och tydligt exempel på
standardiseringsrörelsen (Busch, 2011; Timmermans & Berg, 2003).
Enligt vissa forskare är EBP med sitt fokus på beteendestyrning på
vetenskaplig grund en förlängning av Taylorismen (Garrett, 2005; Lauri, 2016;
Timmermans & Epstein, 2010; Timmermans & Berg, 2003). Med anknytning
till detta har det inom medicinen därför talats om standardisering och
evidensbaserad medicin som ”cookbook medicin” eller en ”McDonaldisering”
av praktiken med få möjligheter att anpassa arbetssätten till patienterna (Ritzer,
2014; Timmermans & Berg, 2003). Detta är enligt några av grundarna till
evidensbaserad medicin emellertid en missuppfattning eftersom ”it requires a
bottom up approach that integrates the best external evidence with individual
clinical expertise and patients choice, [and therefore] it cannot result in slavish
cookbook approaches to individual patient care” (Sackett et al., 1996, s. 72).
Tilltron till och behovet av standarder återfinns inom en mängd olika
områden, och såväl standarder som de som utfärdar dem ”trängs och
konkurrerar med varandra” (Brunsson & Jacobsson, 1998, s. 11). I Sverige syns
till exempel SIS (Swedish Standards Institute), en ideell förening som bland
representerar Sverige inom den globala organisationen ISO (jfr Furusten, 1998).
Men även Skolverket och, för socialt arbetes vidkommande, inte minst
Socialstyrelsen är också exempel på standardiseringsorganisationer (jfr
Brunsson & Jacobsson, 1998). Det ligger emellertid utanför ramen för denna
avhandling att presentera en heltäckande bild av all världens standardisering.3
Jag kommer i det följande att framförallt uppehålla mig vid kunskaper om
standardisering genom EBP i socialtjänsten och om utrednings- och
bedömningsverktyg av relevans för avhandlingens frågeställningar.

EBP i socialt arbete – två modeller
Det finns åtminstone två modeller som brukar kopplas samman med
diskussionen om EBP och dess utformning. Å ena sidan kan man se EBP som
process eller metod (Oscarsson, 2009), så kallad critical appraisal (se Bergmark
& Lundström, 2011; Gambrill, 2011). Här har den professionelle en aktiv roll i
att systematiskt och på ett standardiserat sätt självständigt söka efter, kritiskt
granska och integrera olika kunskapskällor (forskning, den egna professionella
erfarenheten liksom klientens förutsättningar och värderingar) för att därigenom
komma fram till det bästa valet av insats. I den andra modellen,
riktlinjemodellen, sammanställs forskningen i riktlinjer eller behandlingsmanualer som professionen har att följa. Bägge modellerna har blivit
kritiserade. Den första sägs vara orealistisk eftersom socialarbetare inte har tid
Den intresserade läsaren kan förslagsvis vända sig till Busch (2011) för sociologiska analyser av
standardisering inom bland annat jordbruk, militär, sjukvård och religion, och Timmermans och Berg
(2003) för exempel på standardisering inom medicin.

3
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att söka efter och kritiskt värdera forskning. Den andra modellen kritiseras för
att socialarbetare blir alltför styrda och reduceras till exekutörer av procedurer
utan möjlighet att anpassa arbetssätten till den enskilda klienten (Månsson,
2007).
Oavsett modell går det att knyta den tilltagande standardiseringen av
socialarbetares yrkesutövning till en bredare strävan att stärka den
vetenskapliga kunskapsbasen inom socialtjänsten (se Alexanderson, 2006; Alm,
2015; Anderberg & Dahlberg, 2009; Avby, 2015; Björk, 2016; Denvall, 2008;
Herz, 2012; Liljegren och Parding, 2010; Ponnert & Svensson, 2015, 2016;
Rexvid, 2016). I försöken att implementera EBP tycks särskilt olika typer av
utrednings- och bedömningsverktyg betraktas som en central komponent
(Björk, 2016; Lundström & Shanks, 2013) för att komplettera och stärka
professionens bedömningar och beslut (Oscarsson, 2009; Socialstyrelsen,
2012). Verktygen kan också bidra till metod- och kunskapsutveckling till gagn
för såväl socialarbetare som klienter och forskare (Anderberg & Dahlberg,
2009).
Problem har emellertid också uppmärksammats. EBP inom socialtjänsten
har inspirerats och legitimerats av utvecklingen inom medicinen (Bohlin, 2011;
Oscarsson, 2009). Men om det primärt är staten som initierat EBP i socialt
arbete var det professionen själv inom medicinen (Oscarsson, 2009). Enligt
Rexvid (2016) är ett problem med en sådan förflyttning eller översättning från
ett fält till ett annat att vissa grundläggande premisser som behöver vara
uppfyllda för projektets framgång helt eller delvis saknas inom ramen för
socialtjänstens verksamhet. Det har till exempel att göra med att socialtjänstens
klienter kan vara omotiverade eller förändringsobenägna, vilket kan
underminera försöken att realisera en EBP, eller att det helt enkelt är svårt att
ringa in vem som egentligen är klient och som ska ta del av de evidensbaserade
metoderna. EBP-projektet i svenskt socialt arbete har av Denvall och Johansson
(2012, s. 41) dessutom betecknats som ”ett urvattnat tomt program med
bristande analys”, där flera aktörer tycks vara överens om att något behöver
göras men få vet hur det ska gå till.

Standardisering och osäkerhet
För professionernas vidkommande innebär en ökad tilltro till vetenskaplig
kunskap, manifesterad genom standarder för utredning och bedömning,
förväntningar på att det arbete som bedrivs ska bli säkrare och mer rationellt.
När olyckor eller missförhållanden uppmärksammas implicerar det därmed inte
att något okontrollerbart har inträffat utan att vissa risker inte uppmärksammats,
kontrollerats och hanterats på rätt sätt av någon person eller organisation
(Munro, 2004, 2009). Här finns en distinktion mellan samhälleliga och
institutionella risker värd att beröra (Rothstein, Huber & Gaskell, 2006).
Med samhälleliga risker menas kunskaper om risker för att en medborgare
utsätts för exempelvis våld i nära relation. Här antas riskbedömningsverktyg
vara behjälpliga för att säkerställa att dessa beaktas i professionellas

17

bedömnings- och beslutsfattande. Institutionella risker innebär istället att en
person eller organisation utsätts för klander som en följd av att inte ha lyckats
förhindra våldet. Strävan efter att undvika den senare risken har beskrivits få
särskild betydelse för människobehandlande professioner. Det kan nämligen,
paradoxalt nog, innebära att socialarbetare och andra välfärdsprofessionella i
alltför hög grad blir passiva och strikt följer manualer och procedurer utan att
reflektera över de osäkerhetsbetingelser som är förknippade med
människobehandlande arbete (Hasenfeld, 2010; Ponnert, 2013), eftersom
rädslan att bli klandrad för felaktigheter blir för stark (Munro, 2010). Vissa
forskare har därför talat om en ökad formalisering (Wastell et al., 2010),
rutinisering (Herz, 2012) eller proceduralisering (Munro, 2010; Nygren,
Hyvönen & Khoo, 2009) av praktiken som en följd av detta. Oavsett begrepp
betonas risken för att den för socialarbetare viktiga personliga och
professionella kompetensen hotas, vilket kan leda till en de-professionalisering
(jfr Agevall et al., 2017).
Ett exempel som anknyter till detta är en förändring av det sociala
barnavårdsarbetet i Australien som Lundström (2012) beskriver. En för hög
tilltro till ett bedömningsverktyg resulterade i att socialarbetare med erfarenhet
och klinisk blick inte längre ansågs vara nödvändiga, utan arbetet kunde utföras
av andra personer utan bakgrund och erfarenhet av socialt arbete. Det innebar
emellertid att omhändertaganden av barn ökade, möjligen mot bakgrund av att
”fler familjer pekas ut som problematiska [än] vad som faktiskt är det”
(Lundström, 2012, s. 154). En fråga som ställts var om det kunde ha att göra
med avsaknaden av erfarenhet och klinisk blick hos personer som inte längre
kunde använda andra kunskapskällor för att ”förhandla” bort de via verktygen
felaktigt identifierade barnen i risk.
Själva interaktionen mellan socialarbetare och klient tycks också
”regisseras” i högre grad med än utan verktyg. Därmed förändras karaktären på
det arbete socialarbetare utför (Martinell Barfoed, 2014; Matarese & Caswell,
2017). Lauri (2016) menar att styrning genom utrednings- och bedömningsverktyg gör att kontakterna med klienterna blir ytligare och präglade av avstånd
och likgiltighet. Möjligheter till kreativitet, flexibilitet och användning av den
professionella intuitionen reduceras enligt Lauri. Sådana aspekter, som beskrivs
som viktiga för ett framgångsrikt arbete, riskerar att inte få tillräckligt mycket
utrymme i utbildning och utveckling av socialarbetares professionalitet eller i
teoriutveckling (Broadhurst et al., 2010b). Det är rimligt att ansluta sig till
sådana resonemang, givet den osäkerhet som är förknippad med
människobehandlande arbete och behovet av en professionell klinisk blick
(Lundström, 2012; Ponnert, 2013). Men samtidigt; den andra extremen där
beslutsgrunderna är mer eller mindre dunkla, torde också vara problematisk och
kan riskera att bli en ”anathema to the growth of knowledge and technique”
(Freidson, 2001, s. 219).
Inom missbruksområdet har liknande farhågor med standardiseringsverktygs negativa konsekvenser för interaktionen med klienter hörts från
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professionellt håll. Empiriska studier från det området visar emellertid att
klienter i huvudsak accepterar att besvara standardiserade frågor, att de även
betraktar detta som positivt och att relationen mellan socialarbetare och klient
inte påverkas negativt (Engström, 2005).
Strävan att göra rätt, att hantera osäkerhet och undvika klander genom att
följa manualer (vilket inte nödvändigtvis är till gagn för klienten) kan möjligen
förstärkas av den styrform som kommit att kallas New Public Management
(NPM). Styrformen handlar bland annat om att organisationer och individer gör
sig utvärderingsbara i ett samhälle som präglas av ett granskningstänkande
(Brante et al., 2015; Power, 1997). En mängd olika tekniker sammanflätas här
och bidrar till standardisering (jfr Bejerot & Hasselbladh, 2013). Exempelvis
ingår användning av BBIC inom barnavården och riskbedömningsverktyg inom
arbetet med våldsutsatta som en indikator på god kvalitet i Öppna Jämförelser,
en samling kvalitetsindikatorer framtagna av Sveriges kommuner och landsting
(SKL) och Socialstyrelsen som möjliggör jämförelser över riket (jfr Agevall,
Denvall, Kjellgren & Skillmark, 2016). Introducerandet av NPM har framställts
som en styrning baserat på en misstro mot offentlig verksamhet och hur den
sköts (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015; Lindgren, 2015; Lundström &
Sallnäs, 2014).

Tilltro- och misstrobaserad styrning
Montin (2015) skiljer på två olika former av styrning i sin beskrivning av
förändrade professionella villkor inom offentlig verksamhet. Den
tilltrobaserade styrningen hade sin glansperiod under 1980-talet. Kritik mot en
alltför omfattande regel- och detaljstyrning resulterade i avregleringar i syfte att
utvidga förvaltningsanställdas handlingsutrymme. Enligt denna styrningslogik
räcker det med en inre kontroll av de professionella själva, eftersom de ”drivs
av en pliktkänsla gentemot allmänheten, respekt för politiska beslut och mål
samt egna professionella normer” (Montin, 2015, s. 60). Det är en styrning som
präglas av ett slags kulturellt (Fransson, 2012) eller informellt (Hasselberg,
2012) kontrakt mellan professionella och samhällets medborgare. Det handlar
om att professionella ska engagera sig och omsätta sina kunskaper i handling
för att hjälpa. I utbyte får de autonomi och professionell status. (Mer om detta
längre fram i avhandlingen.)
När misstrobaserad styrning råder tvivlar dock aktörer på varandra. Den
pliktkänsla, respekt och det professionella ansvar som exempelvis
socialarbetare i kommunerna antas inneha enligt tilltrologiken byts under
förhållanden av misstro ut mot en misstanke om maktmissbruk. Och om synen
på professionellt yrkesutövande bottnar i misstro mot hur välfärdens yttersta
kapillärer sköter sitt uppdrag, att de ens gör sitt bästa, då kan en rimligt följd
tyckas vara att införa en förändrad kontroll av detta arbete med krav på ökad
standardisering, transparens och ansvarighet (Lindgren, 2015; Munro, 2004,
2009; Pithouse et al., 2012).
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Den misstrobaserade styrningen som Montin (2015) talar om och som
präglat den offentliga förvaltningen de senaste decennierna förknippar han
framförallt med NPM. Från politiskt håll har regeringen initierat den så kallade
Tillitsdelegationen i juni 2016. Målet är att styrningen av den offentliga
förvaltningen nu och i framtiden mer än förr ska baseras på tillit. Det är alltså
en styrning som ska ta det offentliga bortom NPM liksom alltför byråkratiska
trender (Bringselius, 2017). Bringselius ser NPM och det hon beskriver som
ökad byråkrati som två skilda men samtidiga trender, där den senare speglar en
ökad ambitionsgrad i den offentliga förvaltningen när det gäller att sträva efter
transparens, rättssäkerhet och en standardiserad evidensbaserad praktik.
Den tillitsbaserade styrningen har av Bringselius (2017) föreslagits fokusera
verksamhetens syfte och uppdrag och brukarens behov. En sådan styrning
betingas dock av i vilken utsträckning den litande parten bedömer att motparten
förtjänar tillit. Statsmaktens introducerande av EBP och ambition att
standardisera utrednings- och bedömningsarbetet i landets kommuner skulle ur
detta perspektiv kunna tolkas som att socialarbetarkåren inte på ett
tillfredsställande sätt visat förmåga att ta ett professionellt ansvar för rättssäkra
bedömningar och interventioners effekter för klienters välmående. Många av de
nya styrmetoder som införts i offentlig sektor har enligt Brante et al. (2015),
syftat till att minska den professionella självständigheten. Därmed skiljer de sig
från EBP som i sin ursprungliga form inom medicinen kan betraktas som en
framflyttning av de professionellas positioner i förhållande till politiska,
ideologiska eller ekonomiska bevekelsegrunder vid utrednings- och
bedömningsinterventioner liksom vid val av insatser (se Oscarsson, 2009; SOU
2008:18).
En konsekvens av misstrobaserad styrning och dess fokus på standardisering
har beskrivits blivit ökade administrativa pålagor och förväntningar på ett troget
manualföljande. Trots detta upplever flera professioner, bland annat
socionomer, ändå en fortsatt relativt hög grad av egenstyrning i arbetet. Detta
”avspeglar komplexiteten i professionella processer, det finns inget linjärt
samband mellan ökad styrning och minskad autonomi” (Brante et al., 2015, s.
192). I detta sammanhang kan det också vara värt att tydliggöra att en diskussion
om administrativa pålagor inte är ny inom socialtjänsten. Sunesson (1981, s. 10)
konstaterade för snart 40 år sedan att ”Socialassistenterna sitter alltså framförallt
på sina kontor och skriver utredningar och svarar i telefon. Detta är ingen
anklagelse – utan ett konstaterande”. Och Wächter (1998) har påpekat att den
administrativa koreografin under lång tid dominerat inom socialtjänsten och
tycks vara svår att förändra.
Som synes går det att peka på såväl svårigheter som möjligheter med den
styrning genom standardisering som uppmärksammats de senaste åren.
Avsnitten ovan gör inte anspråk på att vara heltäckande, det hade tarvat klart
större historiska ambitioner, vilket ligger utanför avhandlingens syfte. Men
beskrivningen kan ge en bakgrund till de tendenser som flera studier pekat på
varit särskilt viktiga för att förstå dagens sociala arbete i socialtjänsten med
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relevans för avhandlingen. I det följande är avsikten att mer specifikt undersöka
tillståndet i socialtjänstens arbete med de bägge målgrupperna i fokus.

Den sociala barnavården
Det yttersta skyddsnätet för barn och unga som på olika sätt riskerar att fara illa
kan benämnas som den sociala barnavården (Enell, 2015; Wiklund, 2006). Det
är ett av det sociala arbetets huvudområden (Dellgran & Höjer, 2005; Höjer &
Höjer, 2012; Lundström & Sallnäs, 2014). Det är en verksamhet som styrs av
den socialpolitiska lagstiftningen och som utifrån Socialtjänstlagen (SoL) (SFS
2001:453) och Lagen om vård av unga (LVU) (SFS 1990:52) ska bedöma och
utreda anmälningar och ansökningar och tillhandahålla relevanta insatser av god
kvalitet (3 kap. 3 § SoL). Om ett barn misstänks fara illa har vissa myndigheter
och verksamheter anmälningsplikt (14 kap 1 § SoL), exempelvis skolpersonal
och personal inom hälso- och sjukvård. Om en anmälan gäller misstankar om
att ett barn har utsatts för våld eller övergrepp av en närstående, eller har
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående, ska utredning
alltid inledas (6 kap. 1 § SOSFS 2014:4). För övrigt gäller att socialtjänsten
genom en förhandsbedömning har att ta ställning till om utredning krävs. En
utredning, som ska avslutas inom fyra månader, ska inte vara mer omfattande
än vad som är motiverat av ärendets omständigheter (11 kap 2 § SoL).
Under de år som gått sedan Socialtjänstlagens trädde ikraft 1982 går det att
identifiera en förändring avseende barnavårdens orientering (Lundström &
Sallnäs, 2014). Det svenska barnavårdssystemet har, i kontrast till exempelvis
det brittiska, ofta beskrivits vara inriktat mot familjestöd. Detta har inneburit en
stark betoning på frivillighet och samarbete med familjer. Familjer som
uppvisar olika typer av dysfunktionella mönster antas vara mottagliga för
samhällets stödjande, preventiva och behandlande interventioner. Annorlunda
uttryckt har det svenska barnavårdssystemet beskrivits syfta till att identifiera
och möta familjers behov. I Storbritannien och andra anglosaxiska länder har
barnavårdssystemet istället beskrivits ha en betoning på barnskydd och främst
vara inriktat på att bedöma risker och göra prognoser utifrån barns situation
(Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008). En sådan kontrasterande bild
är emellertid inte helt korrekt. Istället har det föreslagits att det svenska
barnavårdssystemet bör förstås som en slags mix av familjestöd och mer
barnskyddande funktioner (Östberg, 2014). Tvångslagstiftning, olika
yrkesgruppers anmälningsplikt och skyldigheten att utreda eventuella
missförhållanden är alla exempel på barnskyddsorientering (Bergmark,
Lundström, Minas & Wiklund, 2008).
Ett annat kännetecken för socialtjänstens arbete med barn och familjer är att
det är, och i ett längre perspektiv också har varit, specialiserat (Bergmark,
Lundström, Minas & Wiklund, 2008). Barnavården avskiljs från
missbruksvården och försörjningsfrågor men arbetet tenderar också att vara
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funktionsuppdelat. Exempelvis kan en socialarbetare göra förhandsbedömningar, en annan bedriva utredning och en tredje svara för behandlande
insatser. Specialiseringen kan förstås som ett sätt att skapa fördjupad
expertkunskap och stärka professionens status och legitimitet. Specialisering
har också beskrivits som en förutsättning för möjligheterna att åstadkomma en
EBP i socialt arbete där specifika kunskaper om målgrupper och särskilda
metoder är centrala komponenter (Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund,
2008; Grell, 2016). Ett problem som påträffas i tidigare studier av den sociala
barnavården och som tvärt om talar emot att socialarbetare fördjupar sin
expertis inom området är att det tenderar att vara relativt oerfarna personer som
är verksamma och att flera av dem lämnar yrket efter några år (Lindquist, 2012).
I ett historiskt perspektiv blir det tydligt att det utredningsarbete som utförts
inom socialtjänstens barnavård i mångt och mycket har präglats av tidsandan
och socialtjänstens organisatoriska förhållanden. Lundström (1993) som
undersökt barnavårdens förändringar under 1900-talet har identifierat tre olika
kulturer för utredningar rörande tvångsomhändertaganden. De förinstitutionella
utredningarna, som Lundström fann exempel på till och med 1950-talet,
saknade i princip standardisering. De gjordes av ledamöter i barnavårdsnämnden, i synnerhet ordföranden, och innehöll vardagliga och inte sällan
moraliserande omdömen om föräldrar och barn. Byråkratiska utredningar fann
han exempel på under hela undersökningsperioden. De är i högre grad
standardiserade och innehåller olika blanketter och mallar. I den byråkratiska
utredningen betonas hur socialarbetarna i sitt utredningsarbete arbetat
systematiskt, men fortsatt handlar det om beskrivningar av familjer i vardagliga
termer. Professionella utredningar, slutligen, identifierade Lundström från
1970-talet och framåt och de liknar de byråkratiska så till vida att utredningens
systematik och objektivitet betonas. Men i dessa utredningar framträder också
mer teoretiska termer och resonemang, vilket kan förstås på flera sätt. Dels
handlar det enligt Lundström om förändringar i socialtjänstlagstiftningen som
gav socialarbetare ökat utrymme för professionell kontroll och ett
professionellt, snarare än politiskt, beslutsfattande (jfr Montins resonemang om
tillit till professionella ovan). Men det handlade också om att ämnet socialt
arbete växte fram och etablerades inom akademin. Senare studier visar att den
kunskap som används av utredande socialarbetare i barnavården i huvudsak
baseras på kollegors och egna erfarenheter och mer sällan på forskning. I de fall
då forskningsbaserad kunskap faktiskt används i utredningsarbetet tycks syftet
främst vara legitimerande av på förhand dragna slutsatser (Avby, Nilsen &
Ellström, 2017; jfr Lundström, 1993).
Lundström (1993) pekar alltså på olika förhållanden som under 1900-talet
lett till en ökad likriktning av socialtjänstens utredningsarbete. Fram till 1990talets slut bedrevs detta arbete på en mängd olika sätt. Den iakttagelsen
tillsammans med kritik riktad mot barnavårdsutredningars kvalitet och
vetenskapliga underbyggnad samt ett ökat tryck på barnavården genom en ökad
anmälningsbenägenhet har än mer bidragit till försök att standardisera
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utredningsarbetet. Ett tydligt exempel på detta är Socialstyrelsens satsning på
”metoden par préferance” i den sociala barnavården (SOU 2009:68. s. 280),
nämligen BBIC, Barns Behov i Centrum (Lundström, 2005, 2012; Ponnert,
2007).

Strävan efter likformighet inom den sociala barnavården –
BBIC
En av de centrala poängerna med att utveckla BBIC har varit en strävan efter
likformighet vad gäller arbetet med barnavårdsutredningar och uppföljningar av
insatser inom den sociala barnavården (Rasmusson, 2004; Socialstyrelsen,
2008). I mitten av 1990-talet inleddes på uppdrag av regeringen det projekt som
sedermera kom att mynna ut i BBIC (Socialstyrelsen, 2008). Inspiration
hämtades från en modell för barnavårdsutredningar (Framework for
Assessment of Children in Need and their Families, AF) och ett verktyg för
uppföljning av barn i familjehem (Looking after children system, LACS), bägge
utvecklade i England. Idag kallas det engelska verktyget Integrated Childrens
System (ICS) och det bygger på en sammanföring av AF och LACS (se
Rasmusson, 2004; Shaw et al., 2009; Nygren et al., 2009). ICS har också
beskrivits som ”den engelska motsvarigheten till BBIC” (Socialstyrelsen, 2008,
s. 22). Avsikten med BBIC har varit att skapa ett verktyg som stärker barns
ställning i den sociala barnavården.
BBIC är omfattande till innehåll och utformning. Agevall et al. (2017) skiljer
på dess programdel respektive teknikdel. Programdelen består av BBIC:s
teoretiska grunder (bland annat utvecklingsekologi och anknytningsteori) och
värdegrund som konkretiseras genom ett antal grundprinciper. Dessa
grundprinciper handlar om barnets rättigheter och barnets bästa, vikten av ett
helhetsperspektiv och betydelsen av samverkan samt kunskapsanvändning och
systematik i yrkesutövningen. Programdelen med BBIC´s teoretiska grunder
illustreras i den så kallade BBIC-triangeln. Den ska användas som modell för
analyser av samspelet mellan de faktorer som forskning visat kan ha betydelse
för barnets utveckling, nämligen barns behov, föräldrars förmåga och familjeoch miljöfaktorer. När det gäller teknikdelen består BBIC av en formulärserie
som följer hela ärendegången i handläggningsprocessen. Det finns exempelvis
formulär för dokumentation av anmälningar respektive ansökningar,
utredningsformulär, vårdplansformulär, formulär för genomförandeplan och
formulär för planering och uppföljning av placeringar. Förutom formulärserien
finns ett antal stöddokument, praktiska anvisningar med förslag på
frågeställningar som bör besvaras och frågor som kan ställas till olika aktörer
med relevans för utredningsarbetet (se Ponnert & Rasmussson, 2015;
Socialstyrelsen, 2008). För att få arbeta med BBIC, vilket är frivilligt för
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kommunerna, krävs såväl utbildning som licens. 80 % av landets 284
kommuner som arbetar med BBIC har licens (Socialstyrelsen, 2015).4
Forskning om BBIC, som ännu får anses underutvecklad (Lundström, 2012;
Agevall et al., 2017), indikerar att implementeringen av verktyget har inneburit
ett större fokus på barn och barns behov jämfört med utredningar som
genomförts utan BBIC (Matscheck & Berg Eklundh, 2015). Möjligheten för
barn att vara mer delaktiga har också ökat, även om den faktiska delaktigheten
fortfarande är oklar (Enell, 2009). Det fokus som i BBIC handlar om att göra
barn mer delaktiga, liksom de övriga principer som innefattas i BBIC, verkar
stämma väl överens med såväl socialarbetares som politikers och chefers
uppfattningar om vad som är viktigt att utgå ifrån i utrednings- och
bedömningsarbete (Agevall et al., 2017; Nygren, Hyvönen & Khoo, 2009).
Initialt verkade det också som att BBIC hade något att bidra med till alla berörda
aktörer i socialtjänsten, givet att tillräckligt med tid, utbildning och handledning
fanns tillgänglig (Khoo, Hyvönen & Nygren, 2007). Det gick dock tidigt att
”skönja en kamp mellan administratörer och socialarbetare om vem som ska
’äga’ BBIC och ha tolkningsföreträde när det gäller konceptets grundvalar,
innebörd och dess lokala tillämpningar” (Johansson, 2004, s. 60).
Införandet av BBIC har också, vilket jag tidigare nämnt, kopplats samman
med en omfattande styrning som utmanar den traditionella bilden av en
profession. Styrningen beskrivs komma ”utifrån” och makten över
arbetsprocessen flyttas från socialarbetare till externa aktörer som utformar
olika typer av standarder, exempelvis BBIC (Lauri, 2016; jfr Svensson, 2010).
Agevall et al. (2017; se också Agevall & Jonnergård, 2007) använder här
begreppet dokumentstyrning när de vill förstå styrningens effekter för bland
annat socialarbetare.
Dokumentstyrningen har två sidor. Dels syftar den till direkt
beteendestyrning. Det innebär att socialarbetare ska följa BBIC under hela
arbetsprocessen. Dels innebär dokumentstyrningen krav på dokumentation av
vad professionella gör och hur de bedriver sin praktik. Denna dokumentstyrning
tycks reducera socialarbetares frihet att göra egna bedömningar och fatta
självständiga beslut genom att i alltför hög utsträckning allokera socialarbetares
arbetsuppgifter (de behöver i högre grad ägna sig åt dokumentation) på ett sätt
som minskar deras handlingsförmåga. Ett problem med detta, menar Agevall et
al. (2017, s. 166), är att socionomer riskerar att förlora viktig kunskap och
bedömningskompetens och istället ”utvecklar ett inlärt beroende av manualer

Det bör påpekas att en ny version av BBIC lanserades hösten 2015. Den nya versionen syftar till att
”göra systematisk uppföljning möjlig, förstärka den vetenskapliga och evidensbaserade basen samt
göra BBIC effektivare och lättare att använda” (Socialstyrelsen, 2015, s. 7). Den empiri som kommer
att beskrivas längre fram i avhandlingen samlades in innan lanseringen av nya BBIC. Redan under
revideringen, dvs. innan den faktiska lanseringen, uttrycktes kritik mot nya BBIC från forskare i socialt
arbete (se Herz, 2014). Yrkesverksamma tycks dock ha uppskattat förändringarna (Socialstyrelsen,
2015).
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och datorsystem”. Detta är en utveckling forskarna benämner deprofessionalisering.
Också Herz (2012) har visat, om än från ett annat perspektiv, hur BBIC kan
påverka socialarbetares bedömningar. Han menar att BBIC skapar ett för
socialarbetare normaliserat och gemensamt språk som är närmast förgivettaget.
Ett problem med en sådan ”rutinisering” är att de teoretiska implikationerna
som följer med verktyget inte behöver problematiseras. BBIC styr så att säga
socialarbetares förståelse i riktning mot en individualisering och biopsykologisering av sociala problem genom den kunskapssyn som är möjlig och
tillgänglig via BBIC.
En annan som sökt förstå konsekvenserna som följer med användningen av
BBIC är Lauri (2016). Han knyter, likt Agevall et al. (2017) BBIC delvis till
NPM, och förmedlar en tämligen dyster bild när han skriver verktyget riskerar
att underminera professionell autonomi, kreativitet och en känsla av stolthet
över arbetet (Lauri, 2016). Det är möjligt att BBIC liksom EBP delvis kommit
att svara upp mot krav på effektiv användning av skattemedel – en viktig
ingrediens i NPM – genom att försöka utrangera ineffektiva arbetssätt och med
de konsekvenser Lauri beskriver som följd (jfr Liljegren & Parding, 2010). Men
som jag redogjort för ovan torde NPM knappast vara tillräcklig som
förklaringsmodell för att fullt ut förstå och förklara att BBIC blivit standard i
den sociala barnavården. Kritik mot professionens utrednings- och
uppföljningsarbete inom den sociala barnavården parad med en byråkratisk
trend inom förvaltningen där begrepp som transparens och rättssäkerhet är
centrala är sannolikt också viktiga mekanismer (Bringselius, 2017). Och Avby
(2015) visar att BBIC faktiskt kan bidra till att öka transparensen i
utredningsarbete och att verktyget dessutom kan skapa förutsättningar för en
kritisk och reflekterande utredningspraktik (jfr Matarese & Caswell, 2017). Det
finns med andra ord olika resultat med delvis rivaliserande konklusioner om
vilka konsekvenser BBIC får i socialtjänsten.
Den typ av förändringar som BBIC inneburit kan också relateras till
internationell forskning om BBIC-verktygets ”kusiner”. Också här
argumenteras för att ett skifte har skett från en professionell till en
ledningsbaserad kontroll över yrkesutövningen (Wastell et al., 2010). I en
utvärdering av ICS framgår att brittiska socialarbetare ansåg att ICS upptog
alltför mycket tid från arbetet med klienter. Dessutom var formulären för rigida,
repetitiva och konstruerade på ett sätt som gjorde det svårt att följa logiken i
framställningen (Shaw et al., 2009; jfr White, Hall & Peckover, 2009). Shaw
m.fl. (2009, s. 623) har beskrivit det som ”a superhuman task” för socialarbetare
att lyckas hantera ICS och uppfylla alla dess mål. Istället undvek socialarbetarna
att använda vissa delar i verktyget eller att ställa vissa frågor.5
Liknande resultat rörande att vissa delar av verktyg väljs bort av användare återfinns också inom
exempelvis det svenska missbruksområdet (se Abrahamsson & Tryggvesson, 2009; Alexanderson,
2006).
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Andra paralleller som kan dras till resultat från den brittiska kontexten rör
hur utrednings- och bedömningsverktyg tycks reducera självständigheten i
yrkesutövningen för socialarbetare. En farhåga är att verktygen snarare än att
vara behjälpliga riskerar att förvärra situationen för de klienter som är behov av
socialarbetares stöd. Denna forskning visar emellertid hur socialarbetare på
olika sätt ”subverts correct procedure” (Broadhurst et al., 2010a, s. 367) och
tillämpar ”expedient manoeuvres and workarounds” (Pithouse et al., 2012, s.
173) för klientens bästa (Broadhurst et al., 2010a, 2010b; Pithouse et al., 2012;
Wastell et al., 2010). Å ena sidan är det av dessa och andra studier svårt att göra
en annan tolkning än att förutsättningarna för professionens självständighet har
förändrats (Munro, 2011). Å andra sidan visar studierna att det inte går att dra
en säker slutsats om att standardisering hämmar socialarbetares diskretionära
möjligheter (jfr Robinson, 2003 Evans, 2010, 2013). Detta blir också tydligt när
socialarbetare i de refererade studierna redogör för hur de kan genomföra sina
bedömningar och fatta sina beslut innan de använder bedömningsverktyg och
därefter fyller i dem för att i efterhand legitimera dessa beslut. Forskare
efterlyser, som botemedel mot en alltför utbredd standardisering och reducering
av diskretionen, en re-professionalisering. Då ska professionell handledning,
utbildning och reflektion ges mer utrymme i socialarbetares vardag och
socialarbetare som slutanvändare involveras i utvecklingen av verktygen
(Gillingham, 2016; Wastell et al., 2010).
I en dansk studie jämfördes tre utrednings- och bedömningsinstrument med
avseende på deras påverkan på socialarbetares diskretion (Hoybye-Mortensen,
2015). Studien visar att verktyg som baseras på ett teoretiskt fundament (den
danska versionen av ICS) kan reducera socialarbetares diskretion beträffande
vilken information som är relevant att samla in. Men, visar hon, givet att
socialarbetarna är införstådda med den teoretiska bakgrunden så tycks de också
bedöma att utredningarna blir bättre. ICS kan nämligen användas på åtminstone
två olika sätt: antingen som en ”normativ karta” som styr socialarbetares
utredningsarbete i riktning mot viktiga element att undersöka och utreda eller
som en ”dokumentationsplattform” där det helt enkelt handlar om att fylla i
informationen. Hon pekar också på en viktig distinktion när det gäller ICS och
dess påverkan på diskretion, nämligen att även om verktyget styr socialarbetare
avseende vilken information som är relevant, tycks de fortfarande kunna fatta
självständiga avgöranden om vilken typ av situation barnet befinner sig i och
hur den ska bedömas liksom vilka åtgärder som bör vidtas.

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Såväl socialtjänsten som de däri verksamma socialarbetarna har kritiserats för
att de varit otillräckliga i att upptäcka och bistå våldsutsatta kvinnor (Danis,
2003; jfr Ekström, 2016). Dessutom har lokala variationer avseende det stöd
som faktiskt finns identifierats som ett problem (se Ekström, 2016; Heffernan,
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Blythe & Nicolson, 2012; IVO 2014). Kommunernas ansvar för att ge stöd och
hjälp till personer som utsätts för våld i nära relationer har dock stärkts under
senare år (Ekström, 2016; Helmersson, 2017; Lindgren, Pettersson & Hägglund,
2001), vilket framgår av 5 kapitel 11 § SoL. Socialtjänsten har emellertid längre
än så haft ett ansvar för att hjälpa kommuninvånare i behov av stöd (Ljungwald,
2011), men genom den uppmärksamhet som framförallt kvinnoorganisationer
riktat mot mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem har kommunernas
åtaganden intensifierats. Vi ser idag, framförallt i de större kommunerna, en
utbredning av kommunalt drivna verksamheter där socialarbetare som
specialiserat sig på att bistå våldsutsatta verkar (Ekström, 2016; Helmersson,
2017; Lundberg, 2017; Mattsson, 2013).
För socialtjänstens vidkommande så märks idag också uppmärksammandet
av våld och försök till likformighet över riket i Socialstyrelsens föreskrifter från
2014 (SOSFS 2014:4). Där framgår det att de personer i socialtjänsten som
arbetar med våldsutsatta vuxna bör ha socionomexamen och att de bör ha såväl
kunskaper om våld som färdigheter att omsätta dessa. Vad som bör utredas
tydliggörs när det gäller våldsutsatta vuxna, personer under 18 år som utsatts
för våld eller andra övergrepp av en partner, eller den som är under 18 år och
har utsatts för hedersrelaterat våld. Här handlar det om att utreda
• behov av akut stöd och hjälp,
• våldets karaktär och omfattning,
• våldets konsekvenser för den våldsutsatta,
• hur den våldsutsatta hanterar sin situation,
• hur den våldsutsattas nätverk ser ut,
• om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap,
• behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.
Socialstyrelsen preciserar också att i utredningar som gäller de tre
ovannämnda grupperna av våldsutsatta (våldsutsatta vuxna, personer under 18
år som utsatts för våld eller andra övergrepp, och den som är under 18 år och
utsatts för hedersrelaterat våld) ska en bedömning av risken för fortsatt våld
göras. Socialnämnden bör då använda en standardiserad bedömningsmetod.
Utredningen och riskbedömningen ska sedan ligga till grund för bedömningen
av vilka insatser som socialtjänsten ska erbjuda (SOSFS 2014:4).
Dagens styrning av hur socialtjänsten bör arbeta har givetvis inte tillkommit
i ett vakuum utan har betingats av att olika grupper strävat efter att sätta mäns
våld mot kvinnor på den politiska agendan.
Sara Helmersson (2017) visar i sin analys hur frågan om mäns våld mot
kvinnor kommit att etableras som ett socialt problem med plats på den politiska
dagordningen i Sverige. Fram till 1960-talet betraktades våld mot kvinnor
framförallt som en privat angelägenhet, något som samhället inte skulle
intervenera i. En viktig milstolpe som såväl Helmersson som andra forskare (se
Burcar, 2005; Tham, 2001; Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001) anger vara
av betydelse för våldsfrågans etablering är den så kallade Sexualbrottsutredningen på 1970-talet. Ett förslag som framfördes i sexualbrottsutredningen
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och som blev mycket uppmärksammat handlade om att våldtäkt kunde förstås
utifrån olika nivåer. Den lägsta nivån handlade om fall där offret så att säga
uppmuntrat våldtäktsmannen genom att medverka i ”spelet” och där brottet
aldrig skulle ha uppstått utan kvinnans medverkan. Kritiken var massiv och
förenade kvinnoförbund från både höger och vänster på den politiska skalan.
Till saken hör att utredningens ledamöter utgjordes av sju män och en kvinna.
Efter kritiken tillsattes en ny kommitté där majoritet istället var kvinnor. En
annan viktig milstolpe var att våld mot en partner i hemmet kom under allmänt
åtal 1982 (Eliasson, 2008).
Ungefär samtidigt med den kritiserade utredningens offentliggörande
startade de första svenska kvinnojourerna (Helmersson, 2017; Nielsen & Snare,
1998). Idag finns ca 200 kvinnojourer runt om i landet som i varierande grad
tillhandahåller boende, stödjande samtal, stöd under besök hos myndigheter och
verksamhet via jourtelefon. Helmersson (2017) illustrerar också hur en
strukturinriktad och könsmaktsteoretisk förståelse av våld alltmer utmanas av
en relationell förståelse under 2000-talet. Från att ha talat om ”mäns våld mot
kvinnor” etableras begreppet ”våld i nära relationer”. Grovt skisserat går det
alltså att
skönja en utveckling där våld mot kvinnor från att förstås som ett
könsneutralt problem på individnivå under 1980-talet går till ett
strukturellt maktproblem mellan män och kvinnor under 1990-talet
och slutligen ett i stora delar relationellt familjeproblem mellan
närstående personer under 2000- och 2010-talet. (Helmersson, 2017,
s. 88).
Helmerssons analys av en statlig offentlig utredning, Våld i nära relationer:
En folkhälsofråga (SOU 2014:49), visar också hur en sådan förändring av
förståelse av våld inneburit ett ökat fokus på individuella lösningar såsom
riskanalyser och screening inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att
förbättra arbetet med att upptäcka och bekämpa våld.
I kommunernas verksamheter visar forskning att stödet utvecklas utifrån
anspråk på att verksamheten ska vara professionell. Enligt Helmersson (2017)
har det inneburit ett fokus på manualer och tekniker i arbetet med våldsutsatta.
Hon visar hur specialiserade enheter arbetar med en trestegslogik där fokus på
risk och säkerhet kommer först, följt av våldsbearbetning och förändringsarbete.
Vissa uppgifter, ofta förknippade med ideellt arbete, liksom vissa klienter (de
med stora praktiska behov och med begränsade kunskaper om svenska språket)
sorteras bort i de verksamheter hon studerat. Inom de specialiserade enheterna
läggs också ett ansvar på den våldsutsatta kvinnan att själv förändra sitt
beteende i enlighet med det behandlingsfokuserade stödideal som råder. Detta
riskerar att förskjuta ansvaret för våld från förövaren till den våldsutsatta (jfr
Mattsson, 2013).
Vad det innebär att vara professionell och vilken förståelse av våld som
påverkar detta kan variera inom kommunernas verksamheter (Helmersson,
2017; Mattsson, 2013). I Mattssons (2013) studie av en enhet som arbetar med
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såväl våldsutövare som våldsoffer verkar männen i personalgruppen (männen
var systemterapeuter) i högre grad förstå våld ur ett relationellt och
systemteoretiskt perspektiv. Kvinnorna (som Mattsson kallar socialrådgivare)
kombinerade i högre grad relationella och strukturella feministiska perspektiv
på hur våld ska förstås. Männen i hennes studie verkade också i högre grad än
kvinnor uppfatta användning av riskbedömningsverktyg som bristande
kompetens och otrygghet hos användaren snarare än verktyg för att synliggöra
och stödja besluts- och bedömningsprocesser.
Ekström (2016) visar att det inte varit helt enkelt för kommunerna som ingår
i hennes studie att utveckla verksamheter och insatser för våldsutsatta kvinnor
vars behov av stöd skär genom ett flertal av befintliga verksamhetsområden
inom socialtjänsten. I hennes studie framkommer att bristande samarbete
mellan olika enheter inom socialtjänsten kan förstås mot bakgrund av deras
olika föreställningar om hur våld uppfattas och hur våldsutsatta kvinnor ska
bemötas. Våld i nära relationer framstår som besvärligt att hantera, och
socialarbetare som kämpar för kvinnors rättigheter att få sina behov
tillgodosedda riskerar att möta motstånd hos kollegor. I förlängningen kan detta
drabba de våldsutsatta kvinnorna negativt (Ekström, 2016).
Studier visar också en variation inte bara vad gäller organisering utan också
vilket stöd som våldsutsatta kvinnor erhåller eller inte erhåller (Ekström, 2016;
IVO, 2014). I Ekströms (2016) studie betingas det stöd som tillhandahålls dels
av tillgången till insatser i kommunerna, dels av att socialarbetare begränsar sitt
stöd till kvinnor som inte lämnat den våldsutövande mannen. Sådana
kontrollerande inslag från socialarbetare mot våldsutsatta kvinnor har också
identifierats inom försörjningsstödet (Ulmestig & Panican, 2015). Likformighet
har därför efterfrågats bland annat när det gäller att uppmärksamma och utreda
våldsutsatta och deras behov (IVO, 2014).

Strävan efter likformighet i socialtjänstens arbete med
våldsutsatta kvinnor
Användningen av bedömningsverktyg i socialtjänstens arbete med våldsutsatta
har också knutits till försöken att implementera EBP (Messing & Thaller, 2015).
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) fick år 2007
regeringens uppdrag att identifiera och kvalitetssäkra standardiserade
bedömningsinstrument att användas i socialtjänstens arbete med kvinnor som
utsätts för våld av närstående. Syftet var att bidra till mer enhetliga bedömningar
av vilka insatser våldsutsatta behöver (Socialstyrelsen, 2014; Stranz, Vogel &
Wiklund, 2015).
Det utvecklingsarbete som påbörjades vid IMS har resulterat i utveckling
och spridning av det manualbaserade verktyget FREDA till landets kommuner
(se Socialstyrelsen, 2014; Stranz, Vogel & Wiklund, 2015). FREDA består av
tre olika verktyg. FREDA-kortfrågor syftar till att identifiera utsatthet för våld
och består av frågor om fysiskt, sexuellt och psykiskt våld samt två frågor
specifikt riktade mot personer med funktionsnedsättning. Dessutom ställs frågor
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om barn finns i hemmet och om de uppmärksammat våldet. FREDAbeskrivning riktar sig till personer som har varit eller är utsatta för våld.
Verktyget består av 80 frågor som rör psykiskt våld och hot samt fysiskt och
sexuellt våld. Poängen med att använda FREDA-beskrivning är att bringa
klarhet i våldets karaktär, vilket antas stärka den riskbedömning som behöver
göras.
För
riskbedömningsändamål
finns
slutligen
FREDAfarlighetsbedömning som ska ge en indikation på risk för ökat eller dödligt våld.
Verktyget är en översättning av det internationellt spridda Danger Assessment
(Campbell, 2004; Messing & Thaller, 2015). Farlighetsbedömningen kan
beskrivas som ett aktuariskt verktyg (Kropp, 2008) med frågor som avser att
fånga riskfaktorer som i forskning visat sig ha samband med ökad risk för
dödligt våld. Baserat på dessa faktorer räknas en farlighetsnivå fram
(Socialstyrelsen, 2014).
Allt för stor tilltro till resulten av aktuariska instrument har av såväl Belfrage
(2011) som av Brottsofferjourens riksförbund (BOJ, 2013) kritiserats för att de
riskerar att utarma professionellt och självständigt kritiskt tänkande hos
användarna (här finns alltså tydliga paralleller till delar av forskningen som
refererats tidigare i kappan). Från socialarbetares horisont tycks FREDA dock
vara ett stöd i arbetet med klienter (Stranz, Vogel & Wiklund, 2015). Det är,
som bland annat Walklate och Mythen (2011) uppmärksammat, inte ovanligt
att det i manualer för hur riskbedömningsverktyg ska användas faktiskt också
lyfts fram att farlighetsbedömningens resultat behöver kombineras med ett
professionellt omdöme och med andra informationskällor såsom klientens
rädsla för våldsutsatthet (Campbell, 2004; Socialstyrelsen, 2014).
Belfrage förespråkar ett annat tillvägagångssätt för riskbedömningar. Det
kallas strukturerad klinisk bedömning och innebär en integrering av
bedömarens praktiska kunskaper med empiriskt fastställda riskfaktorer som
fungerar som en checklista. Riskbedömningsverktyget SARA är ett exempel
som kan knytas till denna modell. En variant av SARA, SARA: SV, används
också i en av de kommuner som studeras i avhandlingens artikel III. Den består
av tre delar och omfattar 15 faktorer: 10 kopplade till våldsutövaren och fem så
kallade sårbarhetsfaktorer hos den våldsutsatte. Till skillnad från FREDAfarlighetsbedömning sker ingen sammanräkning av resultatpoäng utan den som
genomför bedömningen bedömer varje faktor för sig och gör sedan en
sammantagen bedömning där också andra överväganden kan vägas in (jfr
Kropp, 2008).
Hur riskbedömningsverktyg implementeras och används i socialtjänsten har
inte tillräckligt undersökts, inte heller vem som kontrollerar dessa processer
eller hur riskbedömningar faktiskt genomförs av socialarbetare och med hjälp
av vilken information (Kropp, 2008; Robinson & Howarth, 2012; Walklate &
Mythen, 2011). Internationell forskning visar dock att standardiserade
bedömningsverktyg inte används i någon omfattande utsträckning av
socialarbetare inom området våld i nära relationer (Cattaneo & Chapman, 2011;
Forgey, Allen & Hansen, 2014). Förklaringar till detta är bland annat att
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relationen till den våldsutsatta kvinnan riskerar att försämras som en följd av de
standardiserade frågorna (Cattaneo & Chapman, 2011). En annan är att de helt
enkelt inte anses tillföra något utan de tar tid i anspråk från vad som betraktas
vara viktigare arbete (Mattsson, 2013). I de fall då aktuariska
riskbedömningsverktyg faktiskt använts visar forskning att praktiker sällan
bortser från den poängberäkning verktyget genererar. I en studie av Ansbro
(2010) där nära nog 18 000 riskbedömningar analyserats rapporteras en
överensstämmelse på 98 % mellan övervakare (probation officers) och den
aktuariska poängen. Liknande resultat återfinns i en studie av Robinson &
Howarth (2012). I de fall praktiker i de bägge studierna faktiskt negligerar
poängen handlar det oftare om att de förhandlar upp verktygets låga riskpoäng
till vad som anses vara en hög risk, än tvärt om. Detta har attribuerats till en
slags försiktighetsprincip enligt logiken att ta det säkra före det osäkra.
Flera forskare har argumenterat för att det invävt i själva
riskbedömningsidén och strävan att försöka hantera den osäkerhet som är
förknippad med bedömningsarbete i människobehandlande organisationer
också finns antaganden om att klienterna förändrar sina liv baserat på de
riskfaktorer som identifierats med hjälp av riskbedömningsverktyg (Hoyle,
2008; Kemshall, 2010). Rekommendationer om hur de ska ändra sina liv kan
dokumenteras i en så kallad säkerhetsplanering (se exempelvis Socialstyrelsen,
2014; jfr Hoyle, 2008). Att avvikelser från en sådan planering, till följd av
utsatthet för våld, riskerar att göra den utsatta kvinnan ansvarig snarare än den
våldsutövande mannen, har bland annat Hoyle (2008) belyst (jfr Helmersson,
2017).
I Sverige har socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor studerats i
begränsad utsträckning (Lundberg, 2017). Det gäller särskilt hur
standardisering av utrednings- och bedömningsarbete yttrar sig och med vilka
konsekvenser för professionella och klienter (Ekström, 2016). Avhandlingens
delstudie III och IV riktar emellertid blicken mot just sådana aspekter.

Avslutning
I detta kapitel har en bakgrund till standardiseringstendensen inom
socialtjänsten presenterats. Genomgången har belyst samspelet mellan
framväxten av socialarbetarkåren med dess arbetsområden och etableringen av
administrativa organ i kommunerna liksom även samspelet mellan politiska
beslut och utrymmet för frihet i den professionella yrkesutövningen. De olika
verktyg som knyts till försöken att realisera EBP i socialtjänsten och som
återfinns i avhandlingens empiriska delstudier har också introducerats. Som
Brante et al. (2015; jfr Dellgran, 2015) visat har ett syfte med dessa så kallade
nya styrmetoder varit att minska den professionella självständigheten, något
som kan knytas till Montins (2015) beskrivning av misstrobaserad styrning och
Agevall et al. (2017) begrepp dokumentstyrning. Samtidigt tycks ett flertal
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professionella grupper inom välfärdsapparaten faktiskt uppfatta att de kan
utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt de själva anser vara korrekt (Brante et al.,
2015).
Såväl NPM som EBP och en därtill tillhörande standardisering har kopplats
samman med mer generella övergripande samhällsförändringar. Vi lever idag i
ett samhälle där såväl risker som osäkerhet ska minimeras och kontrolleras
vilket torde vara bra argument för en tilltagande standardisering. Om fel
uppdagas är lösningen inte sällan mer standardisering (jfr Herz, 2012;
Lundström, 2012; Munro, 2011). Med standardisering är det så att många
personer på olika platser och vid olika tidpunkter kan arbeta på ett likformigt
sätt. BBIC, FREDA och SARA är verktyg som, efter viss nationell anpassning,
återfinns i en mängd länder. Strävan efter likformighet i det sociala arbetet är
internationell.
Ett intressant resultat från tidigare forskning som behöver belysas ytterligare
är att det inte verkar finnas något enkelt samband mellan statens styrning genom
standardisering och upplevelsen av inskränkt frihet i den professionella
yrkesutövningen (Brante et al., 2015). Det talar för att ytterligare studier är
motiverade om hur standardisering genom utrednings- och bedömningsverktyg
faktiskt genomförs och hur verktygen används i praktiken liksom även hur de
påverkar förutsättningar för diskretion. I denna avhandling studeras även hur
mönster som framträder förklaras av de som förväntas använda verktygen. På
så sätt går det att blottlägga såväl upplevda hinder som möjligheter med
standardiseringen kopplade till de konkreta villkor användningen sker under.
Jag instämmer med Evans (2010, 2013; jfr Lipsky, 2010) som menar att
standardiseringens konsekvenser inte kan tas för givna utan att studera den
konkreta praktik där det sociala arbetet utförs. Det finns tendenser i tidigare
forskning att likställa närvaro av utrednings- och bedömningsverktyg med ett
sämre utfört arbete. Men de behöver tolkas av aktörer, i sig själva är de nära nog
meningslösa (Evans, 2010).
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Teoretiska perspektiv och centrala
begrepp
I detta kapitel introduceras avhandlingens teoretiska ramverk. I socialtjänstens
organisationer återfinns såväl organisatoriska som professionella logiker
(Evetts, 2010; Freidson, 2001; Ponnert & Svensson, 2016; Svensson, 2010).
Idealtypiskt finns motsättningar mellan dessa logiker vilket kan tala för att
spänningar uppstår när standardisering ska realiseras. En utgångspunkt i
avhandlingen är att organisationer och deras inre arbete skapas i växelverkan
mellan yttre förutsättningar och aktörers handlingar, intentioner och agendor.
Därför introduceras först ett teoretiskt perspektiv som inte har en särskilt
explicit plats i avhandlingens artiklar men som kan bidra till att fördjupa
förståelsen av standardiseringen av socialarbetares utrednings- och
bedömningsarbete. Därefter behandlas de organisationer som har till uppgift att
bistå medborgare och den position som socialarbetare har i dessa organisationer.
Avslutningsvis presenterar jag centrala begrepp knutna till professions- och
organisationsteori.

Likriktning och legitimitet
Standardisering innebär att många personer på olika platser ska arbeta
likformigt. Inom den makroorienterade nyinstitutionella skolbildningen om
organisationer har det framförts ett antal teser beträffande olika processer som
leder till likriktning, bland annat standardisering (Brunsson & Jacobsson, 1998).
En utgångspunkt för skolbildningen är att organisationer bör betraktas som
öppna och omgivningsberoende snarare än slutna system. Som sådana behöver
de med nödvändighet anpassa sig till sin omgivning för att erhålla legitimitet.
En viktig tes är att det framförallt är vad organisationen lyckas signalera utåt
och dess förmåga att framstå som ändamålsenlig som ger den dess legitimitet
relativt oberoende av hur effektivt arbetet utförs (Hasenfeld, 2010; Meyer &
Rowan, 1977; Ponnert & Svensson, 2015). Alm (2015) visar exempelvis hur
organisationer inom missbruksvården anpassat sig till statens kunskapsstyrning
genom EBP utan att ifrågasätta dess grundantaganden eller ens ställa frågan om
styrningen kan tänkas stärka organisationernas arbete. Hon påpekar att
organisationens drivkrafter i mångt och mycket var tillgången till resurser och
legitimitet. På liknande sätt argumenterar Ponnert och Svensson (2011) för att
den praktiska och förväntade nyttan med olika manualbaserade program
knappast är vad som leder till deras attraktionskraft. Snarare bör man söka förstå
införandet av manualbaserade program som ett sätt för organisationerna att
passa in i sin omgivning (jfr Ponnert & Svensson, 2015).
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Sådana anpassningar inom ett organisatoriskt fält, det vill säga det område
där en mängd organisationer med liknande uppgifter verkar under liknande
institutionella betingelser, tenderar att leda till institutionell isomorfism, en
homogenisering av organisationer och likritning av praktiker (DiMaggio &
Powell, 1983). DiMaggio och Powell pekar på tre former av anpassning.
Förutom den tvingande (exempelvis lagstiftning) finns den imiterande
anpassningen som innebär att organisationer hanterar osäkerhet genom att ta
rygg på andra organisationer som tillskrivs framgång och därför frikopplar sig
från att behöva konstruera egna lösningar på praktikrelaterade problem (vilket
också sker mellan fält, exempelvis EBP från medicin). Normativ anpassning
avslutningsvis innebär att anställda med samma utbildnings- och yrkesbakgrund
återfinns inom olika delar av det organisatoriska fältet. De blir därmed
katalysatorer för likriktning bland annat genom gemensamma sätt att betrakta
problemområdet, dess nätverk och etiska regler. Professionaliseringen av
socialarbetarkåren är alltså centralt för den normativa likriktningen (DiMaggio
& Powell, 1983). Till skillnad från tvingande processer är standarder frivilliga
och till skillnad från normer och imitation finns alltid en avsändare (exempelvis
Socialstyrelsen). Standardisering kan i någon mån därför betraktas som en
fjärde form eller process som leder till likriktning (Johansson, 2002).
Det faktum att det finns standarder och andra processer som leder till
institutionell isomorfism i ett organisatoriskt fält betyder inte per automatik att
likriktning kommer att kunna identifieras ”på golvet”. Meyer och Rowan (1977)
identifierade tidigt den löskoppling som kan ske mellan”rationaliserade myter”
som presenteras utåt och skänker organisationer legitimitet inom fältet visavi
vad som faktiskt praktiseras i verksamheten. Det behöver exempelvis finnas
något hos det standardiserade arbetssättet som appellerar till aktörerna, att det
knyts till vad det innebär att vara professionell eller att det åtminstone betraktas
som en förstärkning av arbetet (Brunsson & Jacobsson, 1998; Brunsson, 1998).
Men den organisatoriska överlevnaden är betingad av legitimitet och den
erhålls genom att verksamheten anpassar sig till och står i samklang med dessa
rationaliserade myter och inte nödvändigtvis vad resultatet av verksamheten blir
(Hasenfeld, 2010; Meyer & Rowan, 1977). Suchmans (1995, s. 580)
resonemang om processuell legitimitet kan också illustrera detta. Han använder
sjukvården som exempel och skriver att ”[a] hospital is unlikely to loose
legitimacy simply because some patients die; however, it is quite likely to lose
legitimacy if it performs involuntary exorcism – even if all patients get well”.
Att implementera och använda utrednings- och bedömningsverktyg utifrån
argumentet att dessa tillförsäkrar ett vetenskapligt arbetssätt, något som är högt
värderat i dagens samhälle, kan därmed ses som ett sätt att erhålla legitimitet
(jfr Alm, 2015). Ponnert och Svensson (2015, 2016) ger också exempel på detta
när de argumenterar för att det finns en idé om att standardiserade utredningsoch bedömningsverktyg matchar kraven på EBP (jfr Lundström & Shanks,
2013).

34

Den nyinstitutionella organisationsteorin är viktig för att förstå
organisationers relationer till omgivningen, men som exempelvis Johansson
(2009) visat behövs alltså kompletterande teori för att förstå de förhållanden
som råder inom organisationen.

Människobehandlande organisationers inre liv
Socialtjänsten betecknas som en gräsrotsbyråkrati (Lipsky, 2010) och en
människobehandlande organisation (Hasenfeld, 2010; Johansson, Dellgran &
Höjer, 2015; Linde & Svensson, 2013). Hasenfeld (2010) menar att
människobehandlande organisationer – socialtjänst, skola och sjukvård – på
flera punkter skiljer sig från organisationer inom tillverkningsindustrin. Den
centrala verksamheten består här av möten mellan professionella och de som
konstrueras som klienter, elever och patienter. Det är inom ramen för
människobehandlande organisationer som (delar av) samhällets resurser ska
fördelas för att stödja och kontrollera medborgarna. Det är också i huvudsak i
dessa organisationer som socialarbetare genom sin tillhörighet faktiskt får
tillgång till resurserna (Ahrne, 1993; Brante et al., 2015). Organisationerna
spelar alltså en betydande roll för människors liv. Men det sätt som
organisationerna fungerar på kan också utgöra en källa till frustration eftersom
de kan hindra professionella att hjälpa klienterna på ett sätt som stämmer med
såväl professionella som personliga normer och värderingar i en ibland rigid,
standardiserad och regelstyrd miljö. Det professionella arbetet som utförs blir
inte bättre än de villkor som en organisation kan erbjuda (Brante et al., 2015).
Människobehandlande organisationers ”råmaterial” är människor. Precis
som annat slags råmaterial i andra organisationer behöver detta också ”be sifted,
sorted and categorized” (Hasenfeld, 2010, s.11). Människor reduceras till
klienter. Bara vissa aspekter av deras liv ses som relevanta. Hasenfeld har
karaktäriserat människobehandlande arbete utifrån tre teknologier. Att processa
människor som kommer till socialtjänsten handlar här om att i möten och samtal
diagnosticera och kategorisera dem. Här utreds och bedöms huruvida barn är i
behov av särskilda interventioner eller om våldsutsatta kvinnor är i behov av
skydd givet de risker våldsutövande män utgör. Som nu torde vara bekant finns
en mängd olika typer av verktyg att tillämpa i detta processande arbete. Och
klienterna förväntas att anpassa sig till detta, något som beskrivits som en
”upplevelse av att bli hanterad” (Johansson, 2007, s. 37). I annat fall kan de
betraktas som motsträviga eller till och med inte kvalificera sig som
hjälpbehövande. Dessutom menar Hasenfeld att organisationerna kan söka
vidmakthålla viss karaktäristika hos klienter, att så långt som möjligt klara sig
själv i hemmet istället för att uppta plats på äldreboende eller inom
handikappomsorgen etc. Hasenfelds tredje teknologi handlar om att förändra
något hos klienterna, att beroende på vilken typ av problem det rör sig om
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förända ett kriminellt till ett laglydigt beteende eller göra en sjuk person till en
frisk.
Det rör sig i allt väsentligt alltså om ett moraliskt arbete – ett arbete som
rättfärdigas av att det korresponderar med institutionella moraliska regler och
ringar in vad som är lämpligt att göra gentemot vem och i vilket syfte, vilka
klienter som är berättigade till de samhälleliga resurser som organisationerna
förfogar över och hur klienterna ska anpassa sig till de krav som ställs. Men det
är också moraliskt i meningen att professionella kan göra skillnad på klienter på
basis av egna bedömningar om klienter är ”värdiga” eller ”ovärdiga”
(Hasenfeld, 2010). Det finns med andra ord en betydande maktasymmetri
mellan organisationens representant och den aktuella klienten (Brante et al.,
2015; Hasenfeld, 2010; Lipsky, 2010).
Enligt Lipsky och många andra (se exempelvis Evans, 2010, 2011, 2013,
2016; Hardy, 2016; Hasenfeld, 1983, 2010; Johansson, 2007; Molander, 2016;
Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) har socialarbetare, som
gräsrotsbyråkrater, en särskild roll i människobehandlande organisationer där
de arbetar i direktkontakt med klienterna. Det är nämligen svårt att fullt ut
reglera och därmed kontrollera det arbete socialarbetare utför eftersom de ”har
egna intressen och känslor som ofta går emot vad organisationen kräver”
(Ahrne, 1993, s. 73). Socialarbetare ska dessutom kunna hantera de
osäkerhetsbetingelser och den variation och komplexitet som mötet mellan
klienter (individer, familjer och grupper) med olika behov och problem och
socialtjänstens formella ramverk och lokala resurser och andra villkor innebär.
Standardisering av socialarbetares arbete (åtminstone vissa delar) borde därför
inte vara möjlig (Ponnert & Svensson, 2015). I ena handen har gräsrotsbyråkraten förväntningar, önskemål och krav från klienter, i den andra de
betingelser som råder i den egna arbetsorganisationen med en ständig obalans
mellan resurser och behov (Lipsky, 2010). När dessa inte sammanfaller och
målkonflikter uppstår, kan gräsrotsbyråkraten komma att göra avsteg från det
mer formella eller uttalat accepterade sättet att arbeta i en organisation och
istället söka anpassa situationen, antingen till egen eller den egna gruppens
favör eller till klientens (Ahrne, 1993; Evans, 2010; Hasenfeld, 2010; Lipsky,
2010). Dessutom kan gräsrotsbyråkraten behöva bedöma och ta ställning till
vilka, ibland motstridiga, procedurer och regler som är tillämpliga i olika
situationer (Evans & Harris, 2004; Hasenfeld, 2010). Ur ett politiker och
ledningsperspektiv är kontroll över gräsrotsbyråkratens arbete viktig, men svår.
Detta har inneburit att det arbete som professionella utför har betecknats som
demokratins svarta hål (Rothstein, 2010) och organisationens blinda fläck
(Johansson, 2007).
Lipsky (2010), och även andra (Kouzes & Mico, 1979), beskriver också
relationen mellan gräsrotsbyråkraten och organisationens ledning som närmast
antagonistisk. Chefer gör vad de kan för att begränsa gräsrotsbyråkraters
diskretion (den tilltagande standardiseringen knyts inte sällan till chefers
strategier för detta ändamål), medan gräsrotsbyråkrater gör det motstånd de kan
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mot sådana försök (jfr Broadhurst et al., 2010a; Wastell et al., 2010). Evans
(2010, 2013, 2016) har kritiserat Lipsky’s tes om den inneboende konflikten
mellan chefer och yrkesverksamma socialarbetare. Han visar exempelvis hur
inte bara chefer, utan också socialarbetare kan vara drivna av en lojalitet mot
organisatoriska regler och mål eftersom de knyter den typen av beteende till vad
det innebär att vara professionell (jfr Robinson, 2003) och att chefer i huvudsak
rekryteras ur den professionella yrkesgruppen (jfr Brante et al., 2015).
Mellanchefer inom individ- och familjeomsorgen tycks också behålla en
professionellt förankrad identitet även i en föränderlig och NPM-betingad
omvärld (Shanks, Lundström & Wiklund, 2015). Dessutom visar Evans att det
inte bara är socialarbetare som ”gör” policy utan det görs också av chefer i
organisationerna på ett sätt som inte nödvändigtvis motsvarar den formella
versionen. Även chefer är aktörer med agendor och diskretion som inte sällan
bottnar i en professionell logik (Evans, 2010, 2016).

Professioner – perspektiv och begrepp
Professioner behöver, liksom organisationer, förhålla sig till förändrade villkor
för yrkesutövningen (Liljegren & Parding, 2010). Dellgran (2015, s. 169) menar
att det därmed är svårt att ”fixera en entydig och hållbar definition av
professioner […] eftersom själva företeelsen är ett resultat av
samhällsförändringar, sociala konstruktioner och ett intrikat samspel mellan
olika aktörer”. Det går trots allt att konstatera att begrepp som profession och
professionalitet är starkt värdeladdade med i huvudsak positiva konnotationer
(Evetts, 2010; Fournier, 1999).
I kappans inledning skrev jag att professioner läker våra kroppar, räddar våra
själar och sköter våra skilsmässor (Abbott, 1988; Brante, 2014; Scott, 2008). Ett
annat sätt att se på saken är att professioner lägger beslag på resurser i samhället
på bekostnad av andra för att främja sina egna intressen (Abbott, 1988; Brante,
2014). Brante (2014) illustrerar dessa bägge aspekter genom att peka på två
grundläggande perspektiv på professioner, det naiva respektive cyniska
perspektivet. I det förstnämnda fallet ges, enkelt uttryckt, en funktionell
förklaring till professionellas existens – de finns där eftersom de har centrala
funktioner för moderniseringen av samhället. Professionellas centrala agenda är
här att på det effektivaste sättet verka för det allmännas bästa i strävan efter en
harmonisk samhällsordning. Eftersom professionella förväntas göra detta är
behovet av att kontrollera dem (exempelvis genom att standardisera
yrkesutövningen) minimalt. Denna funktionalistiska, och med Brante naiva, syn
på professionerna fick i mötet med det cyniska perspektivet omfattande kritik.
Den bilden som tecknas av professionerna ur ett cyniskt perspektiv är att de
snarare finns till av egoistiska skäl, för deras egen ekonomiska och
statusmässiga vinnings skull. Genom att monopolisera kunskaper som anses
nyttiga och värdefulla och därmed utesluta andra grupper från delar av
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arbetsmarknaden uppnås makt och kontroll över yrkesutövningen – den yttersta
rätten att utföra vissa sysslor och erhålla de fördelar som är förknippade med
dem (Brante, 2014). Statligt utfärdad legitimation är i regel målet för de
professionella anspråken, något som socionomer än så länge misslyckats med
(se Wingfors, 2004). Oavsett vilket perspektiv som används är begrepp som
professionell självständighet och diskretion ofta centrala i beskrivningar av
professioner. Dessa kommer att beskrivas mer utförligt nedan.
Precis som begreppet profession kan förstås och användas på olika sätt kan
detsamma sägas om begreppet professionalisering. På kollektiv nivå kan
professionalisering betraktas som ett sätt för en yrkesgrupp att tillskansa sig
kontroll över de villkor yrkesutövningen ska underordnas samt hur yrket
faktiskt ska utövas och därmed vara de som definierar innebörden i ett
kvalitativt väl utfört arbete (Abbott, 1988). Professionalisering kan även avse
en individuell professionalisering med fokus på utvecklingen av en
professionell identitet genom exempelvis utbildning och handledning. Det kan
också vara ett sätt för individen att ”vidga eller upprätthålla en uppgiftsdomän,
inflytande, handlingsfrihet, status eller legitimitet på den egna arbetsplatsen”
(Dellgran & Höjer, 2005, s. 250; Dellgran, 2015).
Abbott (1988) beskriver just arbetsplatsen som en central arena, vid sidan av
den mediala och den legala, där förhandling om jurisdiktion sker (det vill säga
länken mellan en profession och dess arbete). Han skriver att på arbetsplatsen
är ”the basic question [… ]who can control and supervise the work and who is
qualified to do which parts of it” (Abbott, 1988, s. 64). Det är i organisationerna
komplexiteten i det professionella livet tenderar att utspela sig, och det är här
standardiseringen får sin yttersta effekt. Jurisdiktion förekommer i flera former.
Få professioner har full jurisdiktion och kontroll över ett verksamhetsområde.
Jurisdiktionen kan också vara underordnad (sjuksköterskor är underordnade
läkare), delad (Abbott illustrerar detta med byggnadsprojekt där olika grupper
är involverade med fullt ansvar för den egna delen i bygget), intellektuell (den
kognitiva delen av verksamhetsområdet kontrolleras av en profession som
överlåter praktisk tillämpning också till andra grupper) eller rådgivande (en
grupp handleder eller vägleder en annan grupp).
På arbetsplatsen sker förhandlingar om arbetsfördelningen, vem som ska ha
kontroll över de konkreta uppgifterna som ska utföras, och om bedömningar
och beslutsfattande i klientärenden (Abbott, 1988; Liljegren, 2008). Att ha ett
abstrakt kunskapssystem som binder samman de olika uppgifterna som ska
utföras är centralt för att annektera liksom för att försvara uppgiftsområden. I
de människobehandlande organisationerna verkar fler aktörer än socialarbetare
som kan göra anspråk på hur arbetet ska utföras, vilket innebär att jurisdiktionen
inte bara förhandlas med andra professioner utan också med chefer och politiker
(Kouzes & Mico, 1979; Moren, Perlinski & Blom, 2015). Dessutom är det
viktigt att uppmärksamma att socialarbetarkåren inte är enhetlig utan att den
präglas av interna hierarkier och statusordningar (Abbott, 1988). Vissa grupper
kan i högre grad kontrollera hur arbetet ska utföras, och det tycks också som att
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socialarbetare rör sig i riktning mot verksamheter där egenkontroll och
självständighet är mer omfattande (Dellgran & Höjer, 2005; Kullberg, 2011).
I avhandlingen tar jag Abbotts (1988, s. 64) grundläggande och konkreta
fråga om vem som kontrollerar arbetet på arbetsplatsen som inspiration för att
undersöka och diskutera hur standardiseringen realiseras på lokal organisatorisk
nivå. Det är i dessa organisationer som de senaste decenniernas förändringar
tycks ha ökat ”inslaget av konflikter mellan å ena sidan professionernas
yrkesmässiga och etiska bedömningar och uppfattningar, och å andra sidan
politikers och organisationsledningars krav och vilja att styra professionernas
dagliga verksamhet” (Dellgran, Johansson & Höjer, 2015, s. 359; jfr Björk,
2016; Rexvid, 2016).

Diskretion
Hellberg (1991) understryker att diskretion och inte bara hög status och
inflytelserika positioner är den primära drivkraften bakom professionaliseringsprocesser. De villkor som skisserats ovan beträffande arbetet i människobehandlande organisationer innebär att diskretionen är nödvändig. De unika,
varierande och oförutsägbara situationer professionella ställs inför innebär att
arbetet inte fullt ut kan regleras på detaljnivå utan istället behöver professionella
på basis av sina kunskaper hantera åtskildheter och göra överväganden
beträffande vad som bäst gynnar enskilda klienter. Standardisering genom
utrednings- och bedömningsverktyg förväntas i allt väsentligt leda till en
minskning av denna diskretion till förmån för starkare samtidig kontroll av
arbetet (Alm, 2015; Brante et al., 2015; Svensson, 2011). Att professionella går
i opposition mot denna utveckling är dock inte självklart (jfr Evans, 2010;
Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008; Ponnert & Svensson, 2016;
Robinson, 2003). Det kan finnas flera skäl till det. Ett kan vara att arbetet blir
kvalitativt bättre. Ett annat, är som Lipsky (2010) påpekat, att förnekandet av
diskretion kan begränsa det egna ansvaret och de egna tillkortakommandena.
Vem som helst kan inte ha diskretion – det förutsätter enligt Hellberg att
yrkesutövaren
har
både
påståendekunskap
(know
why)
och
förtrogenhetskunskap (know how) (jfr Brante, 2014) eftersom yrkesutövningen
i princip inte kan rutiniseras. Den professionelle behöver veta när generella
kunskaper (know why) ska tillämpas på enskilda fall (know how). Utrymmet
för diskretion kan också variera mellan olika delar inom det professionella
fältet.
I avhandlingen (främst artikel I och IV) hämtas inspiration om diskretion
från flera håll. Med Evans (2010) görs en distinktion mellan de facto-diskretion
å ena sidan och de jure-diskretion å den andra. Med den förstnämnda avses de
möjligheter som professionella har att handla inom ramen för organisationen
utan att de nödvändigtvis är officiellt erkända. Med den senare avses den
formellt erkända auktoritet professionella har att genomföra sitt arbete. En
sådan förståelse av hur diskretion kan användas öppnar upp för att studera
praktiker som avviker från formellt tänkta tillvägagångssätt, i detta fall hur
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utrednings- och bedömningsverktyg förväntas användas (de jure) visavi hur de
faktiskt används.
Från Molander (2016) görs också en distinktion mellan diskretionens
strukturella och epistemiska eller kognitiva dimension. Till skillnad från den
strukturella dimensionen, som handlar om att socialarbetare har ett visst mått av
frihet eller befogenhet att kunna välja mellan olika tillåtna alternativ, handlar
den epistemiska dimensionen om socialarbetares resonemang fram till slutsatser
om enskilda fall, det vill säga när kopplingen mellan diagnos och åtgärd inte är
given (jfr Abbott, 1988), något som tidigare har betecknats som en black box
(Molander, 2016). Molander visar hur strukturen i ett resonemang byggs upp av
en situationsbeskrivning som kombineras med en norm vilket leder till och
rättfärdigar en slutsats.
Jag kommer i resultatkapitlets avslutande del att återkomma till
diskretionens dimensioner i en taxonomi som syftar till att systematisera
förståelsen av de diskretionära positioner socialarbetare kan inta i förhållande
till standardisering.

Innehåll
Abbott (1988) beskriver professionellt arbete som innehållande en
diagnosticerande, en resonerande och en behandlande del. Det går att ifrågasätta
om Abbots beskrivning verkligen gäller för alla professionella yrkesgrupper,
men den fungerar väl som utgångspunkt för resonemangen som förs i denna
avhandling. Enligt idealet ska professionella i diagnosdelen samla in
information om klienter för att få en korrekt bild av problemen och undersöka
om de har med socialarbetarens ansvarsområden att göra. Vilken information
som är relevant att samla kan bestämmas av socialarbetarens utbildning och
erfarenhet men har i takt med den tilltagande standardiseringen även
formaliserats genom verktyg som BBIC, SARA och FREDA (Liljegren &
Parding, 2010). Därefter resonerar och drar socialarbetaren slutsatser om vilken
eller vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas. Den resonerande delen avser alltså
att koppla samman diagnos med en insats som kan förändra klienten eller
dennes situation (Molander, 2016). I vissa fall, som i FREDAfarlighetsbedömning finns rekommendationer om åtgärder knutna till
verktygets bedömning av risknivå vilket kan, som i exemplet från Australien
jag tidigare nämnt, innebära att behovet av professionella kunskaper tonas ned.
För en profession är det centralt att samla in rätt information, göra giltiga
bedömningar och knyta dessa till lämpliga åtgärder i syfte att behålla kontrollen
över det egna arbetsområdet. I annat fall riskeras att andra grupper träder in och
söker kontrollera denna del av arbetsutförandet. Det är när kopplingen mellan
diagnos och behandling eller åtgärd är oklar som professionens resonerande och
slutledningsförmåga (den epistemiska aspekten av diskretion) är nödvändig.
Men precis som begränsade behov av resonerande från professionellas sida kan
riskera att försvaga jurisdiktionen, kan en alltför stor betoning på varje falls
unika karaktär och de professionellas unika och svårtillgängliga kompetens att
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hantera fallet göra detsamma, eftersom ett abstrakt kunskapssystem då saknas
som legitimerar professionens arbete.

Förändrad styrning – om organisations- och
yrkesprofessionalism
Det är enligt Evetts (2010; jfr Alm 2015; Liljegren & Parding, 2010) relevant
att särskilja två (ideal)typer av professionalism som förekommer mer eller
mindre starkt inom välfärdsapparaten och som påverkar det sociala arbetet. De
tydliggör hur uppfattningar om vad det betyder att vara professionell är stadda
i förändring. I avhandlingens artikel II tar vi fasta på denna distinktion och
undersöker hur den influerar det sätt på vilket BBIC-utbildarna genomför sitt
uppdrag.
Å ena sidan återfinns en yrkesmässig professionalism, en diskurs som
konstrueras inom professionen där socialarbetare betraktas med tillit från
klienter och ledning. Det är därmed en professionalism där yrkesutövaren har
omfattande diskretion när det gäller att organisera, kontrollera och utföra
arbetet. Den skiljer sig från en mer organisatorisk professionalism, en diskurs
Evetts (2010) menar ledningen använder för att kontrollera de professionella.
Snarare än tillit så baseras den på misstro (jfr Montin, 2015), vilket innebär att
arbetet i hög grad måste utvärderas och kontrolleras såväl under som efter
genomförandet. Standardisering av arbetet knyts av Evetts till denna diskurs (jfr
Liljegren & Parding, 2010),
Inom ramen för den yrkesmässiga professionalismen är det rimligt att
socialarbetare har och tar ett professionellt ansvar för att förklara sina
överväganden,
bedömningar
och
beslut
på
forskningsmässiga,
erfarenhetsmässiga (beprövad erfarenhet) och klientspecifika grunder. Detta
professionella ansvar följer så att säga med diskretionen – om klienter ska hysa
tillit till socialarbetare är en utgångspunkt att de senare kan rättfärdiga sina
handlingar gentemot de förra (Molander, 2016). Inom ramen för det
professionella ansvaret ligger också att själv utveckla sin expertkunskap
(Jacobsson, 1998). Den ursprungliga idén om EBP som process ligger således
nära denna beskrivning av ett professionellt ansvar (Oscarsson, 2009).
Inom ramen för den organisatoriska professionalismen handlar det å andra
sidan om att den professionelle har en redovisningsskyldighet (Agevall et al.,
2017). Det är inte den enskilde själv som har ansvar för expertkunskaperna som
lagras i standarder, och de professionella förväntas istället redovisa hur
standarderna följts eller inte följts i arbetet. Att vara ansvarig blir här synonymt
med att följa rutiner, procedurer och standarder.
I artikel I används Scott och Lymans (1968) teoretiska beskrivning av
accounts för att förstå just hur olika aktörer förklarar (genom rättfärdiganden
eller ursäkter) gapet mellan vad som förväntas (att BBIC ska användas på ett
särskilt sätt) och handlingar (hur BBIC faktiskt används).
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Avslutning
Standardisering kan alltså betyda olika saker för organisationer och
professioner. För organisationerna kan standardisering vara ett sätt att anpassa
sig till vad som i den institutionella omgivningen betraktas som ett legitimt
arbetssätt. För professionellas vidkommande kan sådana anpassningar innebära
att diskretionen, åtminstone på en generell nivå, försvagas (Brante et al., 2015;
Ponnert & Svensson, 2015). I tidigare forskning har standardisering också
knutits till ledningens försök att kontrollera professionernas arbete i
socialtjänsten (se exempelvis Björk, 2016; Wastell et al., 2010), vilket talar för
att yrkesprofessionalismen fått ge vika för en organisatoriskt villkorad
professionalism; det är genom EBP och standardiserade bedömningsverktyg
professionalitet kan uppvisas. Men som mycket av den människobehandlande
forskningen visat är det inte givet att en sådan kontroll är verksam i praktiken.
Dessutom menar jag att en viktig fråga att ställa sig är om inte åtminstone vissa
segment inom professionen faktiskt kan gynnas av standardiseringen. Det är
möjligt att jurisdiktionen kan avgränsas i organisationerna genom att endast de
med ”rätt” kunskap om verktygen får tillgång till arbetsuppgifterna och därmed
vara de som bäst anses kunna dra slutsatser och knyta samman diagnoser med
lämpliga interventioner. Det kanske till och med är de som därmed styr
organisationerna i riktning mot en tilltagande standardisering?
Medan den makroorienterade organisationsteorin påminner om att inte ta
verktygens potential och rationalitet för givna, är det primärt på den lokala nivån
mina analyser genomförs. I artikel I och IV utforskas hur verktygen används,
och diskretionsbegreppet bidrar här med förståelse av resultaten i artiklarna. I
artikel II och III ställs frågan vilken roll som socialarbetare själva har i
standardiseringen, och här är det framförallt Evetts bägge logiker och begreppet
jurisdiktion som stödjer mina analyser. Dessa begrepp kommer dessutom att
återkomma längre fram i denna kappa. Hur de olika delstudierna genomförts är
föremål för nästa kapitel.
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Metod, material och tillvägagångssätt
I detta kapitel är avsikten att redogöra för forskningsprocessen och precisera hur
de empiriska delstudierna genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion om
studiernas tillförlitlighet och hur etiska aspekter hanterats. Det empiriska
materialet till delstudierna har samlats in på olika sätt, men intervju har fungerat
som primär metod. Inalles har 68 personer intervjuats enskilt eller i grupp, några
av dem vid flera tillfällen. Personerna har intervjuats i egenskap av
yrkesföreträdare och förtroendevalda politiker. Det är deras erfarenheter av att
vara just yrkesverksamma och förtroendevalda som fokus riktas mot. Olika
typer av befintliga dokument har samlats in, och kortare observationer och
informella samtal har genomförts. Det konstruerade empiriska materialet står i
centrum, där aktörers upplevelser, erfarenheter och förklaringar av praktiker
inom den kommunala individ- och familjeomsorgen undersöks. Men även det
mer naturligt förekommande materialet i form av olika dokument har i de två
sista delstudierna fått visst utrymme. Delstudierna har genomförts kronologiskt
i den ordning de presenteras i avhandlingen och var och en utgår också från sitt
eget empiriska material.

Forskningsprocessen
Relativt omfattande förändringar har skett under arbetet med avhandlingen,
vilket är långt ifrån ovanligt inom samhällsvetenskap (se t.ex. Abbott, 2004;
Layder, 1998). Att dessutom beskriva en forskningsprocess som innehåller fyra
mikro-processer (varje delstudie kan i sig själv givetvis beskrivas som en
forskningsprocess) är en utmaning. Intresset för hur socialarbetare beskriver
och genomför sitt arbete, i synnerhet när det gäller hur olika typer av utredningsoch bedömningsverktyg används, har emellertid funnits med sedan de inledande
formuleringarna om forskningens fokus och styrt mot kvalitativa metoder.
Kvalitativa metoder ger förutsättningar för att fördjupa förståelsen av
komplexa fenomen (Kvale, 1997). Det är aktörer som använder verktygen och
tillskriver dem betydelser. När jag vill förstå standardisering som fenomen blir
det logiskt att jag närmar mig dessa aktörer och deras upplevelser och
resonemang.
Avhandlingen följer en förhållandevis lång och numera väletablerad
tradition inom socialt arbete att studera hur socialarbetare beskriver och utför
sitt arbete och placerar det lokala i ett institutionellt sammanhang. Annorlunda
uttryckt har en strävan varit att söka relatera olika aktörers beskrivningar,
upplevelser och aktiviteter till organisatoriska och institutionella
möjlighetsbetingelser (Layder, 1998) även om förändringar av delstudiernas
innehåll och utformning skett under arbetet med avhandlingen. En sådan
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relationell förståelse av aktörer och strukturer är också ett återkommande tema
i de teorier som använts för att undersöka kunskapsobjektet.
Den teoretiska förståelsen för fenomenet som studeras har kommit att
utvecklas under forskningsprocessen. En förståelse av socialtjänsten som
gräsrotsbyråkrati och människobehandlande organisation har sedan länge
funnits med. I takt med att materialinsamling och analys fortskridit har jag också
valt att föra in begrepp som profession och professionalisering för att förstå
materialet. Forskningsansatsen kan därmed beskrivas som teoretiskt vägledd
men inte teoretiskt determinerad, vilket av Layder (1998) har presenterats som
ett adaptivt sätt att bedriva forskning, där teori och empiri anpassas till varandra
i takt med forskningens fortskridande.
Avhandlingsarbetet startade som en del i ett samverkansprojekt mellan Ersta
Sköndal högskola och en socialförvaltning.6 Förvaltningen hade för avsikt att
på hemmaplan utveckla en evidensbaserad och verksamhetsutvecklande praktik
genom att inrätta en så kallad forskningsstation. Det bestämdes tidigt att en del
i detta kunde vara att engagera en doktorand. Uppgiften var att tillsammans med
ledning, politiker och profession identifiera forskningsområden och studier som
bidrog till lokal kunskaps- och verksamhetsutveckling och som dessutom skulle
vara relevanta utanför det lokala sammanhanget. Den initiala observationen att
det fanns ett missnöje i förvaltningen över hur BBIC fungerade blev
utgångspunkt för val av avhandlingens fokus i den första delstudien. Detta gav
även en möjlighet att söka avtäcka den relativt outforskade frågan om hur BBIC
faktiskt användes inom socialtjänsten. Det bör möjligen påpekas att min roll
som forskare i formell mening var helt frikopplad från ett ansvar att arbeta med
utveckling av verksamheten på basis av forskningen. Andra funktioner (i
synnerhet en utvecklingsledare) inom förvaltningen ägnade sig primärt åt den
typen av arbete.
En forskningsstudie påbörjades och avslutades. Resultatet blev
avhandlingens artikel I och en första tentativ skiss till innehållet i artikel II. En
möjlighet att fortsätta fördjupa mig i utrednings- och bedömningsverktygs
betydelse för socialarbetares arbete öppnades genom mitt deltagande i studien
”Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens i två fallkommuner”.7
Parallellt med arbetet i detta projekt arbetade jag även med artikel II.
Innan jag blev en del i studien som handlade om våld i nära relationer hade
redan dess syfte och forskningsfrågor definierats, men ett relativt omfattande
utrymme gavs att själv undersöka frågor med anknytning till min avhandlings
syfte. Också i denna studie var de två fallkommunerna utvalda redan innan jag
engagerades. I det mer praktiska arbetet med etikansökan och i det konkreta
planeringsarbetet med kommunerna (när och hur datainsamling skulle ske) var
jag emellertid lika delaktig som övriga forskare. Arbetet hade endast påbörjats
Övriga medverkande från akademin var projektledare professor Lars Oscarsson, Ersta Sköndal
Bräcke högskola samt professor Christian Kullberg, då Högskolan Dalarna.
7
Projektet finansierades av Brottsoffermyndigheten, Dnr 04049/2013.
6
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i studien om våld i nära relationer genom att en ansökan skrivits och medel
beviljats av Brottsofferfonden. Från denna studie kommer empirin till artikel III
och IV.8

Delstudiernas metod, urval och empiri
Följande tabell beskriver översiktligt delstudiernas metoder, empiri och de
centrala teoretiska begrepp som bidragit till analysarbetet.
Tabell 1. Delstudiernas metoder, empiri, insamlingsperiod, verktyg och
centrala begrepp
Delstudie I

Delstudie II

Delstudie III

Delstudie IV

Metod/er

Intervjuer
(fallstudie en
kommun)

Intervjuer (åtta
kommuner)

Intervjuer,
dokument
(fallstudie två
kommuner)

Empiri
från

18 soc-arb (fyra
gruppintervjuer)
5 chefer
5 politiker

10 BBICutbildare

13 soc-arb
9 chefer
3 politiker
3 länsstyr.
1 SKL
1 Socialstyr.

Intervjuer,
informella
samtal,
observationer,
dokument (en
lokal enhet)
2 soc-arb
(rörande 7
klientärenden)

Insamlingsperiod
Verktyg

2012

2014/2015

2015

2016

BBIC

BBIC

FREDA

Centrala
begrepp

Standardisering,
diskretion,
accounts

Standardisering,
organisatorisk
och
yrkesmässig
professionalism

SARA och
FREDA
Standardisering,
teknikalitet,
jurisdiktion

Standardisering,
diskretion

Förutom de bägge artiklarna som ingår i min avhandling har, till dags dato, ytterligare två artiklar
kommit ur projektet (Agevall, Denvall, Kjellgren & Skillmark, 2016; Denvall, Agevall, Kjellgren &
Skillmark, submitted). Övriga medverkande i projektet är lektorerna Lotta Agevall Gross, Cecilia
Kjellgren och projektledare professor Verner Denvall.

8
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Delstudie I
Avhandlingens första delstudie fokuserar på hur verktyget BBIC används i
socialtjänsten. Samarbetet med, och min närvaro vid, socialförvaltningen gav
möjlighet att använda den aktuella förvaltningen som ett fall där tillämpningen
av BBIC kunde undersökas i sitt sammanhang, relativt vanliga karaktäristika
för fallstudieforskning (Yin, 2009). Denna närhet till fallet, förvaltningens
explicita ambition att bli ”beforskad” tillsammans med det ”gnissel” som såväl
profession som ledning och politiker uppmärksammat när det gällde hur BBIC
fungerade innebar att tillträde till fältet var relativt oproblematiskt och
tillgången till material god.
Det aktuella fallet betraktades som typiskt till sin karaktär (se Flyvbjerg,
2001). En utgångspunkt för analysen var därmed att fallet bar likheter med
andra socialförvaltningar runt om i landet som verkar under samma nationella
betingelser (exempelvis socialtjänstlagen, nationella riktlinjer och allmänna råd
och handböcker från Socialstyrelsen) även om lokala variationer givetvis
existerar. Den aktuella kommunen hade vid tiden för studien strax över 30 000
invånare och ett hundratal anställda inom individ- och familjeomsorgen.
Urvalet var strategiskt. Socialarbetare från tre olika enheter
(mottagningsgrupp, utredningsgrupp och familjehemsgrupp) i förvaltningen
bjöds in att delta. Totalt deltog 18 socialarbetare som intervjuades i fyra
grupper. Dessutom intervjuades de fem politiker som satt i socialnämndens
utskott, samt fem chefer (cheferna för de olika grupperna samt verksamhetschef
och förvaltningschef). Politiker och chefer intervjuades individuellt.
Intervjugrupperna var homogena. Mottagningsgruppen intervjuades för sig,
utredningsgruppen (där det fanns personalunderlag nog för två gruppintervjuer)
för sig och familjehemsgruppen för sig. Det bärande urvalskriteriet var att
deltagarna skulle arbeta med eller komma i kontakt med BBIC i sin dagliga
verksamhet.
Det fanns en stor spridning bland socialarbetarna vad gäller erfarenhet.
Någon hade relativt nyligen avslutat sin socionomutbildning, och den med
längst erfarenhet av yrket hade varit verksam i över 40 år. Två socialarbetare
saknade socionomutbildning. Av dessa hade en person beteendevetenskaplig
utbildning. Den andra saknade eftergymnasial utbildning men hade varit
verksam i 40 år inom socialtjänsten. Cheferna hade alla bakgrund som
socialarbetare inom socialtjänsten. Tre var socionomer och två beteendevetare.
Spridningen beträffande deras chefserfarenhet var också relativt stor, från några
månader till ett par decennier. Politikerna hade varit aktiva i kommunpolitiken
i många år, den längsta närmare 40, men viss spridning av
socialnämndserfarenhet fanns. Kortast erfarenhet hade den som varit aktiv i
nämnden i 10 månader.
Mottagningsgruppen
använder
BBIC
för
att
genomföra
förhandsbedömningar, utredningsgruppen för att utreda barn och unga.
Familjehemsgruppen använder barnavårdsutredningen för att matcha mot
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familjehem och andra BBIC-formulär för att följa upp placeringar. Dessa tre
gruppers arbete förväntas dessutom genomföras kumulativt i organisationen;
barnavårdsutredningen ska följa på de initiala bedömningarna, och
familjehemsplaceringen matchas (rätt barn till rätt familjehem) utifrån
utredningen. Cheferna läser en mängd av dessa formulär, leder det dagliga
arbetet och är i vissa fall också de som fattar beslut i klientärenden. Politiker
från det sociala utskottet fattar beslut om omhändertaganden av barn och unga
baserat bland annat på BBIC-utredningen.
Gruppintervjuer och individuella intervjuer användes för att teckna en bild
av hur respondenterna ansåg att BBIC användes och fungerade i förvaltningen.
Vid gruppintervjuerna uppmanades deltagarna att vara mer självständiga än vid
de individuella intervjuerna som mer utspelade sig som en konversation där jag
hade en mer aktiv roll (Kvale, 1997). Vid gruppintervjuerna var avsikten att
deltagarna istället skulle stimulera varandra att fördjupa resonemang och
utveckla tankar och beskrivningar om hur verktyget fungerade för dem i deras
vardag. Vid ett flertal tillfällen påminde de också varandra om ”det där ärendet
du hade”, vilket innebar att beskrivningarna av verktygets funktion förankrades
i faktiska klientärenden. Detta var även en intervjustrategi som användes med
alla aktörer, nämligen att de skulle beskriva den senaste utredningen de skrivit
eller läst, ett ärende de tyckte BBIC hjälpt dem i, ett ärende där BBIC varit svårt
att använda och varför. Intervjuguiderna (anpassade till intervjukategori)
konstruerades med vägledning av tidigare forskning och teorier rörande
implementering i politik och förvaltning. Samtliga gruppintervjuer (totalt fyra
stycken) och individuella intervjuer transkriberades. Totalt spelades strax över
20 timmars intervjumaterial in.

Delstudie II
Avhandlingens andra delstudie initierades delvis som en konsekvens av
resultatet i den första. Den ägnades åt att undersöka hur BBIC-utbildare arbetar
för att implementera BBIC i socialtjänsten. I delstudie I uppmärksammades att
deltagarna saknade någon som hade kunskap och expertis om tillämpningen av
BBIC och som kunde stödja professionen i deras arbete. Detta väckte ett intresse
för vilken roll en sådan person har i socialtjänstens organisationer och vilken
betydelse denne har för den likriktning av socialarbetares utredningsarbete som
BBIC eftersträvar att åstadkomma (jfr Scott, 2008). Valet att intervjua BBICutbildare var därmed baserat på deras presumtiva betydelse för standardisering
i socialtjänsten. Kontakt togs med lokala BBIC-utbildare vilka hade, och har,
som uppgift att utbilda, handleda och stödja sina kollegor (se Socialstyrelsen,
2008). Just handledning är ett centralt inslag i individers professionaliseringsprocess och det föreföll därmed relevant att undersöka hur dessa BBIC-utbildare
resonerade om och uppfattade sitt uppdrag.
De 10 deltagande BBIC-utbildarna rekryterades dels via regionala och
nationella BBIC-koordinatorer, dels via egen kännedom om verksamma BBICutbildare. En ambition var att söka få en spridning vad gällde storleken på de
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kommuner de var verksamma i utifrån antagandet att kommunstorlek och antal
verksamma socialarbetare kan påverka hur omfattande uppdraget som BBICutbildare blir. Det har i delstudien emellertid inte genomförts någon
komparation med avseende på denna aspekt. Av praktiska skäl avgränsades
insamlingen även geografiskt till platser i landet som kunde besökas över dagen.
De 10 utbildarna representerar åtta olika kommuner av olika storlek. Både
storstadskommuner och mindre kommuner finns representerade. Nio av
respondenterna var socionomer, den tionde beteendevetare. Deras erfarenhet av
socialt arbete sträckte sig från 5 till 19 år och deras erfarenhet som BBICutbildare från 3 till 9 år. Fem av BBIC-utbildarna kombinerande
utbildaruppgiften med utredningsarbete, tre var gruppledare, en hade tjänst som
metodutvecklare och en var vid tiden för intervjun systemadministratör.
Respondenterna ombads reflektera över och beskriva hur de såg på BBICverktyget, sin roll som utbildare i den aktuella organisationen och vilken
betydelse BBIC har spelat för socialt arbete och socialarbetarkåren. Precis som
i delstudie I fanns en intervjustrategi att låta respondenterna beskriva faktiska
händelser, exempelvis ange den senaste frågan de fick från en socialarbetare
och hur de hanterade och besvarade den, samt hur de uppfattade den senaste
utbildningen de höll. Intervjuguiden konstruerades även i denna delstudie
utifrån läsning av teori, främst från professionssociologin. Exempelvis
konstruerades frågan ”Hur tror du BBIC påverkar samhällets syn på
socialtjänsten och socialarbetarkåren” utifrån iakttagelsen att professioner
erhåller och bibehåller jurisdiktion bland annat genom att de åtnjuter viss
legitimitet (jfr Brante, 2014). Samtliga tio intervjuer transkriberades.

Delstudie III
Avhandlingens tredje delstudie växte fram ur ett intresse för professionsfrågor
i relation till socialarbetarkårens utrednings- och bedömningsarbete i
kombination med den projektidé som fanns på plats innan jag engagerades i
studien om våld i nära relationer. I artikeln undersöks hur idén att använda
riskbedömningsverktyg manifesterats och processats i kommunerna med
särskilt fokus på vem eller vilka som lokalt kontrollerat detta arbete.
De bägge kommunerna som ingår i delstudie III betraktades inte primärt som
typiska till sin karaktär med avseende på praktiker rörande våld i nära relationer.
Valet av de bägge kommunerna baserades istället på dels att de antogs ha
kommit långt när det gäller etablering av kommunala verksamheter för att
bekämpa våld i nära relationer i relation till riket som helhet, dels att
organiseringen såg något olika ut i de bägge kommunerna. Valet var därmed
målinriktat utifrån antagandet att vi i dessa kommuner kunde lära oss om
verksamheternas etablering, till gagn för både forskning och praktik (Layder,
1998). I den ena kommunen fanns en specialiserad enhet med fyra
socialarbetare (varav en var kvinnofridssamordnare) som arbetade med
samtliga förekommande uppgifter knutna till våld i nära relationer (utredningar,
riskbedömningar, behandling, praktiskt stöd etc.). I den andra kommunen
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arbetade de fyra socialarbetarna vid den specialiserade enheten primärt med
behandling och riskbedömningar.
När arbetet med studien om våld i nära relationer påbörjades fanns en stor
mängd dokument insamlade och systematiserade från de bägge
fallkommunerna och de kvinnojourer som var verksamma i respektive
kommun. I den ena kommunen fanns dokument ända från början av 1980-talet.
Detta material var omfattande och rörde allt från minnesanteckningar från
samverkansmöten till ansökningar om särskilda statliga utvecklingsmedel. En
forskningsassistent genomförde denna insamling i nära samarbete med aktuella
kommuner. Min läsning av detta material begränsades till sådan dokumentation
som berörde de särskilda enheter som fanns i respektive fallkommun, och här
fokuserades särskilt beskrivningar av hur utrednings- och bedömningspraktiker
utformats. Initialt fanns en idé om att tränga in i detta material på sätt som inte
återspeglas i den aktuella delstudien. Istället har dokumenten framförallt
fungerat som ett hjälpmedel och en kronologisk kontrollpunkt för utsagor från
de intervjuer som ligger till grund för konstruktionen av respektive falls
riskbedömningshistoria (se vidare nedan).
Det primära empiriska materialet som bearbetats i delstudie III är intervjuer
med socialarbetare (här inkluderas samordnare), politiker och chefer i de bägge
fallkommunerna. En översikt ges i tabellen nedan. Samordnarna i
fallkommunerna var forskargruppens kontaktpersoner under insamlingsperioden och en dialog fördes med dem om vilka personer som skulle kunna
vara aktuella att intervjua. De som har inkluderats i studien arbetade eller hade
arbetat direkt med våld i nära relationer vid de specialiserade enheterna, eller
delvis med våld i nära relationer vid försörjningsstödsenheterna. Chefer och
politiker har inkluderats för att få en sammantagen bild av hur kontrollen över
etablering och utveckling har sett ut ur deras perspektiv.
Även aktörer på regional och nationell nivå har intervjuats. På regional nivå
har länsstyrelsen tidigare fördelat de utvecklingsmedel som varit viktiga för
verksamheterna och därifrån sprids även olika metoder och arbetssätt som kan
tillämpas i kommunerna. På nationell nivå är representanter från SKL och
Socialstyrelsen intervjuade i egenskap av att de bidragit både till utvecklingen
av bedömningsinstrument och till spridningen till kommuner. Här har
insamlingen av empiri sett annorlunda ut än i de bägge första delstudierna.
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Tabell 2. Deltagaröversikt delstudie III.
Organisation 1

Organisation 2

Länsstyrelse

SKL
Socialstyrelsen
Totalt

Deltagare
Samordnare (intervjuad två gånger) (1)
Socialarbetare
specialiserad
enhet
gruppintervju)

(3,

Socialarbetare, försörjningsstöd (1)
Verksamhetschef (1)
Enhetschefer (4)
•
Försörjningsstöd
•
Vuxen
•
Barn och unga (2, gruppintervju)
Politiker (1)
Samordnare (2)
Socialarbetare
specialiserad
enhet
(2,
gruppintervju)
Socialarbetare försörjningsstöd (4, gruppintervju)
Verksamhetschef (1)
Enhetschefer (3)
•
Våldsenhet
•
Försörjningsstöd
•
Barn och unga
Politiker (2)
Samordnare våld i nära relation (2 grupp-, 1 enskild
intervju)
Utredare (1)
Forskare (1)
30 deltagare

Utbildning
Socionom
Socionom,
Socionom,
Familjeterapeut
Socionom*
Socionom
Socionom*
Socionom
Socionom*
Förtroendevald*
Socionom
Socionom
Socionom*
Socionom
Sociolog
Socionom*
Socionom
Förtroendevald*
Socionom
Sociolog
Socionom*
Socionom
Fil.dr.

*avser intervjuer kollegor i forskargruppen genomfört utan mitt deltagande.
Den tematik som täcktes in under intervjuerna var bredare än det som
återspeglas i denna avhandling. Våldsprojektets kunskapsintresse betydde att
intervjuerna kom att handla om såväl utrednings- och bedömningspraktiker som
relationer till kvinnojourer och andra aktörer, betydelsen av statliga
utvecklingsmedel, utvärderings- och uppföljningsmetoder, prestationsmätning,
brukarundersökningar, de specialiserade enheternas historia, respondenternas
förståelse av våld, syn på kvalitet samt särskilda projekt som genomförts vid
enheterna under åren. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att jag själv
genomfört separata intervjuer med respondenterna där vi hade kunnat fokusera
på just framväxten av riskbedömningspraktiker. Av tidsmässiga och praktiska
skäl valdes det dock bort. Såväl socialarbetare som chefer inom den kommunala
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individ- och familjeomsorgen är en relativt arbetstyngd grupp. Det bedömdes
därmed inte rimligt att förvänta sig att de skulle ställa upp på intervjuer vid flera
tillfällen inom ramen för samma forskningsprojekt.
Jag har inte ensam genomfört alla intervjuer. I några fall har så skett, men
ofta har vi varit två intervjuare. Vissa av intervjuerna har kollegor i
forskargruppen genomfört. Då har jag beskrivit och förklarat vilka frågor jag
önskar att de ställer till respondenterna och varför. Jag har emellertid lyssnat på
alla inspelningar, såväl de jag själv medverkat vid som de jag inte medverkat
vid.
Jag har inte heller själv transkriberat alla intervjuer som genomförts och
används i delstudie tre. Några av intervjuerna har vi delat upp i forskargruppen,
men flera har transkriberats av externa personer utan koppling till forskningsprojektet.
Ovanstående förhållanden har inneburit att jag inte haft samma närhet till
materialet som ingår i denna delstudie som till de övriga, vilket även förstärkts
av den ganska omfattande mängd empiriskt material som ingår i
våldsforskningsprojektet. Jag har försökt hantera detta genom att, vid sidan av
att själv lyssna på inspelningar, också låta övriga som intervjuat på våra
gemensamma arbetsdagar berätta om intervjuerna och hur de upplevde dem. Ett
annat förhållande har varit att allt material i forskningsprojektet faktiskt inte har
varit relevant för mina intressen. En demarkationslinje har upprättats i
materialet mellan det relevanta och det icke-relevanta. I något fall har hela
intervjuer exkluderats (ej inräknade i de 30 respondenter jag beskrivit ovan) och
därmed inte ingått i den analytiska bearbetningen (exempelvis hur
kvinnojoursaktiva som startade kvinnojourer i slutet på 70-talet upplevde den
situationen). I flera fall har uteslutningar gjorts i intervjuerna (exempelvis när
respondenter berättar om olika skolprojekt med unga män de arbetat i för flera
år sedan). Urvalet av de delar i det empiriska materialet som bedömdes
relevanta gjordes efter vad det kunde tillföra vad jag kom att kalla de studerade
fallens riskbedömningshistoria. Även här har forskargruppen använts för att
diskutera relevans.

Delstudie IV
Avhandlingens fjärde och sista delstudie designades initialt som en komparativ
studie av hur riskbedömningar genomförs i de bägge specialiserade enheterna i
våldsprojektets fallkommuner (se ovan). Resultatet i delstudie III visade att
enheterna dels har olika sätt att organisera riskbedömningspraktikerna på, dels
använder olika typer av verktyg med olika syften. Dessa betingelser innebar
också att den ena av de bägge specialiserade enheterna uppgav att de, vid tiden
för arbetet med den fjärde delstudien, inte hann göra några riskbedömningar och
den komparativa ansatsen lämnades därför. Istället kom delstudie IV att handla
om hur socialarbetare i en av de specialiserade enheterna genomförde
riskbedömningsarbete med våldsutsatta kvinnor med hjälp av FREDA.
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De två socialarbetarna som genomförde riskbedömningar med verktyget
FREDA hade bägge vardera nära nog 20 års erfarenhet av socialt arbete. Båda
var socionomer med ett flertal vidareutbildningar i kognitiv beteendeterapi
respektive psykodynamisk familjeterapi. Bägge har varit engagerade i att
utbilda andra socialarbetare runt om i riket att använda FREDA. Liksom BBICutbildarna i delstudie II kan de därmed betraktas som ”carrier
professionals…that works as advocates and interpreters, spreading the message
to diverse and distant locales” (Scott, 2008, s. 227).
För att få förståelse för hur riskbedömningsarbete gick till på enheten,
befann jag mig på plats en till två timmar före respektive efter genomförda
bedömningssamtal med sju våldsutsatta kvinnor. Urvalet av våldsutsatta var
slumpmässigt i den meningen att de kvinnor som aktualiserades under
tidsperioden tillfrågades av socialarbetarna om de ville delta. De sju kvinnor
som kom att delta var mellan 18 och 60 år.
Min närvaro innan och efter riskbedömningssamtalet gav kunskap om hur
socialarbetare förbereder sig och hur de initiala bedömningarna och
övervägandena i dessa klientärenden sett ut. De beskrev ofta för mig vad de i
förväg visste om kvinnan (och den våldsutövande mannen) och hur de tänkte
lägga upp samtalet med henne, de visade vilka dokument de skulle använda och
var besöket skulle ske. Efteråt satt vi ned i lugn och ro och de reflekterade fritt
kring hur de ansåg mötet med kvinnan fungerat, vad som kommit fram i
användandet av bedömningsverktygen och hur de såg på denna information.
Jag studerade alltså inte själva mötet mellan klient och socialarbetare.
Medan mötet pågick ägnade jag mig åt att skriva ned anteckningar och egna
reflektioner och ibland även tala med andra anställda som fanns i lokalerna.
Mötena med socialarbetare inför och efter riskbedömningssamtalen följde inte
någon specifik intervjuguide och inte heller baserades mina observationer på
något särskilt observationsinstrument, utan jag försökte så förutsättningslöst
som möjligt följa med i socialarbetarnas förberedelser och reflektioner. Denna
empiri bandades inte.
Ungefär två till tre veckor efter varje bedömningssamtal återvände jag till
enheten för att genomföra en intervju med den socialarbetare som gjort
riskbedömningen. Dessa intervjuer fokuserade på vad socialarbetaren gjort
sedan sist i ärendet, hur ärendet bedömts mot bakgrund av den information som
samlats in, om något varit särskilt svårt, hur kvinnan tog emot bedömningen,
vilka åtgärder som vidtagits, hur socialarbetarna såg på FREDA:s betydelse och
den farlighetsbedömning som genomförts och vilka övriga kunskaper de
menade varit viktiga för att genomföra bedömningen. Intervjuerna, som tog 50–
70 minuter, spelades in och transkriberades. Jag samlade vid intervjun även in
den skriftliga bedömningen.

52

Analytiskt tillvägagångssätt
Samtliga delstudier har haft en kvalitativ, tematisk och teoretiskt vägledd men
öppen och utforskande analytisk ansats. Det konkreta analytiska arbetet av det
empiriska materialet kan karaktäriseras som ”a combination of elements of
serendipity, contingency, blind searching and false leads, as well as systematic
and logical connectedness and the reasoned elaboration of concepts and ideas”
(Layder, 1998, s. 64). Jag instämmer med andra forskare (Kvale, 1997; Layder,
1998) som menar att analysarbetet ofta påbörjas redan vid de situationer då det
empiriska materialet börjar konstrueras, exempelvis vid en intervjusituation.
Det är en erfarenhet jag själv har. Det finns tecken i de bandade och
transkriberade intervjuerna på att de andra projektmedarbetarna (vid de
intervjuer där jag själv inte deltagit) också tidigt fastnat vid intressanta spår
genom att följdfrågor ställts av typen ”det där var intressant, kan du berätta
mer?” Transkriberingar har gjorts ordagrant med betoning på vad som sades,
inte hur det sades.
Den mer formella analysprocessen har alltid inneburit ett antal
genomläsningar av det empiriska materialet som text. Vid dessa
genomläsningar har jag markerat, eller förkodat som Layder (1998) hellre kallar
det, passager eller citat som av en eller annan anledning föreföll intressanta.
Ofta skrevs några rader i ett särskilt dokument där jag också kunde resonera i
olika omfattning om det som väckte intresse. Ibland, men inte alltid, länkades
resonemangen till tidigare studier eller knöts till något teoretiskt begrepp.
Därefter har en mer teoretiskt vägledd kategorisering och tematisering av det
empiriska materialet skett.
I analysen av materialet i den första delstudien användes begrepp från
implementeringsforskningen vilja, kunna, förstå (se Vedung, 2016; jfr. Fixsen
et al., 2013; Hasenfeld, 2010; Lipsky, 2010) och från tidigare empirisk
forskning, avvikelse-strategier (Broadhurst et al., 2010a) som orienterande
begrepp (Layder, 1998). Orienterande begrepp syftar till att skapa en struktur
för analysarbetet och att ”produce an additive or incremental effect on one´s
conceptual and theoretical thinking” (Layder, 1998, s. 129). De bidrog till att
utforskande frågor kunde formuleras och ställas till materialet: Hur kan
aktörernas vilja att använda BBIC beskrivas? Hur ser förutsättningarna för
användningen i den aktuella organisationen ut? Hur förstår aktörerna syftet med
att använda BBIC? Och hur beskriver aktörerna att BBIC används? Denna
första strukturering av empiri följdes av en tematisering. Resultatet blev tre
avvikelseteman vilka därefter relaterades till förklaringar beträffande upplevda
betingelser för användning i den aktuella organisationen. I detta skede av
analysen hämtades teori från mikro-sociologisk forskning (Scott & Lyman,
1968). På basis av analysen föreföll det nämligen relevant att skilja på vilka
typer av förklaringar som gavs av aktörerna.
I analysen av materialet till den andra delstudien fungerade istället Evetts
(2010) begrepp yrkes- respektive organisationsprofessionalism som
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orienterande begrepp och de hjälpte till att strukturera materialet. Det hade att
göra med att det i tidigare forskning (se exempelvis Liljegren, 2008; Svensson,
2010) pekats på möjliga spänningar beträffande förväntningar som ställs på
professionella grupper i byråkratiska organisationer. Ett antal frågor ställdes
därefter till materialet: Varför blir socialarbetarna BBIC-utbildare? Hur
förklaras och motiveras detta? Hur bedriver de sitt arbete? Vilka strategier
använder de när kollegor behöver stöd i användningen av verktyget? Vilka
logiker speglar utsagorna? Utifrån dessa frågor tematiserades materialet och
med Evetts begrepp som fond konstruerades därefter tre typer av lokala
standardiserare.
Kunskapsintresset i den tredje delstudien innebar att materialet initialt, och
relativt grovt, strukturerades kronologiskt. Här var ambitionen att konstruera
organisationernas riskbedömningshistorier för att få en överblick över hur
arbetet med riskbedömningar organiserats, av vem samt vilka skäl och motiv
som presenterats som grund för arbetet. Även om den teoretiska
begreppsapparaten inte tillämpades direkt i detta skede ska frågorna ändå förstås
som teoretiska om vem som har kontroll över hur arbetsuppgifterna i
organisationerna utförs. När den övergripande kronologin var genomförd
användes de för analysen valda orienterande begreppen (jurisdiktion,
diskretion, professionalism och rutinisering/obestämdhet) (Abbott, 1988;
Evetts, 2010; Robinson, 2003) för att förstå materialet. Med hjälp av begreppen
preciserades den övergripande kronologin ytterligare i de tre teman som
återfinns i delstudien.
Den drivande analytiska frågan i den fjärde delstudien var hur
riskbedömningar genomförs och hur verktyg påverkar diskretion. I analysen av
materialet strukturerades empirin därför utifrån Molanders (2016) beskrivning
av komponenter i ett resonemang (vad är situationen, vad vill socialarbetarna
göra åt den och varför?). Detta skedde initialt i relation till varje klient för sig.
Därefter söktes efter återkommande teman i materialet som illustrerar
socialarbetarnas resonemang. Missbruk, normalisering och säkerhet var
bevekelsegrunder (i artikeln benämnda logiker) som framstod som relevanta
och därför blev analysens resultat.9

Etik och metoddiskussion
Det primära empiriska materialet som ligger till grund för avhandlingens
delstudier har varit intervjuer med 68 intervjupersoner. I delstudie III och IV
har organisations- respektive klientdokument bidragit med inslag som
ytterligare kunnat exemplifiera intervjupersonernas berättelser eller i vissa fall
kontrollera huruvida deras utsagor stämmer med dokumentationen. Intervjuerna
har dock varit i fokus. I delstudie IV har också kortare observationer kombinerat
Logiker ska i detta sammanhang förstås som de bevekelsegrunder som influerat bedömningar och
beslut.

9
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med informella samtal och diskussioner genomförts. Materialet har samlats in
från flera olika organisationers arbete visavi två målgrupper. Det är ett
omfattande kvalitativt material som tar upp olika aspekter och belyser
standardisering som fenomen i socialt arbete. Å ena sidan kan detta betraktas
som en svaghet med studien. En tydligare avgränsning på en eller några aspekter
eller på en organisations eller ett verksamhetsområdes genomförande av
standardisering hade kunnat fördjupa analyserna ytterligare. Å andra sidan kan
den bredare ansatsen med de olika materialen och inkluderandet av
socialarbetares arbete med de bägge målgrupperna barn och unga och
våldsutsatta kvinnor betraktas som en fördel i det att resultaten kan relateras till
varandra och därmed vidga de slutsatser som kan dras från respektive delstudie.
Den bredare ansatsen samt metod- och materialvalet stärker därmed
möjligheten att besvara avhandlingens frågeställningar.
En svårighet med att använda flera organisationer som fall, organisationer
som också är förhållandevis stora sett till antalet anställda, är att det inom ramen
för en avhandling är svårt för att inte säga omöjligt att nå alla som eventuellt
skulle kunna ha något viktigt att tillföra analyserna av standardisering och dess
konsekvenser. Blicken har riktats mot de som främst berörts, de som använder
verktygen eller har sett till att de etablerats, liksom mot deras chefer och ett
urval av politiker med särskilt engagemang för frågor om våld i nära relationer
(delstudie III), eller de som regelbundet läser BBIC-utredningar (delstudie I).
Nyckelaktörer vid de respektive organisationerna har bidragit med kunskaper
om vilka som kan tänkas ha något att tillföra forskningen. En intressant vinkel
hade varit att också inkludera någon eller några i organisationerna som står
relativt långt ifrån arbetet med exempelvis BBIC, FREDA och SARA och
samtala om hur de förstått den utveckling som skett. En både praktisk och
tidsmässig begränsning har gjort att den typen av fördjupad analys valts bort.

Resultatens trovärdighet
En bedömning av ett resultats trovärdighet förutsätter transparens beträffande
forskningens genomförande. Detta kapitel har som syfte att förstärka
transparensen. Det handlar också om att ta upp och tydliggöra hantering av
dilemman som uppstått.
Att intervjua socialarbetare, chefer, politiker och även aktörer på regional
och nationell nivå innebär att söka förstå hur dessa beskriver, upplever och
resonerar kring ett eller flera fenomen och situationer, i mitt fall kopplat till
standardisering av socialarbetares yrkesutövning. Det empiriska materialet som
analyseras är därmed intervjupersonernas beskrivningar och tolkningar av sin
verklighet (Kvale, 1997; Layder, 1998). Det är inte helt orimligt att tänka sig att
dessa tolkningar faktiskt också präglar deras handlande (Hasselberg, 2012). När
det gäller beskrivningar av verktygen har det också varit viktigt att fråga om den
konkreta användningen. Det går inte komma ifrån att de intervjuades utsagor
kan spegla hur de uppfattar att verktygen bör användas snarare än hur de faktiskt
används. I delstudie I har det också funnits en poäng med att undersöka hur de
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själva ser på en sådan diskrepans. Principen har dock varit att söka efter
konkreta beskrivningar av faktisk användning.
Det finns dock alltid en möjlighet att intervjupersonerna i intervjusituationen
vill betona eller nedtona vissa aspekter för att framhäva sig själva eller genom
intervjun och den kommande studien på olika sätt påverka sin eller andras
situation. I delstudie I går det exempelvis att föreställa sig att ett missnöje med
BBIC som socialarbetare uttrycker accentueras för att genom forskningen
förstärka en redan befintlig kritik i förhoppning om att det kan leda till positiva
förändringar för intervjupersonen. Ett sätt att hantera detta har varit att lyssna
på olika aktörer inom organisationen, något som även gjorts i delstudie III, där
även externa aktörer deltagit i forskningen. Detta, tillsammans med jämförelser
mellan intervjuutsagor och olika dokument i delstudie III och IV, har alltså
syftat till att söka skapa en mer sammansatt bild av det som studerats, vilket
ligger i linje med Layders (1998) rekommendationer för att stärka resultatens
trovärdighet. I delstudie II har jag sökt hantera detta genom att betona att
ansatsen inte varit utvärderande. Genomgående i de olika studierna har frågor
ställts på ett sätt som inte avser att vara ifrågasättande för att bidra till giltighet
i svaren.
Ett annat sätt jag använt för att eftersträva trovärdiga resultat i studierna har
varit att kommunicera de empiriska resultaten, vad Kvale (1997) kallar
kommunikativ validitet. Kommunikation har skett till såväl intervjupersoner
som forskarsamhället genom seminarier och presentationer av resultat på
konferenser. Min analys av resultatet i artikel I presenterades exempelvis vid
två tillfällen för intervjupersonerna och andra i den aktuella förvaltningen, och
hög konsistens mellan deras verklighet och tolkningarna fanns. De idealtypiska
beskrivningarna i artikel II har också presenterats vid två tillfällen för aktiva
BBIC-utbildare (dock ej de som deltagit i studien) som trots svårigheter att
förhålla sig till de renodlade typerna ändå kunde känna igen sig i mina
beskrivningar. Också beskrivningar av hur riskbedömningspraktiker etablerats,
fyllts med innehåll och konsoliderats i de bägge kommunerna i artikel III har
presenterat för ett flertal av de deltagande personerna. De kände igen
beskrivningen. Mina analyser från artikel IV har inte någon av deltagarna som
intervjuats tagit del av vilket får betraktas som en svaghet. Jag har dock
regelbundet kunnat ställa frågor och diskutera hur jag förstått deras
bedömningsarbete då jag återkommit till samma socialarbetare under
tidsperioden.

Generaliserbarhet
Att generalisera resultaten från delstudierna på statistisk grund är inte möjligt.
Men även kvalitativ forskning bör rimligen ha någon ambition att låta ett mindre
omfångsrikt material ligga till grund för en diskussion om resultaten är
överförbara till andra sammanhang, och om de därmed kan säga något utöver
just den organisation eller de situationer man studerat. Ett första sätt att resonera
om detta kan vara att, som jag tidigare påpekat, utgå från likheter i den
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institutionella miljö som omgärdar socialtjänsten, nämligen de nationellt
formulerade lagar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar socialtjänstens
verksamhet. En sådan utgångspunkt tillsammans med de trender vad gäller
arbetets organisation, att samma verktyg används på en stor mängd platser, och
socialarbetarkårens relativt enhetliga grundutbildning skulle kunna innebära att
det går att sluta sig till att det finns likheter mellan det som sker på landets olika
socialförvaltningar, och att studiernas resultat därmed skulle kunna vara
relevanta för att förstå vad som sker även i andra liknande sammanhang med
liknande villkor.
Vägledande i avhandlingen har också varit att nyttiggöra den teoretiska och
begreppsliga ramen för att förstå standardisering som fenomen i socialt arbete.
Det går därmed även att tala i termer av analytisk generalisering (Kvale, 1997;
Yin, 2009) eller om ett resultats förklarande kraft (Layder, 1998). Nyttjandet av
professions- och organisationsteori i avhandlingens delstudier har syftat till att
öka möjligheten till resonemang om analytisk generalisering av resultaten. Jag
menar därmed att resultaten i denna avhandling kan användas och bidra till att
förstå andra liknande händelser och sammanhang där välfärdsprofessionella har
att hantera standardiseringens praktiska möjligheter och svårigheter. När det
gäller avhandlingens BBIC-studier vore det exempelvis orimligt att utgå ifrån
att resultaten skulle vara unika för just den organisation och de personer jag
mött. Inte minst mot bakgrund av att liknande resultat delvis också rapporterats
i annan forskning.
Avhandlingens fjärde artikel och de resultat som återfinns i den bör möjligen
kommentars särskilt vad gäller just generalisering. Jag har argumenterat för att
de bägge socialarbetare vars riskbedömningar studeras nog får betraktas som
ledande inom sitt gebit i egenskap av sin erfarenhet och att de utbildar andra
socialarbetare i att genomföra riskbedömningar. De har dessutom haft ett
omfattande utrymme att själva besluta över hur arbetet ska organiseras och
utföras i den egna organisationen. Betraktat som ett kritiskt fall (Flyvbjerg,
2001) går det emellertid att påstå att liknande betingelser mycket väl skulle
kunna skapas också i andra sammanhang.
Till syvende och sist är det upp till läsaren att bedöma om de olika resultatens
kan överföras till och bidra till reflektion i andra sammanhang. En förhoppning
är att resultaten kan öppna upp för diskussioner om relevans i andra kontexter.

Etik
Alla intervjupersoner som har deltagit i undersökningarna har informerats om
studiernas syfte och sin rätt att själva avgöra huruvida de vill medverka samt att
de närhelst de önskar kan välja att avstå från deltagande. Ingen har valt att avstå
efter att de bestämt sig för att medverka. Muntligt samtycke har inhämtats från
alla intervjupersoner som deltagit i egenskap av representanter för sin
profession eller sin position i aktuell organisation. I såväl samverkansprojektet,
som resulterade i avhandlingens första artikel som våldsprojektet, som
rapporteras i tredje och fjärde artikeln, fanns redan relationer mellan akademi
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och praktik upparbetade när jag påbörjade mitt arbete. Det betyder att jag inte
har haft kontroll över den information och de diskussioner som föregått mitt
eget engagemang i projekten. I de tre organisationer som är aktuella för dessa
delstudier har samtliga jag träffat och talat med haft kännedom om att ”något är
på gång” och fått information om forskningen av chefer och andra
nyckelpersoner via exempelvis arbetsplatsträffar, mail och interna hemsidor.
Å ena sidan har detta inneburit att det varit relativt lätt att få träffa och
intervjua lämpliga personer inom organisationerna. Organisationernas ledning
som har funnits med i de initiala diskussionerna om forskningen har varit
positiva och uppmuntrat till deltagande. Å andra sidan uppstår här en svårighet:
kan en sådan uppmuntran från ledningen kan uppfattas som ett krav från
socialarbetares sida? Frivilligheten har därför betonats och ingen har, såvitt jag
eller mina medförfattare kunnat bedöma, tolkat sin medverkan på detta sätt. De
socialarbetare (och även andra) som medverkat har istället gett sken av att vara
genuint intresserade och villiga att delta.
Att vara en ”samverkansdoktorand” (dock ej anställd av förvaltningen)
vilket i någon mån kan sägas karaktärisera de villkor som omgärdat arbetet med
första artikeln i avhandlingen, aktualiserar särskilda överväganden. Jag befann
mig nämligen, som tidigare beskrivits, på plats i organisationen i betydligt högre
utsträckning än vad som egentligen var nödvändigt för insamling och analys av
det material som återfinns i artikel I. Det har att göra med den ursprungliga
tanken att samverkansprojektet skulle bli betydligt mer omfattande (faktiskt
ligga till grund för hela avhandlingsarbetet) och att såväl forskningsidéer som
resultat kontinuerligt skulle diskuteras med aktörer i organisationen.10 Eftersom
jag hade en arbetsplats på förvaltningen, fanns med i fikarummet och ibland
deltog på förvaltningsträffar möttes jag av frågor som ”studerar du oss nu?”.
Dessa avtog ganska snart men kunde ibland ställas av personal som tillkommit
efter projektets start. Och det är givetvis en berättigad fråga att ställa. Jag
förklarade att så inte var fallet, att de studier som skulle genomföras och den
empiri som skulle användas klart kom att avgränsas från de mer informella
diskussioner och samtal som regelbundet förekom mellan mig och
förvaltningens aktörer. Utan att ha genomfört någon mer systematisk beräkning
skulle jag vilja påstå att förhållningssättet från socialarbetare framförallt var
”det här borde du skriva om” snarare än ”det här får du inte skriva om”. Det
fanns alltså ingen brist på forskningsidéer från socialarbetarnas sida. Poängen
här är emellertid att jag i möjligaste mån försökt tydliggöra min
empiriinsamling. Intervjusituationerna har varit tydligt avgränsade i tid och rum
med en konkret start och ett slut.
Samma problem har jag inte haft med de övriga tre delarbetena. Där har min
roll varit tydlig och vid mina träffar med olika aktörer har syftet varit att
10
Skälet till att samverkansprojektet endast kom att utgöra en del av avhandlingsarbetet var en
kombination av byte av viktiga aktörer inom den aktuella förvaltningen och av mer personliga och
praktiska betingelser som försvårade mina möjligheter att fullfölja projektet.
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genomföra empiriinsamling. Inga deltagare i några studier nämns vid sina
namn. I de fall namn förekommer är de fingerade. De sju kvinnor som tillåtit
mig följa deras ”ärende” i delstudie 4 har samtliga såväl muntligt som skriftligt
samtyckt till att jag tar del av deras dokumentation och diskuterar deras situation
med socialarbetarna. Delstudie III och IV är etikprövade (Diarienr 2015/334–
31), något som inte bedömdes vara relevant för delstudie I och II med tanke på
att inga känsliga personuppgifter hanterades där (Personuppgiftslagen SFS
1998:204).
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Resultat
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av varje artikel som ingår i
avhandlingen. Tre av artiklarna är skrivna på engelska och förberedda för eller
publicerade i internationella tidskrifter. De är också samförfattade med andra
forskare. Den fjärde artikeln är skriven på svenska och till den är jag ensam
författare. I kapitlets avslutande del presenteras en taxonomi som beskriver
möjliga diskretionära positioner socialarbetare kan inta visavi standardisering.

Sammanfattning av avhandlingens artiklar
Artikel I
Executing standardization tools in social work: a case study of the Swedish
version of the Integrated Children´s System
Avhandlingens första artikel inleds med ett konstaterande att det sociala arbetet
mött ökade krav på att i sin praktik demonstrera effektivitet och rationalitet.
Dessa krav knyts dels till det så kallade risk- och granskningssamhället, dels till
en övergång från en kollegial och yrkesmässig till en hierarkisk och
organisatorisk professionalism (Evetts, 2010). Syftet med artikeln är att
undersöka hur BBIC används i socialtjänsten och om avvikelser från verktygets
manual och formella intentioner förekommer. Vidare analyseras hur avvikelser
som uppmärksammats förklaras av socialarbetare, chefer och politiker i den
organisation som studeras. Studiens empiriska material baseras på intervjuer
med 18 socialarbetare, fem chefer och fem politiker och det analyseras med
hjälp av kunskaper från implementeringsforskning (se Fixsen et al., 2013;
Hasenfeld, 2010; Lipsky, 2010) och mikro-sociologisk teori (Scott & Lyman,
1968) om hur människors beskrivning av sitt agerande avviker från det
förväntade.
I artikeln visas hur vissa delar i BBIC-verktyget exkluderas eller inte
tillämpas i det skede av utredningsprocessen där det kunde förväntas enligt
manualen, hur socialarbetare försöker rationalisera sitt arbete genom att
använda sig av knep och genvägar och hur socialarbetare förhåller sig
pragmatiskt till verktygets instruktioner om vilken information som är relevant
att basera sitt arbete på liksom vart denna information ska dokumenteras.
Resultaten stärker tidigare internationell och nationell forskning om hur
utrednings- och bedömningsverktyg används av socialarbetare. Avvikelserna
förklaras av aktörerna med hänvisning till en alltför belastad arbetssituation som
ett sätt att prioritera klientens behov och som en bristande förståelse för vilka
funktioner delar av verktyget fyller.
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Principiellt uppfattar alla aktörer som intervjuas att en tilltagande
standardisering av utrednings- och bedömningsarbete är positiv för såväl
socialtjänstens klienter som för professionen och det sociala arbetets praktikfält
i stort. Det bör inte spela någon roll till vilken socialtjänstförvaltning i landet en
klient kommer – var och en bör få liknande behandling, stöd och hjälp oavsett
boende eller vistelseort. För professionens vidkommande argumenteras för att
BBIC-verktyget, tvärt emot farhågor uttryckta i tidigare forskning, faktiskt kan
främja reflektion i arbetet när socialarbetare behöver ta ställning till vilka
behovsområden som ska utredas respektive uteslutas.
När respondenterna rör sig från dessa mer principiella utsagor och börjar
reflektera över hur BBIC fungerar i deras verksamheter framträder dock en mer
problemorienterad bild. I likhet med implementeringslitteraturen konstateras att
förutsättningarna (i form av tid och personal) för att använda BBIC saknas, men
att det som tidigare kommit att kallas formulärs deskriptiva tyranni (Gubrium
et al., 1989), här representerat av BBIC-formulären och de ”boxar” vari
informationen ska dokumenteras, hämmar såväl professionens förmåga att
konstruera ett narrativ som chefers och politikers förståelse av detsamma. I den
aktuella organisationen saknades möjligheter för reflektion över arbetet. Det var
dessutom oklart vem som ansvarade för BBIC i organisationen och fanns till för
att stötta socialarbetare i deras tillämpning av BBIC.
Artikelns resultat visar hur nyckelfaktorer för implementering av verktyg för
standardisering av utrednings- och bedömningsarbete inom socialtjänsten är
föränderliga och hur en initial förväntan och förhoppning om ett nytt verktygs
potential kan förändras över tid i takt med att det formar, och formas av,
organisatoriska och professionella betingelser. För att så långt som möjligt
förankra sitt arbete i professionella övertygelser måste socialarbetare göra
avvikelser från verktyget. En viktig slutsats är att forum för kollegiala
reflektioner över standarder, här exemplifierade genom BBIC, är nödvändiga
för att utveckla rättfärdigande förklaringar till handlingar eller ett förändrat
handlingsmönster. En annan slutsats är att den organisatoriska
professionalismen behöver balanseras mot den kollegiala och yrkesmässiga.
Det är rimligt att professionen ges ett visst diskretionärt utrymme, men det är
också av vikt att tillgodose behovet av en rättssäker och transparent
socialtjänstpraktik som är möjlig att utvärdera, vilket är ett av BBIC:s syften.

Artikel II
The standardizers: social workers´ role when implementing assessment tools in
the Swedish social services
Avhandlingens andra artikel syftar till att studera hur lokala BBIC-utbildare
medierar mellan nationella imperativ och lokala praktiker vid arbetet med att
implementera BBIC. I artikeln undersöks genom intervjuer de 10
respondenternas motiv till att bli BBIC-utbildare, deras roll i implementeringen
av standarder för utredning och bedömning samt vilka strategier de använder i
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relation till sina kollegor för att få BBIC att fungera i deras vardag – en i tidigare
forskning outforskad fråga.
Teoretiskt tar studien sin utgångspunkt i förståelse av utbildarnas förankring
dels i organisationen och dess regelverk, dels i sin profession vilket kan
innebära att spänningar uppstår mellan dessa bägge logiker. Med hjälp av Evetts
(2010) distinktion mellan organisations- och yrkesprofessionalism konstrueras
i analysen av empirin tre olika typer av standardiserare.
Den första, den instrumentella standardiseraren, träder in i rollen som BBICutbildare mot bakgrund av krav som formulerats nationellt och lokalt i
organisationen och som ett sätt att komma ifrån kärnuppdraget som utredande
socialarbetare. Genom att vara BBIC-utbildare minskas den egna administrativa
bördan och nya sammanhang öppnas där potentiella karriärkliv kan tas. När
denna roll aktiveras i relation till kollegors frågor och svårigheter rörande
tillämpningen av BBIC hänvisar den instrumentella standardiseraren till lagen,
organisationen och ledningen som imperativ för följsamhet till verktyget.
Organisationsprofessionalismen utgör den instrumentella standardiserarens
fundament.
Den adaptiva standardiseraren träder också in i rollen som BBIC-utbildare
för att svara mot organisatoriska förväntningar. Den adaptiva standardiseraren
tonar ned strikt följsamhet till BBIC och försöker anpassa verktygets sätt att
fungera till organisationens logik. I artikeln ges exempel på hur det i huvudsak
är ledningen som tycks besluta om, och i så fall hur, BBIC ska användas.
Besluten kan emellertid vara professionellt motiverade i så motto att ledningens
och den adaptiva standardiserarens förändringar av BBIC underlättar och
stödjer snarare än styr professionen.
Den transformativa standardiseraren, slutligen, orienterar sig mot
yrkesprofessionalism, även om den organisatoriska professionalismen också
finns närvarande. Motivet att bli BBIC-utbildare är för den transformativa
standardiseraren knutet till socialarbetarkårens behov av att arbeta mer
strukturerat och bli bättre på att följa upp insatser för att säkerställa att klienterna
får den hjälp och det stöd de behöver. Även hos den transformativa
standardiseraren har begreppen likriktning och standardisering positiva
konnotationer som förmedlar en legitimitet för professionens yrkesutövning.
Men det finns samtidigt en öppenhet för det sociala arbetets komplexitet och ett
behov av att varje socialarbetare självständigt ska använda BBIC på ett sätt som
korresponderar med dennes egen syn på vad professionellt socialt arbete är. Den
transformativa standardiseraren uppmärksammar och söker stödja en utveckling
också av andra förmågor hos sina kollegor än följsamhet till manualer.
De sätt på vilka BBIC-utbildare och andra förmedlare av nationella
imperativ arbetar för att implementera standarder har implikationer för socialt
arbete. Det är exempelvis möjligt att den första standardiseraren som beskrivits
ovan tonar ned möjligheterna till reflektion och kritiska röster om arbetssätt och
dess konsekvenser för klienter i socialtjänsten. Den analys som presenteras i
artikeln problematiserar, genom de olika typerna av standardiserare, den linjära
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synen på implementering av nya mer eller mindre forskningsbaserade arbetssätt
i socialtjänstens organisationer.

Artikel III
The pursuit for standardization in domestic violence social work: A multiple
case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and
processed in the Swedish social services
Denna artikel syftar till att studera hur idén att använda riskbedömningsverktyg
manifesteras och processas i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. I
artikeln undersöks vilka aktörer på lokal nivå som kontrollerat etableringen och
användningen av riskbedömningsverktyg, vilka arbetssätt som valdes och av
vem samt vilka mekanismer som påverkar konsolideringen av
riskbedömningsverktyg. Med det senare avses vad som påverkar och
vidmakthåller genomförandet av riskbedömningar med riskbedömningsverktyg
i lokala sammanhang. Analytiskt används begrepp från professionsteori
(Abbott, 1988) för att bidra till förståelsen för hur idén om användningen av
verktygen manifesteras och processas. Studiens empiriska material hämtades
från två fallkommuner och som primär metod användes intervjun. Sammanlagt
ingår intervjuer med 30 personer från professionens, ledningens och politikens
domäner. Dokument från de olika kommunerna har även inkluderats.
I artikeln visas att de specialiserade socialarbetarna i respektive kommuns
enheter för våld i nära relationer varit framgångsrika i sin strävan efter
standardisering med avseende på riskbedömningsarbete. De har vid sina
respektive arbetsplatser självständigt kunnat bedöma och besluta hur arbetet ska
organiseras och utföras utan särskilt stor påverkan från varken politiker eller
ledning. Det blir tydligt att de specialiserade socialarbetarna vill flytta fram de
professionella positionerna i relation till problemområdet våld i nära relationer
genom att inlemma kunskaper och arbetssätt hämtade från andra professionella
fält och därmed röra sig i riktning från en socialtjänstpraktik baserad på magkänsla. Det professionella riskbedömningsarbetet är emellertid beroende av
organisationen och dess betingelser (i synnerhet tid och tillgänglig kompetens),
vilket påverkar möjligheterna för de specialiserade socialarbetarna att utföra
vad de anser vara gott riskbedömningsarbete. I den ena organisationen har
bedömningsverktyget FREDA implementerats och använts som en del i
utredning och behandling av den våldsutsatta kvinnan. Utrednings- och
behandlingsarbetet genomförs också av de specialiserade socialarbetarna. I den
andra organisationen fyller det strukturerade bedömningsverktyget SARA inte
samma funktion i organisationen som FREDA i den förra. De specialiserade
socialarbetarna i denna organisation kan själva initiera en strukturerad
riskbedömning men även få beställningar från andra enheter i organisationen,
enheter som saknar kompetens att genomföra riskbedömningar. Denna
kompetensbrist parad med ett högt tryck på de specialiserade socialarbetarna

63

har i organisationen inneburit att strukturerade riskbedömningar placeras i en
kö med oklar genomförandetid.
Samtidigt som det är relevant att betona de professionellas självständiga
strävan efter standardisering i organisationerna visas i artikeln att denna strävan
ligger i linje med institutionellt legitima sätt att bedriva socialt arbete på.
Standardiseringssträvan och dess lokala praktiska manifestation tolkas därmed
som ett sätt att erhålla legitimitet och kontroll men också som ett sätt att bedriva
ett kvalitativt bättre socialt arbete än vad socialarbetarna själva har tidigare
erfarenhet av.
Artikeln avslutas med en reflektion om vad professionaliseringen av stöd till
våldsutsatta kan tänkas innebära för klienterna. Kan det vara så att ett fokus på
risk och säkerhet för enskilda kvinnor också kan flytta fokus från mer
strukturella perspektiv på mäns våld och ett större ansvar läggs på de
våldsutsatta kvinnorna, snarare än på männen, att förändra sitt beteende?

Artikel IV
Att göra en FREDA: riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot
kvinnor
Denna artikel syftar till att undersöka vilka logiker som framträder i
socialarbetares resonemang om riskbedömningssituationer med riskbedömningsverktyget FREDA som rör kvinnor som utsatts för våld av en man
de haft en nära relation till. Med begreppet logiker avses i artikeln de
bevekelsegrunder som utgör grunden för bedömningar och beslut. Till skillnad
från det näraliggande mikro-sociologiska begreppet Accounts som myntats av
Scott och Lyman (1968, s. 46) avses med begreppet logiker inte nödvändigtvis
bara yttranden och resonemang som ska ursäkta eller förklara oförutsedda eller
olämpliga handlingar, utan inbegriper också bevekelsegrunder och förklaringar
som en person för fram utan att för den sakens skull betrakta sig själv eller de
egna handlingarna som ifrågasatta. Analytiskt utgick studien från Molanders
(2016) distinktion mellan diskretionens strukturella och epistemiska dimension
med användningen av det senare i fokus. Artikelns analys baserades på
empiriskt material om sju våldsutsatta kvinnor som samlats in via intervjuer,
observationer och informella samtal med socialarbetare samt skriftliga
riskbedömningar.
Resultatet av analysen illustrerar hur socialarbetare resonerar i
riskbedömningssituationer genom tre logiker. Den första, missbrukslogiken,
visar hur socialarbetare i sina resonemang kan tolka vad som oftast betraktas
som en risk (missbruk av alkohol och droger), som ett skydd för kvinnan. Den
andra, normaliseringslogiken, visar två olika betydelser som en teoretisk
förståelse för normaliseringsprocessen har för socialarbetares resonerande och
bedömningar. Å ena sidan kan normaliseringen hos kvinnan villkora
bedömningen genom att socialarbetaren beaktar och tar hänsyn till att kvinnan
själv inte förstår de risker hon utsätts för. Å andra sidan kan kunskap om
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normaliseringen aktiveras när socialarbetare tolkar att kvinnan överdriver
riskerna, vilket gör resultatet från riskbedömningsverktyget otillförlitligt. Den
tredje, säkerhetslogiken, illustrerar hur tilltron till att verktyg som FREDA
genererar säkrare bedömningar får betydelse för hur socialarbetare planerar
framtiden för de våldsutsatta kvinnorna. Samtidigt innebär detta en tudelad
ansvarighet, där kvinnans del blir att anta uppgiften att vara en ”rational prudent
citizen” (Haggerty, 2003, s. 196 citerad i Hoyle, 2008, s. 332) och implementera
säkerhetsåtgärder i den egna livsföringen baserade på riskbedömningen.
De logiker som redogjorts för visar hur socialarbetares resonemang i
riskbedömningssituationer inte är under belägring som en följd av
standardisering. Å ena sidan konstitueras mäns missbruk som risk, å andra sidan
som skydd och kvinnans räddning. Å ena sidan kan kunskap om normalisering
innebära bedömningen att kvinnan inte förstår den fara hon är utsatt för, å andra
sidan att kvinnan överdriver och att hon ”är mer rädd än hon behöver vara”. Å
ena sidan ska riskbedömningar och säkerhetsplanering skydda profession och
organisation från klander, å andra sidan skydda kvinnorna från våld. Hur
kvinnorna själva agerar påverkar riskbedömningen och betingar behovet av
skydd.
Till skillnad från andra studier (se Cattaneo & Chapman, 2011; Martinell
Barfoed, 2014) verkar inte heller användandet av FREDA, sett ur
socialarbetarnas perspektiv, hämma eller lägga restriktioner på samtalet mellan
socialarbetare och klient. Socialarbetare i denna studie använder verktyget och
de kunskaper som ryms däri som en kunskapskälla i den riskbedömning som
sker. Ibland vederläggs och ibland kvalificeras verktygets slutsatser av
socialarbetarnas kunnande. Vad som är den mest riktiga, valida och tillämpliga
kunskapen att använda i bedömningen tycks avgöras av den professionelle och
dennes omdöme i det enskilda fallet.

Summering och avslutande analys
Jag återknyter nu till standardiseringens möjliga konsekvenser för de
professionellas diskretion. På basis av teori, tidigare empirisk forskning och
resultaten från artiklarna i avhandlingen presenterar jag en tentativ taxonomi
som syftar till att systematisera förståelsen av olika typer av diskretionära
positioner som socialarbetare kan inta visavi standardisering (se figur 1 nedan).
Trots ökad extern styrning kan professionella självständigt styra och kontrollera
sitt arbete (Brante et al., 2015). Det talar för att det är relevant att undersöka hur
professionella använder diskretionen i sammanhang där deras position inte är
alltigenom fixerad av organisationen eller den externa kunskapsstyrningen (se
Alm, 2015; Ellis, 2011; Evans, 2010; Evans & Harris, 2004; Hardy, 2016;
Lipsky, 2010; Molander, 2016; Ponnert & Svensson, 2016). Ellis (2011)
liknande ansats fungerar som en viktig inspirationskälla, även om våra begrepp
skiljer sig något.
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Figur 1. Taxonomi över möjliga analytiska diskretionära positioner
Auktoriserad diskretion
Den formella

Den förhandlande
Värdegrund

Administration
Den rationaliserande

Den radikala

Faktisk diskretion

Taxonomins horisontella axel handlar om de styrande principer som
inverkar på de diskretionära positioner socialarbetare kan inta. Här finns
beröringspunkter med Evetts (2010; Liljegren & Parding, 2010) logiker och den
övergång som antas ha skett från det hon kallar för en yrkesmässig till en
organisatorisk professionalism. Något hårdraget går det att uttrycka som en
kontrast mellan å ena sidan en yrkesutövning som styrs av förpliktelser visavi
organisationen och de uppdrag och gränser den sätter, och å den andra en
yrkesutövning som karaktäriseras av ett engagemang visavi en uppsättning
värden och kunskaper. Taxonomins vertikala axel handlar om styrande
praktiker och ska i detta sammanhang förstås som praktik styrd genom
auktorisation eller diskretionär kapacitet, det vill säga relationen mellan
socialarbetares faktiska yrkesutövning och de föreliggande formella
premisserna. Behovet av att uppmärksamma denna senare kontrast grundas i
såväl nyinstitutionell teoribildning (se Meyer & Rowan, 1977) som den
forskning som följt på Lipskys (2010) arbeten om socialtjänsten som
gräsrotsbyråkrati (jfr Evans, 2010). I det följande utvecklas och konkretiseras
detta resonemang ytterligare.
På den horisontella axeln görs därmed en åtskillnad mellan administration å
ena sidan och socialarbetares värdegrund å den andra. Den vänstra sidan av
axeln har koppling till vad Agevall et al. (2017) benämner dokumentstyrning,
som handlar om en direkt beteendestyrning, liksom till den ”administrativa
koreografi” som Wächter (1998) menar kännetecknat socialtjänstens arbete
under lång tid. Paralleller kan även dras till vad Molander (2016; jfr Brante et
al., 2015) benämner diskretion i strukturell mening, det vill säga de
specificerade och tillåtna handlingsalternativ som ska styra socialarbetares
yrkesutövning. Den högra sidan av axeln, värdegrund, avser istället vad som
ligger till grund för de resonemang och omdömen som kommer till uttryck i
praktiken och som leder fram till bedömningar och beslut i klientärenden.
Denna aspekt har visat sig vara svårare att utsätta för extern styrning och kan
grunda sig på såväl professionsetiska ställningstaganden, intuition, ”magkänsla” och politiska övertygelser som mer ”rationella” eller formella
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slutledningar, exempelvis det som kallas för evidensbaserat beslutsfattande (jfr
Bohlin, 2011; Brante et al., 2015; Denvall, 2008; Oscarsson, 2009).
Att det existerar vissa specificerade handlingsalternativ och värden som bör
styra bedömningar och beslut innebär emellertid inte per automatik att dessa får
genomslag i praktiken. Med inspiration från Evans (2010) föreslås därför på den
vertikala axeln en distinktion mellan auktoriserad diskretion å ena sidan och
faktisk diskretion å den andra. Om den första typen handlar om det formella sätt
som arbetet ska exekveras på, avser den andra de informella resurser och
möjligheter som de facto används av socialarbetare i praktiken (jfr Lipsky,
2010). Den första möjliggörs dels genom direkt organisatorisk kontroll, dels
genom att professionella uppfattar att det formella sättet ligger i linje med deras
utbildning, etiska riktlinjer, kunskaper och erfarenheter. Den faktiska
diskretionen möjliggörs däremot genom frånvaro av effektiv kontroll,
tillräckliga organisatoriska villkor samt genom bristande samstämmighet
mellan den auktoriserade diskretionen och professionellas överväganden och
grunder vid bedömnings- och beslutsarbete. Fyra analytiska diskretionära
positioner aktualiseras således.
Den formella diskretionära positionen kännetecknas av en rigid följsamhet
visavi administrativa rutiner och formella handlingsalternativ i en organisation.
I tidigare forskning har det argumenterats för att en sådan rigid följsamhet
ibland kan bli viktigare än målet i sig, det vill säga förbättrade levnadsvillkor
för barn, unga och våldsutsatta kvinnor (jfr Ekström, 2016; Munro, 2011;
Sunesson, 1998). Att denna position intas kan förstås på olika sätt. Ett sätt är att
tolka denna position som ett uttryck för en nära nog fullständig kontroll över
socialarbetare, vilket riskerar att instrumentalisera och rutinisera kontakten med
klienter (jfr Herz, 2012; Lauri, 2016) och reducera professionen till ”a docile
workforce […] entirely in thrall to the hegemony of the internal regime rather
than the professional task” (Wastell et al, 2010, s. 319). Men det finns också
paralleller till Lipskys resonemang om att gräsrotsbyråkrater ibland själva
förnekar diskretion eftersom det ”frees street-level bureaucrats from percieved
responsibility for outcomes” (Lipsky, 2010, s. 149; jfr Svensson, 2010). Det är
därmed möjligt att en frikoppling sker från ett professionellt ansvar över
arbetets resultat till ett redovisande ansvar för vilka administrativa förpliktelser
som följts (jfr Agevall et al., 2017). Ett exempel från avhandlingen som kan
knytas till denna position är utsagor kopplade till den instrumentella
standardiseraren i artikel II där BBIC ska användas för att ledningen kräver det.
Men positionen kan sannolikt också aktiveras av socialarbetare som ett sätt att
muta in ett uppgiftsområde som tidigare varit satt på undantag eller till och med
en icke-fråga i organisationerna (jfr Abbott, 1988). I empirin som ligger till
grund för artikel III finns ett flertal exempel på hur socialarbetare specialiserade
på våld i nära relationer arbetar aktivt och strategiskt för att standardisera arbetet
med våldsutsatta i sina respektive organisationer genom att utveckla olika
administrativa regler och rutiner.
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Den rationaliserande diskretionära position socialarbetare kan inta
kännetecknas av en strävan att förenkla yrkesutövningen och de administrativa
krav som ställs. Delar av resultaten från avhandlingens första artikel faller i
mångt och mycket in i denna typ (jfr Lipsky, 2010). Det faktum att det inte fanns
en tillräckligt stark kontroll över tillämpningen av BBIC parat med bristande
organisatoriska resurser innebar att avvikelser mellan BBIC ”på pappret” och
BBIC ”i praktiken” konstaterades i studien. Det fanns ingen direkt kontroll eller
några disciplinerande mekanismer från ledningens håll och inte heller en
kollegial eller självreglerande kontroll hos professionen, vilket möjliggjorde
avvikelser (jfr Svensson, 2011). Forskningen om utrednings- och
bedömningsverktyg och hur de används är rik på exempel som kan illustrera
denna position. Gillingham och Humphreys (2010) visar hur socialarbetare
manipulerar ett riskbedömningsverktyg för att påverka den poängsättning som
verktyget ska generera, och Alexanderson (2006) visar hur organisatoriska
villkor som bristande tid och hög arbetsbelastning hämmar möjligheten att
använda verktygen på det sätt som det var tänkt (jfr Björk, 2016; de Witte et al.,
2016; Wastell et al., 2010).
Den tredje diskretionära positionen socialarbetare kan inta till
standardisering utgörs av den förhandlande. Denna position handlar mer om de
diskretionära resonemang som används vid bedömnings och beslutsfattande och
som är grundade i en professionell auktoritet som bärs upp av den
professionelles kunskaper och beprövade erfarenheter samt professionella
etiska koder (se exempelvis Akademikerförbundet, 2015; jfr Ellis, 2011;
Molander, 2016). I artikel IV finns flera exempel på hur socialarbetare i sina
resonemang förhandlar med riskbedömningsverktyget FREDA på basis av egna
kunskaper och erfarenheter, vilka i sammanhanget kan bedömas vara formellt
erkända (se SOSFS 2014:4). I dessa förhandlingar används FREDA som en
kunskapskälla vid sidan av andra kunskaper och erfarenheter som de
professionella har. På liknande sätt återfinns i artikel II utsagor som knyts till
den transformativa standardiseraren, där BBIC behöver användas på ett sätt som
korresponderar med den egna professionella ”stilen”. BBIC ska givetvis
användas, men inte på ett instrumentellt och rigitt sätt. Med denna position följer
ett professionellt, snarare än ett redovisande, ansvar där resonemangen
förväntas kunna rättfärdigas på professionella grunder. Det finns alltså
paralleller mellan denna position och den beskrivning som ges EBP som
idealtypisk process, där den professionelle beskrivs som en kritiskt
reflekterande praktiker som integrerar olika kunskapskällor (Oscarsson, 2009).
Det går att på goda grunder anta att denna position är betingad av möjligheter
till kontinuerlig handledning och reflektionstid i arbetet (jfr Avby, 2015).
Den fjärde positioneringen som socialarbetare kan inta i sin praktik är den
radikala. Det är svårt att på basis av avhandlingens empiriska studier knyta
några utsagor tydligt till denna position. Ett sätt att begripliggöra är att relatera
den till de tendenser som beskrivits tidigare i kappan. I en standardiseringsera
där krav ställs på evidens, transparens och dokumenterad kunskap är
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legitimiteten för begrepp som exempelvis tyst kunskap, intuition och kanske till
och med socialt arbete som ”konst” svårare att artikulera. Det är dessutom denna
positionering som styrning genom standardisering har strävat efter att begränsa
(se Gambrill, 2011; Sundell et al., 2010). Här skulle nämligen också
paternalism, godtycke och ogrundade moraliska och subjektiva omdömen om
värdiga och ovärdiga klienter kunna rymmas (jfr Ellis, 2011; Ponnert &
Svensson, 2016). Men det går utifrån dagens ”klimat” inom socialtjänsten, där
vi rört oss mot ökade krav på riskbedömning och riskhantering liksom mot
individualisering och medikalisering av sociala problem (jfr Lundström, 2005;
Oscarsson, 2011), att även fråga sig om inte exempelvis 60- och 70-talets
politiska och radikala samhällsarbete kan hänföras till denna position.
Taxonomin gör det möjligt att reflektera över hur dagens socialarbetare
positionerar sig. Farhågan från standardiseringens kritiker är att socialarbetare
rör sig alltmer mot den formella positionen och blir passiva exekutörer av regler,
riktlinjer och manualbaserade verktyg (jfr Månsson, 2007; Wastell et al., 2010).
Konsekvensen riskerar därmed bli en de-professionalisering av professionen
och en möjlighet för praktikfältet att öppnas även för andra yrkesgrupper, som
i fallet med Australien jag tidigare beskrivit (jfr Agevall, et al., 2017;
Lundström, 2012). Därmed riskerar jurisdiktionen att utmanas. Det går
emellertid inte att likställa en följsamhet visavi standarder med en deprofessionalisering eller att ta den som bevis på bristande professionellt
omdöme. Det kan mycket väl vara på det viset att socialarbetares värdegrund
och deras omdömen och resonemang generellt eller i enskilda fall faktiskt ligger
väl i linje med det standardiserade arbetssättet.
Mina resultat visar vidare att det är möjligt att socialarbetare kan balansera
standardiseringen genom att förhandla den styrning som verktygen utgör med
sin professionella auktoritet (artikel II och IV). Så länge professionen är mer
eller mindre organisationsberoende ser möjligheterna för detta dock olika ut
(Alm, 2015). Som delvis illustreras i artikel I kan vi därför också bevittna ett
från socialarbetares håll defensivt förhållningssätt till standardisering som inte
nödvändigtvis grundas i professionella överväganden utan istället är ett resultat
av organisatoriskt betingade ad hoc-lösningar, det vill säga den
rationaliserande positionen. Även om professionen faktiskt rör sig från
betonandet av tyst kunskap, intuition och kanske till och med socialt arbete som
konst (se artikel II och III) riskerar den potential som faktiskt ryms i
standardiseringen därmed att gå förlorad i en organisation som inte är
organiserad för ett sådant syfte (se Alexanderson, 2006).
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Avslutande diskussion och reflektioner
Avhandlingens syfte är att undersöka och förstå standardisering som fenomen
med fokus på dess konsekvenser för socialt arbete som profession och
praktikfält. Tre frågeställningar som mer eller mindre berörs och besvaras i de
fyra artiklarna har formulerats: Hur kan professionella aktörers roll och
inflytande över standardisering i socialt arbete beskrivas och förstås? Hur
används utrednings- och bedömningsverktyg av professionella i praktiken? Hur
påverkas förutsättningar för de professionellas diskretion av utrednings- och
bedömningsverktyg? I det föregående kapitlet skapade jag en analytisk
taxonomi som ytterligare bidrar till en förståelse av framförallt avhandlingens
tredje frågeställning. Taxonomin kan möjliggöra vidare analyser när det gäller
fortsatt forskning men den kan också fungera som ett verktyg för professionella
att i sin yrkesutövning reflektera över hur, när och varför de intar olika
positioner. Empiriskt har jag närmat mig avhandlingens syfte genom att
intervjua olika aktörer, studerat dokument och även genomfört observationer.
Det är standardisering av socialarbetares utrednings- och bedömningsarbete
visavi två målgrupper som stått i fokus. Ambitionen har varit att bidra med
praktiknära studier som fördjupar kunskapen om standardisering i socialtjänsten. Jag avslutar med att resonera om mina resultat och föreslå nya studier.
Som titeln på avhandlingen antyder kan införande och användning av
manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg knytas till ett uppdrag att
standardisera delar av socialarbetarkårens yrkesutövning och därmed göra
praktikfältet mer likformigt. De exempel på manualbaserade utrednings- och
bedömningsverktyg som återfinns i avhandlingen kan härledas till statliga
initiativ med ambitioner att förändra yrkesutövningens villkor för att förbättra
barns, ungas och våldsutsattas livssituationer. När det gäller barn och unga var
det på regeringens uppdrag Socialstyrelsen i mitten av 1990-talet påbörjade ett
arbete för att stärka och utveckla familjehemsvården, vilket sedermera
resulterade i BBIC. På liknande sätt förhöll det sig med socialtjänstens arbete
med kvinnor som utsätts för mäns våld. Socialstyrelsen fick även här
regeringens uppdrag att utveckla bedömningsmetoder i syfte att öka
likformigheten över riket. Det räcker dock inte att förstå standardiseringstrenden uteslutande som ett uppifrån och ned-perspektiv. Det torde vara svårt
att driva standardisering i en riktning som ingen frågar efter.
Kopplat till avhandlingens första frågeställning är det svårt att frigöra sig
från uppfattningen att åtminstone vissa segment inom professionen även ser det
som ett professionellt uppdrag att aktivt arbeta för en ökad standardisering
(artikel II och III). Det handlar inte bara om att svara upp mot statliga propåer,
organisatoriska imperativ och en anpassning till standardisering som
legitimerande logik – även om sådana inslag också återfinns (se till exempel
den instrumentella standardiseraren i artikel II). Standardiseringen tycks även

70

appellera till professionella drivkrafter att förbättra arbetet i socialtjänsten och
leda professionen bort från en praktik baserad på mer subjektiva, individuella
grunder (jfr Evans, 2010; Martinell Barfoed & Jacobsson, 2012; Robinson,
2003). Det är här inte bara en fråga om försök från ledningen i organisationerna
att kontrollera socialarbetare.
Ett annat svar på den första frågeställningen är att professionellas
engagemang i standardisering också innebär en möjlighet att göra avbrott från
det vardagliga arbetet, ingå i regionala och nationella nätverk, erhålla
kompetensutveckling och inte minst inflytande över hur arbetsuppgifterna på
arbetsplatsen ska utföras. De statliga initiativen har öppnat upp för nya
positioner i lokala kontexter som i fallet med BBIC-utbildare. För de
socialarbetare som studerats i artikel III blir standardiseringen parad med
expertkunskaper om våld i nära relationer också ett sätt att utveckla, befästa och
åtminstone delvis kontrollera ett tidigare vakant verksamhetsområde i
arbetsorganisationen. Därmed kan socialarbetarnas engagemang i
standardiseringen av praktikfältet vara en öppning för individuell
professionalisering, om vi med det avser utvecklingen av speciella förmågor
och kompetenser samt en strävan efter inflytande på den egna arbetsplatsen och
de materiella och sociala fördelar som är förknippade med specialiseringen (jfr
Dellgran & Höjer, 2005). Genom att ta grepp mot det som andra starka aktörer
inom fältet anser vara lämpligt att göra (utveckla verksamheter inom området,
implementera bedömningsverktyg, utveckla rutiner etc.) är det möjligt att
argumenten inåt i organisationen blir kraftfullare. I Ekströms (2016) studie så
framkommer att socialarbetare som är specialiserade på våld i nära relationer
anses besvärliga av kollegor. Här kan organisationsprofessionalismen stödja
verksamhetens etablering och legitimitet. Resultaten från delstudie tre skiljer
sig därmed från annan forskning som framförallt pekar på ledningen som
drivande kraft i standardisering (jfr Björk, 2016).
Samtidigt är det viktigt att påpeka att de socialarbetare som har tilldelats
eller självständigt tagit på sig rollen att genomföra uppdraget att standardisera
praktikfältet knappast representerar hela yrkeskåren. Det är kanske inte så
konstigt att de ser positivt på den ökade standardiseringen som sker såväl
nationellt som internationellt i socialt arbete. Kopplat till andra frågeställningen
blir friktion tydligare i artikel I. Den beteendestyrning som verktyget kan
illustrera når inte hela vägen till socialarbetarnas vardagliga arbete. En tolkning
är att socialarbetare gör motstånd mot standardiseringens ”deskriptiva tyranni”
med fasta frågeområden och boxar att dokumentera i (Gubrium, Buckholdt &
Lynott, 1989). En standard som BBIC kan i lokala kontexter de facto bli till ett
direktiv för de enskilda socialarbetarna som de därmed måste förhålla sig till
(Brunsson & Jacobsson, 1998). Här är det också viktigt att minnas att BBIC
sannolikt är och även framstår som mer påtaglig i det dagliga operativa arbetet
jämfört med de riskbedömningsverktyg vars införande och användning också
studerats i avhandlingen.
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En annan tolkning är att det snarare än BBIC i sig är de omständigheter som
BBIC ska tillämpas inom som utgör grunden för friktioner mellan idén om
standardisering och BBIC i praktiken. Det nödvändiggör att socialarbetare intar
den rationaliserande positionen visavi verktyget. Att BBIC ”kan fungera väl
under goda förhållanden, men blir ett sänke under dåliga förhållanden”, som en
socialarbetare uttrycker det, stärker en sådan tes. I artikeln pekas på bristande
möjligheter för professionen att samlas för att kritiskt granska både verktyget
och dess användning i klientarbetet. Detta är ett behov som också framkommer
i internationell forskning om utrednings- och bedömningsverktyg och deras
användning av socialarbetare (jfr Broadhurst et al., 2010b).
Tidigare forskning har beskrivit manipulation av verktyg (Gillingham och
Humphreys, 2010). Begreppet manipulation träffar inte rätt när det gäller
resultaten från den fjärde artikeln i avhandlingen. Istället visar resultaten att
socialarbetarna förhandlar med FREDA och den riskbedömningspoäng som
verktyget genererar. Ibland stämmer riskpoängen överens med socialarbetarens
helhetsbedömning, ibland inte. I dagsläget är detta emellertid inte ett problem
för socialarbetarna; men en möjlig väg som skulle kunna öppna upp för en mer
manipulerande praktik är att verktygets poäng hårdare knyts till
insatsrepertoaren (jfr Høybye-Mortensen, 2015; Liljegren & Parding, 2010).
Det vill säga att vissa insatser villkoras av den risknivå som genereras av
verktygen. Paralleller kan också dras till artikel I. Utrednings- och
bedömningsförfarandet verkar ha vaga kopplingar till vilken insats som de facto
matchas mot barnets eller den unges behov. Och även om vissa av de områden
som socialarbetare förväntas utreda med BBIC styr socialarbetarnas
uppmärksamhet (att utreda hälsa och utbildning exempelvis) återfinns även i
detta material indikationer på att det snarare än manipulation handlar om
förhandlingar om vilka områden som är relevanta att utreda i det aktuella fallet.
Den tredje och sista frågeställningen är nära förbunden med den förra. I
avhandlingens artiklar har jag bidragit med kunskap om hur manualbaserade
utrednings- och bedömningsverktyg påverkar socialarbetares diskretion, det vill
säga deras möjligheter att relativt självständigt genomföra bedömningar och
fatta beslut inom ramen för yrkesutövningen. Den taxonomi som konstruerats
är en fördjupning av resultatet kopplat till denna frågeställning. Mina empiriska
resultat stärker de slutsatser som Ponnert och Svensson (2016, s. 596) drar i sin
teoretiska artikel. De argumenterar för att standardisering möjligen begränsar
men inte nödvändigtvis utmanövrerar professionellas diskretion eftersom ”it
forces professionals to make constant assessment and choices of what
information is necessary”. Framförallt artikel IV har visat hur sådana val görs
och hur information tolkas i enskilda klientärenden. Verktygen kan reducera
diskretion i diagnosfasen, men varken BBIC, FREDA eller SARA preciserar
hur informationen som samlas in slutligen ska tolkas eller vilka insatser som
ska väljas – för det krävs fortsatt ett professionellt omdöme och beslutsfattande.
Sammantaget går det att konstatera att i princip ansluter sig de olika aktörer
som intervjuats till uppfattningen att standardisering genom manualbaserade
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verktyg kan bidra med en förstärkning av klientarbetet och att transparens och
likformighet är något som är värt att eftersträva inom praktikfältet, medan
godtycke och därmed följande kommunala variationer är något som bör
motverkas. Svårigheter kan uppstå när standardiseringen ska realiseras i lokala
kontexter. Resultaten från avhandlingen illustrerar alltså ett samspel mellan
ständiga förändringar i en för professioner och organisationer osäker omgivning
och professionella aktörers försök och ambitioner att urskilja och anpassa sig
till dessa förändringar (jfr Dellgarn, 2015). Professionen skulle inte framstå som
trovärdig i allmänhetens och makthavares ögon om ”magkänslan” vore det
centrala verktyget i att diagnosticera, resonera om och behandla komplexa
sociala problem (Abbott, 1988; Hasenfeld, 2010). För att i någon mening
kontrollera praktikfältet behövs legitima arbetsmetoder. Standardiseringen kan
därmed avspegla en ökad rationalitet i arbetet och fungera som ett kitt som
knyter samman de olika delarna av det professionella arbetets innehåll.
Samtidigt visas i artiklarna att en sådan rationalitet är villkorad av att den för att
fungera även kompletteras med andra, mer abstrakta kunskaper liksom med nya
organisatoriska förutsättningar. Om standardisering som lösning går för långt
och blir alltför rutinbetonad riskerar nämligen professionens jurisdiktion att
utmanas och klientarbetet riskerar att försämras (Lundström, 2012). Detta är
största farhågan med den formella position jag introducerat i föregående kapitel.

Avslutning
Standardisering är ett allestädes närvarande och oundgängligt fenomen i socialt
arbete. Standardisering ska realiseras i en socialtjänstkontext där professionella
aktörer har en skyldighet att använda sin kunskap, kompetens och sina
erfarenheter; bemöta och behandla medborgare utifrån deras behov och
individuella preferenser och samtidigt följa de människobehandlande
organisationernas regler, rutiner och arbetssätt. Jag har i avhandlingen
återkommit till hur olika aktörer hanterar praktiska möjligheter och svårigheter
att realisera detta uppdrag på lokal nivå.
Diskussionen om tillståndet för professionella inom välfärdsapparaten är
inte ny. Mycket kritik har riktats mot en alltför tilltagen styrning av
yrkesutövningen. När införandet och användning av utrednings- och
bedömningsverktyg liksom EBP sammanflätas med marknadsorientering,
granskning och tillsyn, privatisering och andra krav och utmaningar för
professioner och organisationer tenderar en tämligen dyster bild presenteras av
deras värde för professionella. Den bilden är, som jag visat, emellertid inte
enstämmig. I en nyligen utgiven skrift från Akademikerförbundet SSR
(Josefsson, 2017) intervjuas bland annat en socialarbetare som har erfarenhet av
att arbeta med och utan BBIC i den sociala barnavården. Hon säger: ”Jag vänder
mig emot att man bara talar glorifierande om tiden innan BBIC, för det fanns
stora problem med det också” (Josefsson, 2017, s. 58). Det är utan tvekan ett
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riktigt konstaterande. Huruvida barn och unga faktiskt får mer kvalificerat stöd
med eller utan BBIC vet vi, såvitt jag känner till, fortfarande inte med säkerhet.
Samtidigt kan vi inte heller sätta vår tillit till standarder för att komma
tillrätta med den osäkerhet som är förknippad med människobehandlande
arbete. Osäkerheten löses knappast genom införande och användning av
manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg. Det gäller oavsett om
verktygen är mer omfattande till form och innehåll som BBIC eller utgör en
specifik och mer avgränsad del av socialarbetares utredningar och bedömningar
som SARA eller FREDA. Verktygen används inom ramen för en verksamhet
som fortsatt är i behov av professionella med diskretion och som därmed också
har ett professionellt ansvar för yrkesutövningen. Det finns därför heller inga
garantier för att standardisering kommer att eliminera bedömningar baserade på
subjektiva och individuella grunder. Standardisering behöver hanteras på ett
reflekterande sätt. Den kan aldrig ersätta professionellas behov av kollegiala
forum där rättfärdigande förklaringar och reflektioner över hur verktygen
används eller inte används i utrednings- och bedömningsarbete och med vilka
konsekvenser för klienter möjliggörs. Professionella måste veta när, hur och
varför de i vissa fall kan och bör avvika från exempelvis den poäng som kommer
ur ett riskbedömningsverktyg.
Uppdraget att standardisera socialarbetarkårens arbete genom införandet av
utrednings- och bedömningsverktyg härrör ytterst ur en nationell politisk och
myndighetsbaserad styrning. I lokala kontexter blir de professionella
standardiseringens operatörer. Den faktiska makten över hur målen med
socialtjänstens verksamhet ska nås återfinns alltjämt på lokal kommunal nivå.
Det är därför en intressant forskningsuppgift att fördjupa kunskapen om hur det
kommer sig att huvudmännen, det vill säga kommunerna, låter staten ta makten
över standardiseringen och att de specialiserade socialarbetarna får fungera som
”små företag” som en verksamhetschef i artikel III valde att uttrycka det. En
annan angelägen fråga att ställa sig är varifrån den kunskap som verktygen
bygger på och som används i de utredningar och bedömningar som genomförs
härstammar. Kan det vara så att vi kommer att bevittna ett ökat inslag av mer
eller mindre individualpsykologiska och medicinskt orienterade kunskaper i
detta arbete? Vad innebär detta för socialt arbete som profession och
praktikfält? Leder detta, givet att de får genomslag i praktiken, i sådana fall till
att det Abbott (1988) kallar den intellektuella och kognitiva jurisdiktionen
kontrolleras av andra professioner medan socialarbetarna sköter det faktiska
utförandet? Och om standardiseringen nu är ett oundgängligt fenomen för
socialt arbete som profession och praktikfält behöver förhålla sig till, vilka
villkor behöver vara uppfyllda för att socialarbetare själva tar makten över
standardiseringen och konstruktionen av standarder?
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