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Abstract 
 

Author: Sara Grimmtjärn 

Title: Structure on their own terms – About needs assessor’s abilities to implement a new way 

of working [Struktur på egna villkor – om biståndshandläggares förutsättningar att 

implementera ett nytt arbetssätt] 

Supervisor: Kettil Nordesjö 

Assessor: Anna Piasecka 

 

This article is about social workers that assess disabled people’s needs and their abilities to 

implement a new way of working. The National Board of Health and Welfare 

(Socialstyrelsen) in Sweden are developing a new way of working in these cases and it’s 

supposed to make the social work more evidence based. The National Board of Health and 

Welfare has already developed this kind of instrument for the social workers who assess 

needs of children and elderly people and now it’s time for those who work with disabled 

people. Therefore, I have chosen to study which possibilities these social workers have to 

implement this new method called IBIC (Individens Behov I Centrum - The individual’s 

needs in focus, my translation). I have based my study on three factors that are important that 

the persons involved in an implementation have in order for the implementation to succeed. 

They are: comprehension, capability and willingness. The aim was to get an understanding 

based on the three factors comprehend, capability and willingness of which abilities the 

assessment workers have to implement IBIC and how this would affect the profession. To 

reach that aim I have interviewed six social workers who assess the needs of disabled persons. 

The social workers were chosen because of their work title and after approval by their 

managers. I was able to get one who has worked 22 years, two who has worked around 10 

years and three who has just started working. This meant that I got a good distribution in 

length of experience. In my sample there is also one who has worked with the standardized 

work method for children that I mentioned earlier. The results show that most of the social 

workers comprehend IBIC but it is doubtful whether or not they have the capability and the 

willingness to implement it. The result also shows that an implementation of IBIC most likely 

would mean that the profession which now is based on occupational values would move 

towards organizational professionalism. 
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1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

1.1 Problemformulering  

I Sverige har det sedan början av 1990-talet ställts allt högre krav på att socialt arbete ska gå 

att utvärdera och granska där Socialstyrelsen har varit statens förlängda arm. Till en början 

innebar det att socialt arbete skulle baseras på kunskap och genom avvägningar av effektivitet 

mot kostnader kunde man välja de bästa metoderna. Idag har utvecklingen lett fram till det 

som kallas evidensbaserad praktik (EBP) (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011, ss. 39-

47). EBP i socialt arbete innebär att man som professionell använder sig av flera olika källor 

när man fattar beslut. Besluten ska grunda sig på den berörda personens situation, önskemål 

och erfarenheter, den bästa tillgängliga kunskapen och den professionelles expertis på 

området (Socialstyrelsen 2015d, s. 91). Detta betyder att de beslutade insatserna ska vara 

jämförbara med varandra oavsett lokalt och praktiskt sammanhang (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s. 222). Att kunskapen och interventionerna man använder sig av är 

baserade på den bästa befintliga forskningen och inte på lekmannamässiga vardagliga 

erfarenheter (Rosen 2003 ss. 199-200). Enligt Liljegren och Parding (2010, s. 282-283) har 

evidensbaserad praktik inte introducerats av de yrkesverksamma själva utan är något som 

kommit utifrån, i Sverige är det som sagt främst från Socialstyrelsen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s. 221).  

 

I Sverige jobbar Socialstyrelsen för att det sociala arbetet ska vara evidensbaserat och något 

som Socialstyrelsen menar kan bidra till en evidensbaserad praktik är standardiserade 

bedömningsmetoder (Socialstyrelsen 2015c). Standardiserade bedömningsmetoder innebär 

enligt Socialstyrelsen (2012, s. 5) “en bedömning av en situation, funktion eller behov med 

hjälp av ett vetenskapligt prövat bedömningsinstrument (t.ex. en checklista eller ett index) och 

en manual som beskriver hur instrumentet ska användas”. Syftet med en standardiserad metod 

är att den ska vara enhetlig och oberoende av vem som använder det (Socialstyrelsen 2012, s. 

6). Socialstyrelsen har det senaste årtiondet infört två olika arbetssätt för bedömning av behov 

av insatser, ett för barn och unga - Barns Behov I Centrum (BBIC) och ett för äldre - Äldres 

Behov I Centrum (ÄBIC) (Socialstyrelsen 2015a, ss. 115-116, 2015d, s. 10).  

BBIC lanserades 2006 i Sverige och sedan dess har 260 av Sveriges 290 kommuner börjat 

implementera det (Socialstyrelsen 2015a, ss. 115-116). ÄBIC lanserades 2013 och ett år 
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senare hade fler än 233 kommuner fattat beslut om implementering1 (Socialstyrelsen 2014). 

Inom utredning av missbruks- och beroendevård rekommenderar Socialstyrelsen att ASI 

(Addiction Severity Index) används som standardiserad bedömningsmetod. ASI lanserades i 

Sverige i mitten av 90-talet och år 2012 använde 60% av landets kommuner och landstings 

missbruksvårdenheter ASI (Socialstyrelsen 2013, s. 5). I dagsläget finns det inget arbetssätt 

eller någon bedömningsmetod från Socialstyrelsen för de som jobbar med personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Då Socialstyrelsen betonar vikten av att använda sig av evidensbaserad praktik i 

socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen 2016a) kan det anses finnas en lucka bland de som 

arbetar med utredningar inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 

1993:387) och Socialpsykiatri. Detta har Socialstyrelsen uppmärksammat och en 

vidareutveckling av ÄBIC ska göras så att även personer med funktionsnedsättning omfattas, 

detta nya arbetssätt kommer då att kallas IBIC, Individens Behov I Centrum, och ska börja 

implementeras under hösten 2016 (Socialstyrelsen 2016b; 2016c).  

 

Dock innebär inte användningen av BBIC eller ÄBIC per automatik att arbetet blir 

evidensbaserat då standardiserade arbetssätt, EBP och evidens inte går att likställa även om de 

ofta är sammankopplade. Genom den hierarkiska rangordningen av vetenskapliga metoder 

baserat på evidensgraden  där randomiserade studier värderas högst blir det i förlängningen de 

insatser som är lätta att mäta som förordas samt att en viss typ av kunskap utvecklas (Herz 

2012, s. 30). Dessa insatser och kunskaper är inte säkert att de går att använda i arbetet med 

enskilda individer (Herz 2012, s. 31) vilket visar på att evidens och EBP inte nödvändigtvis är 

samma sak. Socialstyrelsen (2015d, s. 91) använder sig av den i inledningen nämnda 

definitionen av EBP där flera olika kunskapskällor tillsammans ska användas i arbetet. I 

praktiken har kravet på evidens dock endast lett till ett antal verktyg och manualer som spritts 

i landets kommuner, däribland BBIC och ÄBIC (Herz 2012, s. 31). Herz (2012, s. 33) menar 

att evidensdiskursen i Sverige inneburit att metoder som BBIC relateras till evidensbegreppet 

oavsett om metoden i sig kan anses vara evidensbaserad eller inte.  

 

Vidare finns det enligt Liljegren & Parding (2010, s. 283) ett motstånd hos socialarbetare mot 

evidensbaserad praktik där de ifrågasätter nyttan med EBP för själva arbetet och professionen. 

                                                 
1 Observera att de endast har fattat beslut om implementering, det är inte säkert att det används i praktiken i alla 233 

kommuner. 



 

5 

 

Att professionaliteten ska minska till förmån för mekaniska metoder menar även Drisko och 

Grady (2015, s. 277) är något som många socialarbetare oroar sig för. I Khoo, Hyvönen och 

Nygrens (2007, s. 95) studie ses istället evidensbaserade metoder som något positivt för 

professionen i och med den legitimitet som förväntas medfölja.  

 

Karin Alexandersson (2006, s. 278-280) visar i sin studie2 att det finns en rädsla hos 

socialarbetare för förändring och kontroll i arbetet. Trots att socialarbetarna anser att det är 

viktigt med standardiserade arbetsmetoder sker det ändå ingen förändring i arbetet 

(Alexandersson 2006, ss. 144-145). Studien visar också att hur den enskilde handläggaren 

använder sitt handlingsutrymme och hur man ser på relevansen av förändringen i arbetet 

påverkar hur implementeringen av förändringen kommer att gå. I hennes studie visade detta 

sig genom att några handläggare valde att inte använda sig av den standardiserade metoden 

som skulle implementeras vilket de hade rätt att göra inom ramen för sitt handlingsutrymme. 

Detta påverkade implementeringen i stort då syftet var att metoden skulle användas i alla nya 

ärenden (Alexandersson 2006, ss. 183, 237). Alexanderson (2006, s. 83) utgår i sin 

avhandling från åtta faktorer som påverkar resultatet av implementering av metoder. Dessa 

faktorer kommer ursprungligen från Evert Vedung (1998) men har i Alexanderssons studie 

anpassats. Jag kommer i min uppsats utgå från tre av dessa - förstå, kunna och vilja. Förstå 

innebär att förstå syfte, mening och innehåll i en viss metod eller arbetssätt, kunna syftar både 

till förmåga, dvs att ha rätt utbildning och erfarenhet samt att det finns organisatoriska 

resurser. Vilja handlar om personernas inställning till metoden, hur handlingsutrymmet 

används och hur de ser på metoden i förhållande till relevans för arbetet (Alexandersson, ss. 

143-144). 

 

Jag har nu visat på att det utifrån Socialstyrelsens ambition om en evidensbaserad praktik i 

socialt arbete finns en lucka vad gäller standardiserade bedömningsmetoder bland 

biståndshandläggare inom LSS. En lucka som även Socialstyrelsen själva har 

uppmärksammat och planerar att åtgärda genom att implementera IBIC som en 

vidareutveckling av ÄBIC (Socialstyrelsen 2016b). Tidigare forskning visar att det finns 

motsägelser bland de professionella huruvida dessa metoder är bra eller inte. Det råder även 

oenighet bland forskare kring om standardiserade metoder leder till en evidensbaserad 

praktik. Det är därför min studie behövs: för att ta reda på vilka förutsättningar den här luckan 

                                                 
2 För mer information om studien se tidigare forskning. 
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har att fyllas samt vilken medvetenhet som finns kring evidensbaserad praktik och hur dessa 

metoder påverkar professionen som helhet. 

1.2 Syfte  

 

Syftet är att förstå vilka förutsättningar biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatrin 

har för att implementera ett standardiserat arbetssätt för bedömningar av insatser, samt vilka 

konsekvenser en sådan implementering skulle ha för biståndshandläggarna som profession.  

1.3 Frågeställningar 

 

Vilka förutsättningar finns det för biståndshandläggarna att implementera IBIC? 

Hur skulle en implementering av IBIC påverka biståndshandläggarnas professionalitet? 

2 Tidigare forskning  
 

Följande forskning kring implementering och inställningar till standardiserade arbetsmetoder 

och evidensbaserad praktik har jag fått fram genom att använda sökorden: evidence-based 

practice, implementation, bbic, needs assessment, social work. 

Jag har valt att tematisera min tidigare forskning utifrån Alexanderssons (2006, s. 83) tre 

faktorer: förstå, kunna och vilja. Alexandersson (2006, s. 121) utgår i sin studie från ett 

implementeringsprojekt av standardiserade arbetsmetoder bland socialsekreterare i fyra olika 

kommuner som jobbar med missbruk eller barn och familj. 

2.1 Förstå 

 

Förstå innebär att förstå syfte, mening och innehåll i en viss metod eller arbetssätt, i det här 

fallet evidensbaserad praktik (EBP) i stort eller evidensbaserade metoder (Alexandersson 

2006, s. 143). Att förstå syftet och innebörden med en metod är viktigt för en implementering 

eftersom om man inte gör det kan man inte heller påverka vad som händer (Johansson 2009, 

s. 124). I Alexanderssons (2006, ss. 237, 239) studie spelar utbildning i metoderna och 

redovisning av resultat roll för förståelsen av syftet med dokumentationsmetoder i 

socialsekreterarnas arbete. De som fick adekvat utbildning i metoden hade högre förståelse för 

syftet än de som kom in senare i projektet och fick mindre utbildning (ibid).  
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Evelyn Khoo, Ulf Hyvönen och Lennart Nygren (2007, s. 95) menar i sin studie att ett väl 

förankrat syfte ökar förståelsen för metodens innehåll vilket dessa citat exemplifierar: 

“[implementeringen] ska betona hur blankettuppgifter är användbara när det gäller att möta 

barnets behov”, “Det är viktigt med en massa fokus på värdebasen, inte bara på 

blanketterna” (Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 95). Citaten visar enligt Khoo, Hyvönen 

och Nygren (2007, s. 95) att socialarbetarna har förstått att syftet inte bara är att fylla i 

blanketter utan att betona det goda arbetet med barnen, något som deltagarna i flera andra 

studier beskriver som ett ökat fokus på barnet i utredningen (Glad 2013, s. 61; Svendsens 

2012, s. 59; ). I Johan Glads (2013, s. 60) studie menar socialarbetarna att användningen av en 

standardiserad bedömningsmetod gör syftet med deras arbete mer transparent för brukaren 

vilket bidrar till en bättre stämning i mötet med brukaren.  

 

En standardiserad metods syfte och hur man ska förstå det kan ha många olika tolkningar 

vilket visas i Svendsens (2012, ss. 57, 59) studie av socialarbetares förhållningssätt till BBIC 

där socialarbetarna ger många olika bilder av BBIC och fördelarna ofta går hand i hand med 

nackdelarna. En förståelse av syftet med evidensbaserade metoder som förekommer i flera 

studier är att det ger struktur och tydlighet i arbetet (Svendsen 2012, s. 59; Khoo, Hyvönen & 

Nygren 2007, s. 99; Alexandersson 2006, s. 240). Ytterligare exempel på syften är: att skapa 

länkar mellan forskning och praktik (Gray, Joy, Plath & Webb 2013, s. 37), att ge högre 

kvalitet på arbetet (Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 99) och ökad legitimitet till 

professionen gentemot allmänheten (Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 95; Drisko & Grady 

2015, s. 279). 

 

Å andra sidan menar Debbie Plath (2013, s. 33) i sin studie att det finns många socialarbetare 

som inte förstår innebörden av EBP, dvs att även om det finns en evidensbaserad diskurs som 

känns igen i organisationen så är inte förståelsen av vad evidensbaserad praktik innebär lika 

väl utvecklad. Detta visar Plath (2013, ss. 32-33) genom att det inte finns något signifikant 

samband mellan svaren på frågorna om EBP och forskningsbaserade insatser. Respondenterna 

svarade olika på om de använder sig av EBP och forskningsbaserade insatser - de förstod inte 

att de hörde ihop (ibid.). En annan faktor som påverkar förståelsen av innebörden av EBP är 

att lärare på universitet inte är överens om definitionen av EBP vilket gör att det uppstår en 

förvirring bland studenterna kring vad EBP innebär. Många yrkesverksamma tror dessutom 

att de måste bortse från empati, erfarenhet och kreativitet i och med användandet av 

evidensbaserade metoder (Drisko & Grady 2015, s. 277).  
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2.2 Kunna 

 

Kunna syftar både till att ha rätt utbildning och erfarenhet samt att det finns organisatoriska 

resurser i form av tid, personal, stöttning från ledningen och rätt teknisk utrustning 

(Alexandersson 2006, ss. 143-144; Johansson 2009, s. 113). Alexanderssons (2006, ss. 143-

144) studie visar att även om personalen och politikerna hade förmåga att förstå och använda 

sig av metoderna så gjorde tidsbrist och tekniska svårigheter att de inte kunde genomföra 

implementeringen fullt ut. Tidsbrist är ett genomgående tema som försvårar användningen av 

evidensbaserade metoder där omfattningen av insamlade uppgifter samt hög arbetsbelastning 

och stor personalomsättning är bidragande orsaker (Svendsen 2012, s. 60; Drisko & Grady 

2015, s. 277; Alexandersson 2006, s. 143-144; Glad 2013, s. 61; Khoo, Hyvönen & Nygren 

2007, s. 100). Om tidsbrist är en hindrande faktor för användning av EBP så är tid för att öva 

och introduceras i metoderna en främjande faktor där även stöttning och planering behövs för 

att implementeringen ska lyckas (Glad 2013, s. 56; Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 99; 

Alexandersson 2006, s. 238; Johansson 2009, s. 113).  

 

Tekniska svårigheter är i sig något som försvårar användningen av evidensbaserade metoder 

och som kostar tid, till exempel kan det vara datorprogram som inte fungerar alternativt inte 

är uppdaterade eller format som inte är anpassade till kontexten (Alexandersson 2006, s. 238; 

Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 98-99; Glad 2013, s. 61; Svendsen 2012, s. 60). 

 

Två australiensiska studier (Plath 2013, ss. 33, 36; Gray et al. 2013, s. 36) visar att chefer och 

personer i ledarroller har en viktig inverkan på implementeringen av evidensbaserade 

metoder. Det var också fler chefer som hade genomfört forskningsbaserade förändringar på 

arbetsplatsen vilket kan förklaras av att chefer i större utsträckning kan bestämma över 

arbetsmetoder än vad “vanliga” arbetare kan (ibid.). I Khoo, Hyvönen och Nygrens (2007, s. 

102) studie är det å andra sidan ett hängivet ledarskap som kan utövas både av chefer och av 

andra nyckelpersoner som till exempel socialarbetare som bidrar till att föra 

implementeringen framåt. Ett stöttande ledarskap ökar förmågan att använda sig av 

evidensbaserade metoder (Alexandersson 2006, ss. 237-238; Johansson 2009, s. 113) och 

chefer kan skapa en evidensbaserad kultur på arbetsplatsen som normaliserar användningen 
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av EBP i det dagliga arbetet så att alla involverade kan dra nytta av det (Drisko & Grady 

2015, s. 281). 

 

I inledningen till det här avsnittet skrev jag att i Alexanderssons (2006, s. 143-144) studie så 

hade deltagarna förmåga att förstå syftet och användningen av metoderna. Detta innebär att de 

hade rätt utbildning och relativt lång erfarenhet av arbetet. Men rätt utbildning för att jobba 

med socialt arbete inkluderar inte alltid utbildning i EBP enligt Drisko och Grady (2015, s. 

277) som i en amerikansk studie visar att jämfört med psykologiprogrammet och 

psykiatriprogrammet så ger utbildningen i socialt arbete minst träning i EBP. Konkret 

utbildning i den aktuella metoden ökar förmågan att använda den visas i både Alexanderssons 

(2006, s. 237) och i Khoo, Hyvönen & Nygrens (2007, s. 98) studier. I Plaths (2013, s. 33) 

studie finns det ett samband mellan hög utbildning och stöd för EBP där bekantskap med 

forskning och förmåga att kritiskt granska densamma förväntas ge större möjligheter att 

kunna använda EBP. Gray et al. (2013, s. 37) visar å andra sidan att deltagarna i deras studie 

hade en förmåga att kritiskt granska forskningsresultat som var under vad som anses vara 

tillräckligt för deras arbete.  

2.3 Vilja 

 

Vilja handlar om personernas inställning till metoden, hur handlingsutrymmet används och 

hur de ser på metoden i förhållande till relevans för arbetet (Alexandersson, s. 144). Hur 

socialarbetarens handlingsutrymme används i praktiken påverkar hur resultatet av 

implementeringar kommer att se ut (Alexandersson 2006, s. 237). Socialarbetarna väljer 

själva i vilken utsträckning de ska använda sig av metoderna vilket kan leda till att de 

prioriterar bort den delen av arbetet till förmån för en annan (Alexandersson 2006, s. 238). 

Risken med en flexibel användning av (i det här fallet) BBIC, skriver Svendsen (2012, ss. 60, 

62), är att användningen blir så individuell för varje kommun, socialsekreterare och 

barn/familj att rättssäkerheten äventyras. Eftersom tanken med ett standardiserat arbetssätt är 

att de ska bli mer lika och därmed rättssäkert så försvinner själva tanken och evidensen 

bakom arbetssättet om alla använder det olika.   

En oro som finns bland socialarbetare och som påverkar viljan till att implementera EBP 

menar Drisko och Grady (2015, s. 277) är att yrkesverksamma kommer att bli mekaniska 

istället för autonoma professionella experter. Glads (2013, s. 61) studie visar tvärtemot att 

socialarbetare upplevde sig själva som mer professionella och att deras arbetssätt förbättrades 
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när de använde sig av HOME-manualen. Den oron verkar inte heller finnas bland deltagarna i 

Khoo, Hyvönen & Nygrens (2007, s. 95) studie som menar att BBIC är bra för professionen. 

 

Relationen mellan erfarenhet inom yrket och inställningen till EBP är svårtolkad, vissa studier 

tyder på att lång erfarenhet ger en negativ inställning (Plath 2013, s. 36; Alexandersson 2006, 

s. 151), en annan tyder på att det inte finns någon koppling alls dem emellan (Khoo, Hyvönen 

& Nygrens 2007, s. 102) och en sista menar att de som har jobbat mellan 10-30 år visar mest 

stöd för EBP jämfört med de andra i organisationen (Gray et al. 2013, s. 36).  

Att socialarbetare inte vill implementera nya arbetssätt kan bero på en rädsla för förändring 

där man är rädd för att förlora kontrollen och begå misstag (Alexandersson 2006, ss. 279-280; 

Svendsen 2012, s. 61). Framförallt vill man inte få ett dåligt arbete bekräftat och 

socialarbetaren kan exempelvis välja bort att göra uppföljningar i de ärenden där man tror sig 

ha gjort ett dåligt jobb (Alexandersson 2006, s. 238). Detta eftersom det finns en rädsla för 

kontroll, att de utvärderingsmetoder man använder istället för att ha ett lärande syfte har ett 

kontrollerande syfte och kommer användas emot en själv (Alexandersson 2006, ss. 278-279).  

 

Beteendet bland de som ska medverka i en implementering och hur det kan kontrolleras har 

stor betydelse för en implementering enligt Staffan Johansson (2009, ss. 120-122). Då en 

implementering av en ny metod innebär att mottagarna måste ändra sitt beteende för att 

förbättra sina tjänster till brukarna. Samtidigt som de förväntas följa de nya riktlinjerna utan 

att lägga till eller ta bort något så förväntas de också använda sitt handlingsutrymme. Dessa 

motsägelser gör att det blir en tvetydighet som påverkar mottagarnas vilja att implementera en 

ny metod (Johansson 2009, ss. 120-122). 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

 

Tidigare forskning har visat att förutsättningarna för att förstå, kunna och vilja implementera 

en standardiserad arbetsmetod påverkas bland annat av vilken utbildning personalen har i den 

specifika metoden, organisatoriska förutsättningar som tid och personalomsättning samt de 

professionellas uppfattning av vad en förändring av deras arbetssätt kommer att innebära. 

Frågan är om mina resultat kommer att spegla den tidigare forskningens? Mycket av den 

tidigare forskningen studerar implementering av standardiserade metoder bland de som 

arbetar med barn eller missbrukare alternativt evidensbaserad praktik i stort. Min studie 

kommer att fokusera på biståndshandläggare inom LSS/Socialpsykiatrin där det i dagsläget i 
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Sverige saknas av Socialstyrelsen lanserade standardiserade bedömningsmetoder och således 

även forskning om implementering av desamma.  

3 Metod 

3.1 Vetenskapsteori 

 

Min studie har som syfte att förstå vilka förutsättningar biståndshandläggare har att 

implementera ett standardiserat arbetssätt och vilka konsekvenser det kan få för professionen 

och det är just att förstå och tolka som är kärnan i den hermeneutiska ansatsen (Thomassen 

2007, s. 178). Med detta menas att förståelse alltid kräver ett moment av tolkning och 

mänskligt meningsutbyte där språket är en grundläggande faktor för förståelsen (Thomassen 

2007, s. 179). Jag kommer alltså att tolka det biståndshandläggarna säger i intervjuerna utifrån 

det fackspråk som används inom LSS/Socialpsykiatri. Så när vi till exempel pratar om mallar 

handlar det om utredningsmallar för ärenden, inte om mallar som i mönster att använda sig av 

i hantverk. 

 

I och med den hermeneutiska ansatsen där språket anses vara grundläggande för att nå 

förståelse  har jag för att uppnå syftet med min studie att genomfört intervjuer med 

biståndshandläggare om deras förutsättningar. Jag fick i intervjuerna möjlighet att ställa 

djupgående frågor och följdfrågor så att biståndshandläggarnas uppfattningar om sina 

förutsättningar kom fram. Jag utgick från Holstein och Gubriums (2011, ss. 156-161) 

animerade intervjuer där man ser intervjudeltagaren och intervjuaren som aktiva skapare av 

intervjun. De intervjusvar om förutsättningarna som biståndshandläggarna gav utformades i 

samspelet mellan hur och vad i processen. Vad innebar det verkliga fokuset och 

omständigheterna kring forskningsprojektet och hur i processen innebar att ståndpunkten från 

vilken information erbjöds hela tiden utvecklades under pågående interaktion i intervjun 

(Holstein & Gubrium 2011, s. 157).  

I mitt fall innebär vad att mina frågor skulle få deltagarna att inom ämnet utveckla sina svar 

utifrån sina egna upplevelser, exempelvis att när jag frågade om hur biståndshandläggaren 

upplever att ett stöttande ledarskap ser ut så skulle svaret handla om hur den enskilde 

handläggaren upplever det och inte utifrån vad en bok om ledarskap beskriver som ett 

stöttande ledarskap.  
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Hur handlar om på vilket sätt jag som intervjuare kunde påverka deltagarens svar (Miller & 

Glassner 2011, s. 134). Exempelvis att jag var intresserad och ställde många följdfrågor och 

kom med kommentarer under tiden vilket gjorde att biståndshandläggarnas svar utvecklas mer 

än om jag bara hade följt intervjuguiden. Att jag började med att fråga om hur 

biståndshandläggarnas arbete ser ut idag gjorde att de blev mer avslappnade eftersom det är 

lättare att prata om än om jag hade börjat med att fråga hur förändringar på arbetsplatsen går 

till. Hur kan också påverkas av att jag har gjort min praktik inom LSS/Socialpsykiatri så jag 

pratar samma fackspråk som biståndshandläggarna vilket gör att risken för missförstånd 

minskar i intervjun. 

 

När man ser intervjun som animerad sker det en växelverkan mellan intervjuare och deltagare 

där de tillsammans utforskar nya perspektiv (Holstein & Gubrium 2011, ss. 157; 160), detta 

betyder att mina intervjuer till viss del ser olika ut beroende på vilka följdfrågor som dök upp. 

 Med en hermeneutsik ansats förstås biståndshandläggarnas svar utifrån deras subjektiva 

upplevelser samt historiska och kulturella kontext, dvs organisationen de befinner sig i och 

deras tidigare erfarenheter (Thomassen 2007, ss. 180-181; Holstein & Gubrium 2011, ss. 150-

152; Miller & Glassner 2011, ss. 132-133).  

3.2 Urval 

 

Mina kriterier för urvalet till min studie var biståndshandläggare inom LSS/Socialpsykiatrin 

vilket är ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att man inte har som syfte att ha ett 

slumpmässigt urval utan man vill ha ett urval som är relevant för ens forskningsfråga (Bryman 

2008, s. 392). För att bredda urvalet vilket ger fler synvinklar på problemet hade jag en tanke 

om att det hade varit intressant med biståndshandläggare som har jobbat olika länge inom 

området samt att någon hade jobbat med en standardiserad arbetsmetod tidigare som BBIC 

eller ÄBIC. Detta var dock bara två önskemål och inga kriterier då tiden för uppsatsen är 

knapp och jag inte hade möjlighet att tacka nej till någon som kunde tänka sig att ställa upp. 

Mina önskemål blev dock uppfyllda då en av deltagarna har jobbat med BBIC tidigare och det 

är en stor variation i arbetserfarenhet. Mitt urval består av totalt sex biståndshandläggare (se 

tabell 1) i tre olika kommuner i ett sydsvenskt län som jobbar med bedömning av insatser för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Tabell 1 Översikt urval 
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Person Kommun Utbildning Titel Erfarenhet 

nuvarande 

jobb 

Erfarenhet socialt 

arbete tidigare 

jobb 

A 1 Socionom- 

programmet 

LSS/SoL- 

handläggare 

socialpsykiatrin 

1,5 år Boendestödjare, 

gruppboende 

B 1 Sociala 

omsorgs- 

programmet, 

undersköterska 

LSS/SoL- 

handläggare 

socialpsykiatrin 

12 år Äldreomsorgen, 

personlig assistent 

C 2 Sociala 

omsorgs- 

programmet 

LSS/SoL- 

handläggare, 

främst 

socialpsykiatri 

9 år Biståndshandläggare 

äldreomsorgen/ 

enhetschef från 1987 

till 2007 

D 3 Utbildad 

ålderdomshem- 

föreståndare, 

handikapp- 

vetenskap 

LSS/SoL- 

handläggare, 

enbart fysiska 

funktionshinder 

22 år Enhetschef, 

biståndshandläggare 

äldreomsorgen 

E 3 Socionom- 

programmet 

LSS/SoL- 

handläggare, 

enbart 

socialpsykiatrin 

4 månader LSS/SoL- 

handläggare i en 

annan kommun 2 år, 

socialsekreterare 

barn och familj 2 år 

F 3 Kandidatexamen 

i psykologi 

LSS/SoL- 

handläggare, 

enbart fysiska 

funktionshinder 

1 år Biståndshandläggare 

äldreomsorgen 3,5 

år, hemtjänsten, 

särskilt boende, 

lasarett 
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Utifrån mina kriterier har urvalet varit lyckat då jag fick tag i biståndshandläggare som jobbar 

inom LSS/Socialpsykiatri. Det som är mindre lyckat i urvalet är att en av personerna (D) ska 

gå i pension till sommaren och svaren är till viss del färgade av detta vilket påverkar 

resultaten under faktorn vilja bland annat. Alla i mitt urval har samma tjänst men i övrigt 

varierar deras utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter. Detta ger en stor variation i 

urvalet då spannet mellan den som har arbetat kortast tid till den som har jobbat längst är 21 

år. Hade alla haft samma utbildning och samma erfarenhet hade det kanske varit lättare att 

jämföra dem emellan framförallt under faktorerna förstå och kunna. I ett målinriktat urval 

väljs personer ut för att de är av relevans när man ska förstå en social företeelse (Bryman 

2008, s. 392). För mig innebär det här att jag vill att mitt urval ska spegla verkligheten med de 

variationer som finns där.  

 

Målinriktat urval är det vanligaste vid intervjuer (Bryman 2008, s. 434). Det hade varit svårt 

att använda sig av något annat urval i min studie. Ett bekvämlighetsurval hade inneburit att 

jag skulle få gå till en socialtjänst i en kommun och vänta där tills en biståndshandläggare dök 

upp som jag kunde intervjua (Bryman 2008, s. 194). Det hade jag inte tid med och skulle 

förmodligen inte uppskattas av biståndshandläggarna. Om jag skulle använt ett slumpmässigt 

eller sannolikhetsurval skulle jag ha fått byta metod till enkäter eller liknande då det inte går 

att säga vem som kommer att delta eller inte (Bryman 2008, s. 178). I en intervju måste 

personen bli tillfrågad och tacka ja till att delta. 

3.3 Datainsamling 

 

För att besvara min första frågeställning som utgår från faktorerna förstå, kunna och vilja har 

jag formulerat frågor utifrån dem och deras underfaktorer (se tabell 2). Förstå, kunna och vilja 

skapar på så sätt grundläggande teman för intervjun (se bilaga 1). Intervjufrågorna är till en 

början mer allmänna och övergripande för att vi båda ska känna oss bekväma i situationen 

innan vi går in på mer detaljerade frågor. Avslutningsvis är det några frågor om framtiden som 

också de är av mer allmän karaktär (Dalen 2007, ss. 31-33).  

 

Då jag undersöker vilka förutsättningar som finns för att implementera IBIC och inte själva 

implementeringen av det (eftersom det ännu inte finns) har jag fått komma på egna 

underfaktorer till förstå, kunna och vilja. Exempelvis finns det ännu inte någon utbildning i 

IBIC så då har jag frågat om tidigare utbildning i liknande metoder för att kunna undersöka 
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deras förutsättningar att förstå syftet och innebörden av standardiserade arbetssätt. Dessa 

underfaktorer förklaras mer ingående under teoriavsnittet och är tänkta att hjälpa mig att 

besvara mina frågeställningar.  

 

För att se vilka förutsättningar som finns utifrån faktorn förstå har jag formulerat frågor som 

handlar om hur biståndshandläggarna jobbar idag, om de har tidigare utbildning i eller 

erfarenhet av standardiserade metoder tidigare och hur EBP relateras till deras arbetssätt idag. 

Förutsättningarna att kunna undersöks genom frågor om hur biståndshandläggarna uppfattar 

betydelsen av tid i förhållande till sitt arbete idag och standardiserade arbetsmetoder samt 

vilka tekniska hjälpmedel som används idag och hur de fungerar. Slutligen för att ge svar åt 

vilka förutsättningar som finns utifrån faktorn vilja ställdes frågor om fördelar och nackdelar 

med standardiserade arbetssätt som biståndshandläggarna kan se samt hur de upplever 

förändringar. I och med den animerade intervjumodellen enligt Holstein och Gubrium (2011, 

ss. 156-161) var mina frågor öppna och menade att frambringa svar som kom från deltagarnas 

egna upplevelser och jag som intervjuare bidrog tillsammans med deltagaren till utvecklingen 

av svaren genom följdfrågor och kommentarer som kom upp under tiden. Alltså kan det vara 

fler frågor som har ställts under vissa intervjuer men som inte finns med i intervjuguiden (se 

bilaga 1). 

3.4 Tillvägagångssätt 

 

För att nå mitt urval började jag med att kontakta chefer för biståndshandläggare via telefon 

och e-post för att beskriva min studies syfte och få tillåtelse att genomföra intervjuerna. 

Förutsatt att cheferna gav mig tillstånd mailade jag sedan och frågade biståndshandläggarna 

själva om de ville delta samt informerade om mitt forskningsproblem och vad ett deltagande i 

studien skulle innebära (se bilaga 2). De som svarade att de ville delta fick själva föreslå en tid 

och plats utifrån studiens tidsram.  

 

När jag hade bokat in tid och plats med en intervjudeltagare och det var dags att genomföra 

intervjun åkte jag dit och började med att presentera mig och studien samt ge information om 

hur materialet kommer att behandlas och att det inte kommer att framgå vem som har deltagit 

i studien. Intervjuerna tog olika lång tid beroende på hur mycket den intervjuade pratade och 

hur många följdfrågor jag ställde. Den längsta intervjun (A) tog 51 minuter och den kortaste 
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intervjun (F) tog 20 minuter. Jag spelade in hela intervjuerna på min telefon och hade med 

mig papper och penna ifall jag skulle behöva anteckna något under tiden.  

 

Intervjuerna skedde i kontorsmiljö eller i samtalsrum på socialtjänsten i respektive kommun. 

Vissa av deltagarna verkade stressade vilket gjorde att mängden följdfrågor blev mindre 

eftersom jag inte ville ta upp mer av deras tid än nödvändigt. Detta kan ha påverkat resultatet 

på så sätt att vissa deltagare inte har svarat på alla frågor och därmed inte kan presenteras i 

resultat- och analysdelen. 

3.5 Bearbetning och analys 

 

För att bearbeta och analysera mitt insamlade material började jag med att transkribera alla 

intervjuer ord för ord. Transkriberingen tog ungefär en halv dag per intervju med undantag för 

A:s som tog en hel dag. När alla intervjuer var transkriberade skrev jag ut dem och gjorde en 

tematisering utifrån faktorerna förstå, kunna och vilja med hjälp av underkategorierna (se 

tabell 2 i teorikapitlet). Därefter skrev jag en första resultat-och analysdel för varje deltagare 

under varje faktor. I en andra bearbetning av texten skrev jag en ny, kortare version där alla 

deltagare var samlade under varje faktor. Slutligen gjorde jag en sammanfattning av samtliga 

faktorer. 

 

För att kunna avgöra om en person har förutsättningar för att implementera IBIC har jag 

utifrån min teori om förstå, kunna och vilja samt tidigare forskning gjort antaganden om 

huruvida en person förstår, kan eller vill implementera ett nytt arbetssätt. Det är därför jag har 

tagit fram underkategorierna till faktorerna förstå, kunna och vilja (se datainsamling och teori 

tabell 2) så att jag ska kunna konstatera att en person har eller inte har förutsättningarna. 

 

När jag hade bearbetat texten två gånger utifrån implementeringsteori hade jag en första 

tematisering av mitt resultat med vissa analytiska inslag. För att få en djupare analys utgick 

jag sedan från professionsteori och Evetts (2010) två professionslogiker när jag bearbetade 

materialet en tredje gång. För att göra den analysen använde jag mig av resultatet och 

analysen från implementeringsteorin och vidareutvecklade den. 

3.6 Tillförlitlighet 
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Tillförlitlighet i kvalitativa studier kan delas upp i fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2008, s. 354).  

 

Trovärdighet handlar om att studien utförts i enlighet med de regler som finns och att man 

rapporterar resultaten till dem det berör (Bryman 2008, ss. 354-355). I min studie har jag följt 

de anvisningar som finns i Råd och anvisningar från Lunds universitet (2015) samt de etiska 

överväganden som behövs göras (se 3.7 Etik) inför en studie enligt Vetenskapsrådet (2011). 

Jag har informerat samtliga deltagare om vad det innebär att vara med i studien både skriftligt 

och muntligt innan intervjuerna började samt skickat ett mail efteråt där jag tackade för deras 

medverkan och uppmanade dem till att fråga mig om det var något de undrade. Jag har även 

sagt att om de vill får de gärna läsa min uppsats när den är klar varav en har visat intresse. 

 

Överförbarhet är svårt att uppnå i kvalitativa metoder då man söker efter ett djup i materialet 

och inte en bredd som i kvantitativa metoder. Det är ett litet urval och för att kunna göra 

resultatet överförbart rekommenderas att man gör en fyllig redogörelse så andra kan avgöra 

om det går att överföra till andra miljöer eller inte (Bryman 2008, s. 355). Då mitt urval är 

litet och rör en specifik grupp kan det vara svårt att använda mitt resultat på andra grupper 

men borde gå att använda till andra grupper av biståndshandläggare. Jag har försökt att ha 

med många citat som exempel när jag  hävdar att något är på ett visst sätt så att redogörelsen 

ska bli så fyllig som möjligt. 

 

Pålitlighet innebär att man skapar en heltäckande och tillgänglig redogörelse för alla faser i 

studiens process. Från problemformulering till diskussion där man tydligt kan se vilka val 

som har gjorts och varför. Man kan även be kollegor att granska texten under arbetets gång 

för att bedöma kvalitén på arbetet och hur det har gått till (Bryman 2008, s. 355). Jag har i 

detta metodkapitel redogjort för hur jag har gjort mitt urval, hur min datainsamling gått till, 

vilket tillvägagångssätt jag har haft i mina intervjuer och vilken vetenskapsteoretisk grund jag 

står på. Det kommer även ett avsnitt om etik och ett där jag diskuterar mitt val av metod. 

Under tiden som arbetet har pågått har jag haft handledning fyra gånger med en lektor på 

universitetet samt att en klasskamrat har läst igenom och kommenterat min text. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att utifrån insikten att det inte finns någon 

objektiv sanning kunna styrka att man har handlat i god tro och inte avsiktligen låtit 

personliga värderingar styra (Bryman 2008, s. 355-356). I min studie har jag i ett försök att bli 
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mer neutral inte valt att ha med personer som jag känner i urvalet, vilket hade varit lättare 

men hade också kunnat påverka min tolkning av resultatet. Jag har försökt att vara tydlig med 

hur jag har kommit fram till resultatet genom att motivera mina delfaktorer under Bearbetning 

och analys samt teorikapitlet.  

 

Utöver dessa fyra delkriterier för tillförlitlighet finns det också kriterier för äkthet som bland 

annat innebär att undersökningen ska ge en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar 

som finns i den undersökta gruppen (Bryman 2008, s. 357). I min studie har jag försökt att 

visa på olika åsikter om standardiserade arbetssätt och genom att ha citat från de olika 

personerna kommer flera röster fram som visar på olika resultat. 

3.7 Etik 

 

När man ska genomföra en studie är det viktigt att överväga nyttan med studien så att de som 

deltar i studien inte tar onödig skada (Vetenskapsrådet 2011, ss. 18, 35). Därför finns det 

bestämmelser i etikprövningslagen (SFS 2003:460) om när en särskild etikprövning ska göras. 

I mitt fall är det inte aktuellt med någon sådan då jag inte behandlar känsliga personuppgifter 

(3§) eller gör fysiska ingrepp på en person alternativt använder metoder som syftar till att 

påverka en person fysiskt eller psykiskt (4§). Därmed inte sagt att intervjuerna inte har kunnat 

väcka obehag hos mina deltagare eftersom frågorna berörde ämnen som arbetsmiljö och hur 

organisationen fungerar. Om en deltagare har berättat att en organisation fungerar dåligt finns 

det en risk att personen efter intervjun ångrade det den sagt eller känner sig illojal mot 

arbetsgivaren. För att motverka detta är det viktigt att mina frågor var genomtänkta och att jag 

återkopplade till personerna i fråga efter intervjun. Samtliga deltagare har också lämnat ett 

informerat samtycke utifrån att de har fått information om att deras svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och att det inte kommer att framgå att just den personen har deltagit i 

studien. De har även fått informatiom om att det är frivilligt att delta och att man när som 

helst kan avbryta sitt deltagande (Ryen 2011, s. 418). Ett informerat samtycke är viktigt 

eftersom deltagarna har rätt att veta vad de ställer upp på och för att de ska känna tillit till att 

studien handlar om det som är sagt att den ska handla om (Ryen 2011, ss. 418-420). 

 

Jag behöver däremot göra etiska överväganden gällande nyttan med min studie då alla studier 

börjar på minus i och med tiden som deltagaren i studien offrar för att medverka 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 31). I mitt fall behöver alltså nyttan med studien överväga tiden 
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som biståndshandläggarna offrar för att medverka och tiden det kostar för organisationen som 

tillåter att biståndshandläggarna deltar. Nyttan för biståndshandläggarna att delta i studien är 

att de kan få möjlighet till att själva fundera över sin framtida yrkesroll och hur den kan 

komma att förändras. Det kan också ses som en förberedelse för organisationen där 

arbetssättet förmodligen kommer att implementeras. En grundläggande del i nyttan med 

studien är att metoden jag använder mig av besvarar frågan jag ställer vilket jag argumenterat 

för i min metoddel. Ur ett forskningsperspektiv består nyttan med min studie i att få fram ny 

kunskap i området då det saknas forskning om just mitt forskningsproblem samt att det skulle 

kunna leda till en större forskningsstudie som kan bidra till utformningen av socialt arbete i 

framtiden (Vetenskapsrådet 2011, ss. 31, 35). Till exempel skulle Socialstyrelsen kunna ha 

nytta av att min studie genomförs då de kommer att implementera ett standardiserat arbetssätt 

i målgruppen jag har studerat. Ur ett samhällsperspektiv kan genomförandet av min C-uppsats 

leda till att jag blir färdigutbildad socionom som i dagsläget är ett bristyrke (Saco 2015, ss. 

80-81). Det behövs fler utbildade socionomer som jobbar med handläggning av ärenden inom 

socialtjänsten då insatser inom omsorgen om personer med funktionshinder, ekonomiskt 

bistånd och placeringar av barn och unga ökat de senaste åren. Den demografiska 

förändringen som sker gällande genomsnittlig livslängd och ökad andel äldre personer i 

befolkningen samt ökat antal ensamkommande flyktingbarn och hemlösa EU-medborgare 

påverkar antalet insatser i kommunerna (Socialstyrelsen 2015b, ss. 90-93, 120, 146 ,154,160). 

3.8 Metodreflektion 

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer i min studie. Att valet föll på intervjuer beror på att 

jag ville kunna ställa djupgående frågor och ha möjlighet till att ställa följdfrågor vilket är 

svårare att göra i enkäter. Jag var inte intresserad av att observera hur biståndshandläggarna 

jobbar. Genom en observation hade jag förvisso kunnat få svar på vissa av frågorna, till 

exempel om de har en mall idag och hur de använder sig av EBP idag. Det hade dock tagit 

mycket längre tid och jag hade inte fått veta så mycket om deras förutsättningar att förstå, 

kunna och vilja implementera IBIC.  

 

Jag hade kunnat ha en kvantitativ metod, jag var faktiskt inne på det till en början men 

ångrade mig sedan då jag som sagt var inte kunde ställa följdfrågor om jag skulle ha velat det. 

Med enkäter får man inte heller lika utförliga svar som jag fick i mina intervjuer där jag 

dessutom fick fram empiri som kunde analyseras utifrån professionsteori. Jag tror dessutom 
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att det hade varit svårt att få tag i ett så stort urval som krävs för en kvantitativ metod baserat 

på de urvalskriterier jag har nu. Jag hade dock kunnat utöka mitt urval till att även inkludera 

chefer och politiker vilket hade kunnat ge ytterligare dimensioner till min studie. Cheferna 

och politikerna spelar båda viktiga roller när det gäller implementering av nya arbetssätt.  

 

Min studie är till viss del deduktiv i sin karaktär då jag utgår från en teori innan jag har samlat 

in min empiri och efter att jag har samlat in min empiri prövar jag den mot teorin (Thomassen 

2007, s. 49). Jag insåg dock att det inte enbart räckte med implementeringsteori så jag la till 

professionsteori efter att empirin var insamlad. Om jag inte hade valt en deduktiv metod hade 

jag förmodligen fått en helt annan uppsats eftersom hela uppsatsen bygger på just förstå, 

kunna och vilja.  

4 Teori 
 

Som jag inledningsvis har beskrivit har jag i min uppsats valt att utgå från faktorerna förstå, 

kunna och vilja (Alexandersson 2006). Faktorerna kommer i det här kapitlet att förklaras mer 

ingående för att ge en djupare förståelse för kommande analys. Utöver dessa tre faktorer 

kommer även professionsteori att användas för att förstå på vilket sätt implementeringen av 

ett standardiserat arbetssätt kan påverka professionen. Jag kommer då att använda mig av 

Evetts (2010) två professionslogiker, yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism, 

vilka kommer att förklaras mer ingående i andra delen av detta kapitlet. 

4.1 Implementeringsteori 

 

Implementeringsteori är svårt att lansera som en heltäckande teori därför att det finns en så 

stor mångfald gällande vad som ska implementeras, i vilken organisation och på vilket sätt 

(Alexandersson 2006, s. 67). Vedung (1998) har beskrivit implementering av en metod i en 

verksamhet och därefter har Alexandersson (2006) lagt till ytterligare dimensioner med hjälp 

av Hasenfeld (1983) och Smith (1973) och strukturerat om teorin till sin egen. Det är således 

Alexanderssons (2006, ss. 66-71) implementeringsteori som kommer att användas i den här 

uppsatsen och då främst den delen som handlar om faktorerna förstå, kunna och vilja. I tabell 

två har jag lyft fram de underfaktorerna som jag har frågat efter i mina intervjuer och som jag 
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sedan kommer att redovisa resultatet utifrån. Efter tabellen kommer en kort beskrivning av 

varje faktor och underfaktor. 

 

Tabell 2 Faktorer och underfaktorer för framgångsrik implementering 

Förstå Kunna Vilja 

tidigare utbildningar i 

standardiserade metoder 

yrkeserfarenhet inställning 

erfarenheter av standardiserade 

metoder 

tid (arbetsbelastning, utbildning, 

prioriteringar) 

delaktighet 

syfte och innehåll EBP akademisk utbildning handlingsutrymme 

 

stöttande ledning användbarhet 

 

tekniska hjälpmedel fördelar/nackdelar 

 

4.1.1 Förstå 

Förstå handlar om huruvida personerna som ska genomföra implementeringen förstår och har 

kunskap om syftet och innehållet i metoden. I min uppsats frågar jag efter 

biståndshandläggarnas definition av EBP och vad det innebär för dem då IBIC ska vara en del 

av en evidensbaserad praktik. För att de ska kunna förstå syftet och innehållet krävs 

utbildning i metoden som ska implementeras som ger kunskap om hur man kan använda den i 

sitt arbete och vilken roll man själv ska spela i implementeringsarbetet (Alexandersson 2006, 

s. 143). I min uppsats har jag lagt till en aspekt av förståelse som handlar om tidigare 

utbildningar och erfarenheter av liknande metoder då den metoden som kommer att 

implementeras inte finns i dagsläget och biståndshandläggarna således saknar utbildning i 

den. Min aspekt av förståelse hänger ihop med det som Alexandersson (2006, ss. 69-70) 

 skriver om hur implementeringen har förberetts samt med vilken kunskap och omsorg den 

sker.  
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4.1.2 Kunna 

Kunna består av två delar där den ena handlar om de personliga förutsättningar, det vill säga 

om de professionella har tillräckliga kunskaper i form av yrkeserfarenhet och akademisk 

utbildning för att implementeringen ska lyckas där personal med specifika kvalifikationer 

ibland saknas (Alexandersson 2006, ss. 68, 150-152). Organisationens förutsättningar är den 

andra delen som avses med kunna och om de organistoriska resurserna är tillräckliga för att 

implementeringen ska lyckas. Främst handlar det om resurser i form av tid och hur hög 

arbetsbelastning det är och om det finns tid att gå på utbildningar (Alexandersson 2006, ss. 

152-155). Prioriteringar av vad som ska göras och vem som ansvarar för prioriteringen kan 

också vara avgörande för hur mycket tid som finns för implementeringen (Alexandersson 

2006, s. 157). Resurser innebär även de finansiella där organisationen kan behöva satsa 

pengar på utbildning och material (Alexandersson 2006, s. 152).  

En stöttande ledning främjar också implementeringen medan hög personalomsättning hindrar 

en implementering då kunskap försvinner från organisationen och det kostar tid att anställa 

och utbilda nya (Alexandersson 2006, ss. 158-162). Även tekniska svårigheter är något som 

bidrar till att man inte kan implementera en metod så som det var tänkt (Alexandersson 2006, 

s. 216). 

4.1.3 Vilja 

I faktorn vilja är det de professionellas inställning till metoden som är i fokus (Alexandersson 

2006, ss. 163-164). Av betydelse för ett implementeringsresultat är de involverade 

personernas inre motivation och förmåga till förändring där det kan finnas motstånd till 

förändring hos personer som riskerar att tappa positioner eller där maktrelationer störs. För att 

en implementering ska lyckas är den oftast beroende av de personer som jobbar närmst 

brukarna då de har stort inflytande över sitt egna arbete och andra har lite insyn i detsamma 

vilket gör att de inom ramen för sitt handlingsutrymme kan välja att göra som de vill 

(Alexandersson 2006, ss. 71, 170-171). 

Känsla av delaktighet vad gäller både i beslutsfattandet om att införa metoden men också i 

utformningen av själva metoden påverkar viljan till att implementera metoden (Alexandersson 

2006, ss. 164, 176). Metodens upplevda användbarhet hos de professionella är också av 

relevans då det påverkar deras handlande och där de upplevda fördelarna bör överväga 

nackdelarna för att implementeringen ska lyckas (Alexandersson 2006, s. 165). Hur man trivs 

på arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna påverkar också hur stor vilja man har att förändra 
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arbetet där en låg trivsel ger lägre ambitioner till förändring och utveckling av verksamheten 

(Alexandersson 2006, ss. 168-169).  

4.2 Professionsteori 

 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för Julia Evetts (2010, s. 129) två olika idealtyper av 

professionalism, yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism. Evetts argumenterar 

för att det sker en förflyttning inom professionellt arbete där man går ifrån professionalismen 

som ett yrkesmässigt värde och istället rör sig mer mot en organisationsorientarad 

professionalism (2010, ss. 123-125). Det är då intressant att analysera på vilket sätt ett 

standardiserat arbetssätt påverkar professionen och om den här förflyttningen sker även bland 

biståndshandläggarna i min studie. Det blir också ett sätt att förstå förutsättningarna ur ett 

annat perspektiv där biståndshandläggarnas förutsättningar knyts ihop med professionens 

utveckling. 

Evetts (2010, s.123 ) menar att det sker förändringar i samhället där det tidigare fanns en 

uppdelning mellan organisationer och professionella gruppper.  De har utvecklats åtskilt och 

hade tidigare sina egna forskningsfrågor och sina egna agendor. Men idag ser det inte längre 

ut så, de flesta professionella jobbar idag i hierarkiska organisationer som antingen är 

offentligt styrda eller hör till stora privata företag. Dessa förändringar gör det nödvändigt att 

nu studera båda dessa tidigare åtskilda discipliner som en. Evetts gör detta genom att 

presentera två olika idealtyper av professionalism; yrkesprofessionalism som representerar 

professionalism så som det var förut och organisationsprofessionalism som är dit det är på väg 

enligt Evetts (2010, s. 124). 

4.2.1 Yrkesprofessionalism 

Professionalism har länge studerats utifrån dess yrkesmässiga värde som gav stabilitet åt de 

sociala systemen (Evetts 2010, s. 125). Professionalism som yrkesmässigt värde eller 

yrkesprofessionalism kännetecknas av att det finns en gemensam arbetskultur och identitet. 

Dessa baseras på kompetens i form av utbildning, träning och socialisering in i praktiken där 

kompetensen ibland är säkrad genom legitimation (Evetts 2010, ss. 126,128).  

 

Yrkesprofessionalismen betonar relationer, de professionella relationerna karaktäriseras av att 

de är kollegiala, bygger på samarbete och är ömsesidigt stöttande. Relationen 

praktiker/brukare karaktäriseras av att interaktionen dem mellan bygger på förtroende och 
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tillit, detsamma gäller för relationen praktiker/arbetsgivare (Evetts 2009, s. 248; 2010, ss.125-

126). Arbetets system, processer, procedurer och prioriteringar kontrolleras och bestäms av 

praktikerna själva som ensmamma äger sitt expertområde genom kollegial makt och 

legitimitet (Evetts 2006, s. 525; 2009 s. 248; 2010, s. 128).  

Professionella förbund eller institutioner är de huvudsakliga förmedlarna av etiska kodexar, 

de konstruerar diskursen för professionalismen, utfärdar licenser och förmedlar 

antagningsprocedurer. De professionella institutionerna kontrollerar kompetens och dess 

anskaffning och underhåll, upprätthåller disciplin och utreder klagomål samt ger passande 

sanktioner i de fall där det saknas professionell kompetens. Praktikerna har en stark känsla för 

syftet, funktionen och betydelsen av arbetet som baseras på  autonomi och bedömningar 

utifrån handlingsutrymmet i ofta komplexa ärenden (Evetts 2010, ss. 128-129).   

 

4.2.2 Organisationsprofessionalism 

Som idealtyp är organisationsprofessionalism en kontrolldiskurs som används alltmer av 

chefer i organisationer för att åstadkomma sociala förändringar. Den används även för att 

rationalisera samt att (själv-) kontrollera praktikerna i skötseln av arbetet genom att omvandla 

de professionella till chefer (Evetts 2006 s. 523; 2009, s. 251; 2010, s. 129).  

 

Organisationsprofessionalismen införlivar rationella former av auktoritet och hierarkiska 

strukturer för ansvar och beslutsfattande där handlingsutrymmet minskar. Dessa strukturer är 

organisationsprofessionalismen beroende av och de involverar ökad standardisering av 

arbetetsprocesser och verksamheter, med fler formulär som ska fyllas i samt kontroll från 

chefer. Organsiationsprofessionalismen bygger på externa bestämmelser, ansvarighet och 

mätbarhet med målsättningar och utvärderingar av prestationer (Evetts 2006, s. 525; 2009, s. 

248; 2010, ss. 129-130, 136).  

 

Möjliga lösningar på klienters problem är definierade av organisationen och finansiella 

begränsningar istället för etiska kodexar från professionella institutioner. Relationen mellan 

arbetsgivare och praktiker kräver övervakning, värdering och granskning (Evetts 2010, s. 

137). Relationen till brukarna är mer av en kundrelation där professionell kompetens främst 

relaterar till och definieras av organisationen. Interaktionen mellan brukare och praktiker blir 

tidsbegränsad och utförs på ett formellt och reglerat sätt (Evetts 2006, s. 525; 2009, s. 252; 

2010, s. 137).  
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Ökad individualisering där individuella prestationer kopplas samman med organisationens 

framgång eller misslyckande leder till att relationerna mellan kollegor blir till en tävling där 

samarbete och professionell sammanhållning hotas (Evetts 2009, s. 251; 2010, s. 137). 

Transparens i anställningsprocesser, förmåner och rättigheter som anställd och möjligheter att 

göra karriär är också kännetecken för organisationsprofessionalismen (Evetts 2010, ss. 138-

139).  

 

Jag kommer nu i nästa kapitel som heter resultat och analys att börja med en tematisering av 

mitt resultat utifrån Alexanderssons (2006) faktorer förstå, kunna och vilja där jag visar på 

vilka förutsättningar som finns hos biståndshandläggarna att implementera IBIC. Därefter 

kommer jag att fördjupa analysen med hjälp av Evetts (2010) professionsteori för att 

undersöka hur de upplevda förutsättningarna kan förstås i ett professionsperspektiv. Vad 

skulle en implementering av IBIC kunna innebära i förhållande till  Evetts yrkes- och 

organisationsprofessionalism? 

 

5 Resultat och Analys 
 

Jag kommer i följande avsnitt redovisa och analysera mitt resultat i två steg. Först kommer jag 

presentera resultatet utifrån faktorerna förstå, kunna och vilja där jag kommer att redovisa 

varje faktor för sig och en summering av alla faktorer. Därefter kommer jag analysera 

resultatet utifrån Evetts (2006; 2009; 2010) professionsteori där det analyseras utifrån 

professionen i stort.  

5.1 Implementeringsteori - Förstå, Kunna, Vilja 

5.1.1 Förstå 

Faktorn förstå handlar om biståndshandläggarna har förstått syftet och innebörden med IBIC 

där jag har sett att tidigare utbildningar i och erfarenheter av standardiserade metoder ger 

högre förståelse än de utan. Baserat på intervjudeltagarnas svar har jag kommit fram till att 

fyra av deltagarna har förutsättningar att förstå syftet med IBIC och vad en implementering av 

det skulle innebära, en har lägre förutsättningar och en har inga förutsättningar.  
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Ingen av deltagarna kunde ge en definition av evidensbaserad praktik (EBP) som involverar 

alla tre delar; forskning, professionell kompetens och den enskildes önskemål. Att de inte 

förstår innebörden av EBP är problematiskt inför en implementering av IBIC då 

Socialstyrelsens syfte med de standardiserade arbetssätten är att öka användningen av EBP i 

socialt arbete. Så om de inte förstår EBP är det svårare för dem att förstå syftet med IBIC. 

Fyra av deltagarna (A, B, D, E) knyter EBP enbart till forskning och beprövade erfarenheter 

och det först efter att jag har fått formulera om frågan så den handlar om Socialstyrelsens syn 

på socialt arbete. A säger till exempel att “evidensbaserad praktik är ju ändå någonting som 

där det finns något (tex en metod) som att detta (metoden) fungerar på de flesta ” vilket tyder 

på att A knyter EBP till evidens. B knyter även EBP till domar som kommer hur man ska 

förhålla sig till lagen och menar att man inte har så mycket nytta av forskning i sitt dagliga 

arbete: 

“I mitt arbete är det ju domarna, utifrån vad de kommer fram till i en dom som gäller lite 

grann när jag gör en bedömning utifrån lagen. Vad den säger och hur man ska tolka den. Det 

andra är ju individbaserat, jag har ju inte så stor nytta av [...] det som är forskningsbaserat. 

Det kan vara väldigt intressant men om jag ska utreda om Kalle har behov av en korttidsplats 

så kanske det inte är den forskningsrapporten jag tittar på i första hand” 

 

De övriga två (C och F) vet inte vad EBP innebär, C menar att det beror på att “i den här 

kommunen har vi inte gått vidare med de bitarna”. Detta trots att de i C:s kommun har 

beslutat om att implementera ÄBIC för både äldreomsorgen och LSS/Socialpsykiatri och där 

C varit delaktig i beslutet. C:s svar visar på att förståelsen för EBP är låg då C sätter ett 

likhetstecken mellan standardiserade metoder och EBP vilket inte med nödvändighet 

stämmer. F säger att “jag vet knappt vad det betyder längre” och vill att jag ska förklara vad 

EBP innebär. 

 

Alla deltagarna har någon form av mall som de arbetar efter idag när de gör utredningar. 

Vissa (B, D) använder den bara ibland medan andra har den med sig som en “fusklapp” i 

möten med brukare (A). Mallarna de använder sig av är utformade i kommunen där de 

arbetar, ibland efter att ha fått idéer från andra kommuner via nätverksträffar eller hemsidor 

(A). Att samtliga redan idag använder sig av standardiserade mallar gör att deras förståelse för 

vad det skulle innebära att arbeta efter en annan standardiserad mall ökar.  
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Vad gäller tidigare utbildningar inom standardiserade metoder har A och B påbörjat ICF-

utbildning3 och E har gått utbildning i BBIC vilket ökar deras förståelse för hur IBIC kan vara 

utformat (Alexandersson 2006, s. 143). C, D och F har inga tidigare utbildningar i 

standardiserade metoder även om F läste några metodikkurser under sin utbildning så är det 

inget F minns något av idag. C ska gå en utbildning i ÄBIC (alternativt IBIC om det har 

lanserats) i höst och har några kollegor som har varit på utbildning i ÄBIC och har kunnat 

berätta om det som de har lärt sig för C. C har även varit på studiebesök i kommuner som har 

beslutat om att införa ÄBIC. Detta ger C en större förståelse för hur IBIC kan se ut trots att C 

inte har några egna erfarenheter av liknande arbetssätt.  

 

Det är endast en deltagare (E) som har jobbat med ett standardiserat arbetssätt som är lanserat 

av Socialstyrelsen tidigare, nämligen BBIC. Övriga har aldrig använt något standardiserat 

arbetssätt utöver den egna manualen. E bör därmed ha något större förutsättningar att förstå 

innebörden och syftet med IBIC.  

 

Samtliga utom D tror att en utbildning i EBP hade gjort att de använde sig av det mer i sitt 

dagliga arbete. Anledningarna till att de skulle använda sig av det mer varierar. För A och C 

beror det på att det inte finns något annat val än att använda sig mer av EBP eftersom det är 

bestämt av chefer/politiker att de ska göra det samt att de får mer kunskap om det.  

 

“Alltså utbildning handlar ju om att skapa förutsättningar och förståelse för kunskap för mig. 

[...] Om jag får utbildning och de [chefer/politiker] säger att nu ska vi jobba efter detta, nu 

ska vi implementera det i våra ärendeblad […] då gör man ju det för att det är ju det som 

man måste utgå ifrån.” (A) 

 

För B och E beror det på att de skulle ha större förståelse och kunskap om det som ska 

implementeras. “Det är mycket lättare att se och göra tillsammans med andra och förstå 

varför man ska använda det” (B). Detta visar att en utbildning i en specifik metod/arbetssätt 

skulle kunna bidra till ökad förståelse av den samma om de har förmåga att ta det till sig. Det 

skulle i så fall stämma överens med tidigare forskning som visar att en utbildning i en specifik 

metod ökar användningen av den (Alexandersson 2006, ss. 237, 239).  

                                                 
3 ICF är ett kliniskt och statistiskt verktyg för att strukturerat beskriva och dokumentera personers aktuella funktionstillstånd, 

sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg samt samla in och sammanställa data för 
olika ändamål.  (Socialstyrelsen u.å.) ICF är en del av ÄBIC och kommer också att användas i det nya IBIC (Socialstyrelsen 
2016b). 
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Om man ska sammanfatta alla 6 intervjudeltagares förmåga att förstå skulle svaret bli att fyra 

(A, B, C och E) har förutsättningar att förstå vad en implementering skulle innebära och på 

vilket sätt en utbildning i en viss metod skulle hjälpa dem att förstå syftet med den. En (F) har 

sämre förutsättningar att förstå och D förstår inte alls då D inte ser att IBIC skulle innebära 

någon skillnad mot hur det är idag “Ja det är ju ingen skillnad utan man har ju ändå en 

manual i huvudet liksom”.  

Däremot saknas det överlag en förståelse för vad EBP och evidens innebär i förhållande till 

standardiserade metoder. Förståelse för EBP behöver de enligt Bergmark, Bergmark och 

Lundström (2011, ss. 142-144) egentligen inte ha utifrån den riktlinjemodell4 som 

socialstyrelsen använder för att implementera EBP.  Då räcker det att praktikerna accepterar 

det som av socialstyrelsens experter lanseras som evidens. För att en sådan acceptans ska 

uppnås behövs dock utbildning så att praktikerna “förstår den grundläggande logiken i hur 

evidens identifieras” (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011, s. 144). Att utbildning behövs 

bekräftas av fem av de sex intervjuade som svarar att de skulle använda sig mer av EBP om 

de fick en utbildning i det.  

 

5.1.2 Kunna 

Att kunna har jag delat upp i personliga och organisatoriska förutsättningar att implementera 

IBIC. De personliga förutsättningarna handlar om yrkeserfarenhet och akademisk utbildning 

och de organisatoriska förutsättningarna handlar om tid, i form av hög eller 

låg arbetsbelastning, tid för utbildning och vilka prioriteringar som görs samt av vem. Utöver 

dessa är också en stöttande ledning och tekniska hjälpmedel organisatoriska förutsättningar. 

En av deltagarna har goda förutsättningar att kunna implementera IBIC, tre har vissa 

förutsättningar och två saknar förutsättningar. 

 

Tre deltagare (A, E och F) har kort erfarenhet av att jobba som LSS-handläggare, mellan 4 

månader och 1,5 år. Två har medellång erfarenhet, 12 respektive 9 år (B och C) och en (D) 

har lång erfarenhet, 22 år. Hur lång erfarenhet man har kan påverka både positivt och 

negativt, erfarenhet kan vara bra att ha men kan också vara ett hinder på så sätt att man då 

                                                 
4 Riktlinjemodellen innebär att socialarbetaren främst är en mottagare av information om  evidensläget på sitt eget 

arbetsområde där kommunikationen riktas uppifrån och ner, i Sverige främst från socialstyrelse till kommuner (Bergmark, 
Bergmark & Lundström 2011, ss. 142-143). 
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tvingas ändra på invanda rutiner (Alexandersson 2006, s. 150). Det är alltså svårt att säga 

något om graden av erfarenhet påverkar deras förutsättningar att kunna implementera IBIC. 

 

Två av deltagarna (A och E) har socionomexamen, två (B och C) har gått föregångaren till 

socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet, en (F) har en kandidatexamen i psykologi 

och en (D) har en äldre utbildning där man blev ålderdomshemsföreståndare. Samtliga har 

blivit anställda som LSS-handläggare och får därmed anses ha tillräcklig utbildning för att de 

ska kunna utföra sitt arbete. B, C och D har däremot äldre utbildningar och det är därmed 

svårare att avgöra i vilken grad de är aktuella för arbetet som det ser ut idag. Exempelvis kom 

inte evidensbaserat socialt arbete som begrepp i Sverige förrän i slutet av 1990-talet 

(Bergmark, Bergmark och Lundström 2011, s. 39) och därmed kan deras förutsättningar att 

kunna i det området vara begränsade.  

 

De organisatoriska förutsättningarna för att biståndshandläggarna ska kunna implementera 

IBIC handlar bland annat om tid. Fyra av deltagarna (B,C, D och F) upplever tidsbrist på 

jobbet och även E till viss del. De hinner inte med att göra alla uppföljningar de ska och 

tvingas prioritera bland ärenden. F säger uttryckligen att det inte finns tid att implementera 

IBIC: 

“Just nu hade det varit svårt att få in något sådant (IBIC) här. För i vår grupp så är vi ju just 

nu, vi har ju inte alla resurser som vi ska ha så vi har ju rätt mycket att göra just nu så då 

känner man att att starta något sådant här nu skulle inte kännas rätt. [...] För då måste det ju 

verkligen finnas tid att sätta sig in i det och så.”  

 

Det är endast A som inte känner någon tidsbrist alls på arbetet som det ser ut nu. Hög 

arbetsbelastning innebär att tiden man har att spendera på en implementering kan vara knapp 

då man måste prioritera att få ärendena klara i första hand vilket gör att implementeringen kan 

få lida (Alexandersson 2006, s. 157). Detta uttrycker D på följande sätt:  

“Är högen med nya ansökningar stor då hinner man ju inte tänka så mycket utan då gör man 

ju dom, då kanske man inte sitter ner och begrundar på samma sätt som man kanske skulle 

göra.” 

 

Biståndshandläggarna i min studie får göra prioriteringarna själva och det varierar hur man 

prioriterar, till exempel när det gäller att gå på utbildningar. A och B tycker att det är viktigt 

att gå på utbildningar och gör det även om tiden är knapp, E prioriterar ärendena först och för 
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C beror det på hur långa utbildningarna är. För D och F spelar det ingen roll hur de prioriterar 

eftersom kommunen som de jobbar i satsar inte pengar på att LSS-handläggarna ska gå på 

utbildning så där är det istället finansiella resurser som fattas.  

Även om E prioriterar ärenden före utbildning om tiden är knapp så hör E till de fyra 

handläggarna (A, B, C och E) som brukar ha tid att gå på utbildning om det erbjuds. D och F 

har inte tid eller pengar att gå på utbildningar. Deras tidsbrist hänger ihop med att det saknas 

personal i deras arbetsgrupp. Att ha tid för att gå på utbildningar är av stor betydelse för ens 

förutsättningar att kunna implementera en ny metod eftersom utbildning är avgörande för 

användningen av metoden  (Alexandersson 2006, s. 237; Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 

98).  

 

Två (A och D) av intervjudeltagarna tycker att deras tekniska utrustning i form av 

datorsystem fungerar bra men resten upplever vissa problem som mycket klickande och 

svårigheter att ändra saker i programmet som man vill. E som har varit med och 

implementerat BBIC tidigare har erfarenhet av att det kan vara krångligt att genomföra 

implementeringen rent tekniskt och att det tar lång tid att få in det i systemet. Tekniska 

svårigheter gör att implementeringar kan dra ut på tiden eller att deltagarna väljer att avbryta 

implementeringen (Alexandersson 2006, s. 216).  

 

Ett stöttande ledarskap ökar chanserna för att en implementering ska lyckas (Alexandersson 

2006, ss. 237-238) och intervjupersonerna beskriver ett stöttande ledarskap som någon som 

lyssnar (A, B, D och E), stöttar en i beslutsfattandet och gentemot andra förvaltningar (B, E, 

F). En stöttande chef visar tillit att man kan sköta sitt arbete och inte lägger sig i det dagliga 

arbetet (B, C, D) samt visar intresse och har kunskap om ens arbete (A, C, D). Samtliga 

känner stöttning idag men E upplever att ledarskapet “ibland kan det bli väldigt 

statistikinriktat att så här många beslut har du tagit i månaden där och så många utredningar 

har ni haft igång där” och efterlyser ett mer coachande ledarskap. Alla deltagarna känner en 

stark kollegial stöttning där det alltid finns någon att vända sig till om man behöver hjälp med 

något. Ett sådant stöttande ledarskap från olika nyckelpersoner på arbetet som kan vara både 

chefer men också medarbetare har visat sig vara främjande för en implementering enligt 

tidigare forskning (Khoo, Hyvönen & Nygren 2007, s. 102). 
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För att sammanfatta de 6 intervjudeltagarnas förutsättningar att kunna implementera IBIC så 

har de överlag de personliga förutsättningarna för att implementera IBIC, möjligtvis kan det 

vara bra att se över utbildningarnas giltighet ett antal år efter att de är genomförda.  

Tidsbrist, att tvingas prioritera och svårigheter med datorsystem hämmar B, C och E:s 

förutsättningar att kunna implementera IBIC medan stöttande ledarskap, kollegor att vända 

sig till och tid för utbildning främjar detsamma. A upplever ingen tidsbrist, har tid att gå på 

utbildningar, tycker att datorsystemet fungerar bra och har ett stöttande ledarskap och har 

därmed goda förutsättningar att implementera IBIC. D och F har liknande förutsättningar som 

B, C och E men större tidsbrist som beror på att det saknas personal vilket gör att de inte har 

förutsättningarna som krävs för att kunna implementera IBIC. 

 

5.1.3 Vilja 

Vilja handlar om biståndshandläggarnas inställning till IBIC och liknande arbetssätt. Många 

av handläggarna uttrycker först en positiv inställning till standardiserade metoder men när 

man frågar efter för-och nackdelar med dem så är det fler nackdelar än fördelar i de flesta fall. 

I slutändan är det två som vill implementera IBIC, två som är ambivalenta och två som inte 

vill. 

 

“Jag tycker att det (forskning) är jättebra, så känner jag att det är ju lite där man har sin 

grund att stå på. Alltså och sedan går man ju åt olika håll utifrån det. Det lilla 

handlingsutrymmet som det pratas om på utbildningen.” (A) 

 

Samtliga deltagare betonar vikten av att jobba självständigt och att själv få styra sitt arbete, att 

ha handlingsutrymme. Handlingsutrymmet kan ställa till problem i en implementering om det 

är någon som inte vill delta och då har möjlighet att välja att låta bli (Alexandersson 2006, ss. 

71, 170-171). Det är därför av stor vikt för en implementering att de som ska arbeta med den 

vill göra det, i det här fallet för att man inte ska tappa själva syftet med det standardiserade 

arbetssättet. För att viljan ska finnas krävs det då att fördelarna med en metod överväger 

nackdelarna (Alexandersson 2006, s. 165).  

 

Samtliga biståndshandläggare tycker alltså att det är viktigt att själva få bestämma över sitt 

arbete, C menar tillexempel att “att man själv kan styra gör ju att man trivs mycket bättre och 

kan utforma, inom en viss ram, sitt eget arbete”. Paradoxalt nog är det just att alla ska göra 
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lika och att det därmed blir mer rättssäkert som fyra av deltagarna (A, D, E, F) uttrycker som 

positivt med IBIC. E säger att  “från den enskildes perspektiv då kan ju det (IBIC) vara någon 

form av rättssäkerhet kanske, att vilken handläggare jag än vänder mig till så vet jag att de 

ska utgå från samma sätt”.  

Att ett gemensamt arbetssätt ger ökad rättssäkerhet är ett argument som används av 

Socialstyrelsen för att legitimera standardiserade metoder som IBIC (Socialstyrelsen 2016b, s. 

15)  men i och med handlingsutrymmet så kan alla välja att göra som de vill i slutändan. Som 

A säger “jag tar ju med det jag tycker är viktigt beroende på personens situation”. 

 

Fyra av deltagarna (A, B, D och F) uttrycker en positiv inställning till standardiserade 

metoder i allmänhet “det är väldigt bra med den formen av mallar” (B). Om man sedan 

frågar mer specifikt vad de tror om IBIC och för och nackdelar med det blir resultatet mer 

varierande. Så även om de uttrycker att det är bra med mallar så är det inte säkert att de tycker 

att det är bra med mallar för just dem i den situationen de befinner sig i. D tror till exempel 

inte att IBIC skulle underlätta något för D i sitt arbete eftersom D själv vet vad som fungerar 

och har det i huvudet. A vill å andra sidan ha en “bedömningsmall som någon annan har 

gjort, alltså typ som är styrd”. 

 

Fördelar som uttrycks utöver likhet mellan olika handläggare och kommuner är att det ger 

mer struktur i arbetet och en grund att stå på (A och C) och att det kan vara bra för nya att ha 

en mall att utgå från (D och E). B tycker att det är bra att ha vid stora utredningar som 

personlig assistans när man behöver ha in stora mängder information. F tror att det skulle 

spara tid och säger att “jag ser bara fördelar med det egentligen”. 

 

De nackdelar biståndshandläggarna tror att IBIC skulle medföra är att det skulle bli för 

uppstyrt och begränsande (A, B, C och E), att det skulle kosta tid (B, C, E och F), att det 

skulle vara svårt att använda och leda till mer dokumentation eller formalitet (C, D, och E) 

och att det inte skulle vara någon nytta med det (D). A och B uttrycker en oro för vad det 

skulle innebära för professionen om det istället för individens behov blir mallens behov som 

får styra och att det skulle innebära att vem som helst kan utföra arbetet.  

 

IBIC:s upplevda användbarhet hör ihop med fördelarna och nackdelarna ovan, men ytterligare 

en aspekt har kommit fram i vissa av intervjuerna och det är uppfattningen om 

Socialstyrelsen. B, C och D upplever att Socialstyrelsen ibland saknar verklighetsuppfattning, 
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C menar att “de [socialstyrelsen] som har skapat det [ÄBIC] inte riktigt har förståelse för hur 

verkligheten är”. Detta kan göra att viljan att implementera en metod påverkas negativt då 

den upplevda användbarheten av metoden minskar om den inte passar in i den verklighet som 

biståndshandläggarna befinner sig i (Alexandersson 2006, s. 165).  

A har en annan uppfattning av Socialstyrelsen och tycker att det är positivt att IBIC kommer 

just från Socialstyrelsen eftersom att om man har med de frågor Socialstyrelsen tycker är 

tillräckliga för en utredning så är A “godkänd som det så fint heter”. 

 

De flesta biståndshandläggarna menar att beslut sker både uppifrån och nerifrån i 

organisationen men att de flesta besluten kommer ovanifrån. A och D tycker att de är 

delaktiga i de beslut som fattas. C var delaktig i beslutet om att införa ÄBIC men i övriga 

beslut är det lite olika. B och E känner sig delaktiga ibland och F känner sig aldrig delaktig. 

Att känna sig delaktig i beslut om att implementera en metod och i utformningen av den 

påverkar viljan  att implementera den där stor delaktighet ger större vilja (Alexandersson 

2006, ss. 164, 176). Detta bekräftas av D som säger att:  

“Ja så man känner sig lite delaktig. Jag tror att det är viktigt för att man ska, i alla fall jag är 

sådan att tvinga inte på mig någonting för då vill jag inte”.  

 

Sammanfattningsvis är det två personer (A och F) som vill implementera IBIC, två personer 

(D och E) som inte vill implementera IBIC och två som är ambivalenta (B och C). D och E 

vill inte implementera IBIC men av olika anledningar. D har egentligen ingenting emot IBIC 

men vill inte engagera sig i något nytt alls på arbetsplatsen eftersom D kommer att gå i 

pension snart. Därmed handlar D:s ovilja mer om D:s personliga situation än om IBIC som 

arbetssätt. E är relativt ny på arbetsplatsen och ska förmodligen jobba många år till innan det 

är dags för pension så för E handlar det bara om IBIC:s användbarhet och nyttan med att 

implementera det. Det som är intressant att notera är att utav de fem (borträknat D) som har 

deltagit i min studie så är det enbart den som har tidigare erfarenhet av standardiserade 

arbetssätt från Socialstyrelsen som inte vill implementera ett liknande arbetssätt. Det faktum 

att det “bara” är två av sex som har viljan att implementera IBIC kan hänga ihop med det som 

Bergmark, Bergmark och Lundström (2011, s. 144) beskriver som riktlinjemodellens 

problem.  Att riktlinjemodellen förminskar socialarbetaren till en utförare av regler och 

därmed försvinner en del av behovet av professionell kompetens samt att det unika hos varje 

brukare inte längre har samma betydelse. 
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5.1.4 Sammanfattning Förstå, Kunna, Vilja 

Om man ser till helheten och alla tre faktorerna så kan man se att det endast är 

intervjudeltagare A som både förstår, kan och vill implementera IBIC. Det är en av deltagarna 

(D) som inte har någon av förutsättningarna att implementera IBIC. Deltagare B och C har 

samma resultat där de båda förstår men är ambivalenta eller bara till viss del uppfyller 

förutsättningarna att kunna och vilja. Deltagare F har viljan, förstår kanske men kan inte 

implementera IBIC.  

 

Om man lägger till informationen från tabell 1 kan man se att B och C har samma utbildning 

och liknande erfarenhet. De med kortast erfarenhet är A, E och F men där är sambandet inte 

lika tydligt och utbildningsbakgrunden skiljer sig dem emellan. A och E har socionomexamen 

och F har en kandidatexamen i psykologi. D är den deltagaren som har i särklass längst 

erfarenhet i yrket och är den som har sämst förutsättningar för att implementera IBIC vilket 

stämmer överens med det som Plath (2013, s. 36) och Alexandersson (2006, s. 151) visat i 

sina studier gällande inställning till EBP. Vad dessa samband beror på går det endast att 

spekulera i då min studies omfattning gör det svårt att generalisera.  

 

För att en implementering av IBIC ska gå att genomföra bland dessa biståndshandläggare 

enligt den riktlinjemodell som Socialstyrelsen använder för att lansera EBP, krävs det att 

metoden som ska implementeras har legitimitet bland användarna. För att vinna legitimitet 

måste man lyssna på praktikerna för att kunna anpassa och etablera ett arbetssätt till de 

verkliga förhållandena som råder (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011, s. 144). Att 

arbetssättet är verklighetsförankrat ökar användbarheten och därmed viljan att implementera 

den (Alexandersson 2006, s. 165). För att få praktiker som använder sig av EBP och 

evidensbaserade metoder behövs information, utbildning och motivation till praktikerna 

(Bergmark, Bergmark & Lundström 2011, s. 18) så att de kan förstå innebörden och syftet 

med den. Politisk stöttning i form av tid och resurser är ytterligare en nödvändighet för att 

kunna implementera ett nytt arbetssätt (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011, s. 18; 

Alexandersson 2006, ss. 152-155).). 

 

Förutsättningarna för att förstå, kunna och vilja implementera IBIC finns i varierande grad 

hos biståndshandläggarna i min studie och speglar i princip den tidigare forskningens resultat. 

Precis som resultaten från tidigare forskning (Svendsen 2012, ss. 59-60; Khoo, Hyvönen & 
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Nygren 2007, ss. 99-100; Alexandersson 2006, ss. 143-144, 240) förväntar sig mina 

intervjupersoner att IBIC ska ge mer struktur i arbetet samtidigt som de hindras av tidsbrist 

och organisatoriska resurser. Likt Debbie Plaths (2013, s. 33) studie visar mina resultat att 

förståelsen av EBP är låg och som Drisko och Grady (2015, s 277) skriver finns det en oro 

hos biståndshandläggarna att en implementering skulle innebära att vem som helst kan utföra 

arbetet.  

5.2 Professionsteori 

 

Ovanstående resultat visar som sagt på att det finns vissa förutsättningar att förstå, kunna och 

vilja implementera IBIC men hur kan detta resultatet förstås utifrån professionsteori? I 

följande analys utgår jag från Evetts två professionslogiker för att nå en fördjupad förståelse 

av resultatet i ett större perspektiv. 

Biståndshandläggarna i min studie arbetar ungefär likadant, de får in en ansökan, har ett eller 

flera möten med brukaren, skriver en utredning utifrån en mall som de har arbetat fram själva 

i kommunen och fattar beslut om det de har delegation på. De betonar självständighet i arbetet 

där handlingsutrymmet är ett centralt begrepp. Samtidigt vill de ha mer struktur och mer 

likhet mellan handläggare inom och mellan olika kommuner. Konflikten mellan 

handlingsutrymme å ena sidan och rättssäkerhet och likhet å andra sidan blir aktuell när man 

analyserar mitt resultat utifrån Evetts (2010) två professionslogiker. 

 

5.2.1 Yrkesprofessionalism 

Samtliga biståndshandläggare i min studie betonar handlingsutrymmet och vikten av att själv 

få bestämma hur de ska lägga upp sitt arbete vilket är en av de viktigaste grunderna för 

yrkesprofessionalismen, som A säger “Handlingsutrymme! Precis, att jag gör den 

bedömningen” och C som menar att “man är ju rätt så självständig som handläggare”. Stort 

handlingsutrymme medför även stort ansvar bland annat när det gäller att prioritera bland 

ärenden. Handläggarna i min studie prioriterar själva eftersom de har chefer som stöttar dem i 

deras arbete vilket går hand i hand med yrkesprofessionalismen. En tillitsfull relation mellan 

chef och yrkesverksam där chefen litar på att den professionelle gör sitt jobb på ett korrekt 

sätt är ett kännetecken för yrkesprofessionalism  (Evetts  2009, s. 248; 2010, ss.125-126). Det 

är också vad biståndshandläggarna i min studie vill ha och har som chef idag. De vill att 
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chefen ska vara någon som “inte lägger sig i det dagliga arbetet” (D) men som det går att 

vända sig till om man behöver det. B uttrycker samma sak:  

“De ska finnas där, de ska finnas till hands, vara tillåtande, lita på vad jag gör men också 

säga ifrån om de märker att jag går över gränserna”.  

 

E vill ha en chef som är mer coachande och tycker att “ibland kan det bli väldigt  

statistikinriktat att så här många beslut har du tagit i månaden där och så många utredningar 

har ni haft igång där”. E är ensam om att uttrycka den här formen av ledarskap som ligger 

närmre organisationsprofessionalism än yrkesprofessionalism då E:s chef verkar prioritera 

mätbarhet och prestationer framför en tillitsfull relation (Evetts 2006, s. 525; 2009, s. 248; 

2010, ss. 129-130, 136).  

 

Det verkar finnas en stor kollegial sammanhållning, vilket också är en del av 

yrkesprofessionalismen (Evetts 2009, s. 248; 2010, ss.125-126). Biståndshandläggarna och 

deras kollegor hjälper varandra och samarbetar kring svåra ärenden då samtliga 

intervjudeltagare i första hand vänder sig till sina kollegor om det är något de behöver hjälp 

med eller behöver “bolla”. F säger att “det är en bra arbetsplats att man kan få stöd av de 

flesta och prata med de flesta”. A menar att “det största hjälpmedlet är väl min kollega, att vi 

har öppna dörrar och jag går in och frågar henne och vi diskuterar”.  

 

Yrkesprofessionalism handlar om handlingsutrymme för de professionella att göra sina egna 

bedömningar, kollegial samhörighet och kontroll över arbetet och en ledning som litar på att 

man kan utföra sitt jobb korrekt (Evetts 2010). På detta sätt beskriver även 

biståndshandläggarna i mina intervjuer sitt arbete idag. De har även en gemensam 

yrkesidentitet som bygger på kompetens från utbildning, träning och socialisering in i 

praktiken där fem av sex har motsvarande socionomexamen och en har en kandidatexamen i 

psykologi (Evetts 2010, ss. 126, 128).  

 

5.2.2 Organisationsprofessionalism 

Samtliga handläggare trivs på sin arbetsplats men det finns en önskan om att arbetet skulle 

vara lite mer strukturerat vilket de tror att en standardiserad mall skulle bidra med. Detta tyder 

på en förflyttning mot organistionsprofessionalism där struktur är grunden med 
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standardiserade mallar och formulär att fylla i (Evetts 2006, s. 525; 2009, s. 248; 2010, ss. 

129-130, 136). F säger till exempel att:  

“jag skulle nog vilja att det (arbetet) ser ut ungefär som det gör nu men att man har lite mer 

struktur och riktlinjer så kring vad det är man ska ta reda på vid olika ansökningar”.  

 

C tror att det är bra att ha en viss metod att gå efter för “det skapar ju också struktur i arbetet 

och just på handläggningen”.  

 

Det finns dock vissa orosmoment som handläggarna känner när det gäller IBIC och det är att 

en mall skulle vara alltför uppstyrd och detaljerad vilket skulle leda till mer formalitet och 

dokumentation (C, E). B, C ock E tror att en mall skulle ge mindre tid över till klienter om 

den är mycket tidskrävande och A och B tror att mallen skulle ta fokus från individen om det 

blir mallens behov som styr. A menar även att man som professionell kan bli begränsad i sitt 

arbete och att handlingsutrymmet kan minska, att vem som helst skulle kunna utföra arbetet 

och att arbetet skulle bli mer anonymiserat. C tror att syftet med IBIC  är att: 

“utifrån socialstyrelsens sida att man ska ha ett likvärdigt instrument för att kunna ta ut 

statistik, ett liknande sätt att arbeta för att följa upp och göra kvalitetssäkringar utav sitt 

arbete”.  

Att kunna följa upp arbetet på detta sätt och kunna ta ut statistik och jämföra innebär mer 

mätbarhet och kontroll över arbetet. 

 

Alla dessa orosmoment hör ihop med en rörelse mot organisationsprofessionalism där arbetet 

är mer strukturerat men också mer reglerat och standardiserat (Evetts 2006, s. 525; 2009, s. 

248; 2010, ss. 129-130, 136). Mindre tid ges till klienter eftersom mycket tid går åt till att 

fylla i formulär och handlingsutrymmet krymper på grund av finansiella och organisatoriska 

begränsningar (Evetts 2010, s. 137).  

 

5.2.3 Från yrkesprofessionalism till organisationsprofessionalism? 

Idag arbetar biståndshandläggarna huvudsakligen utifrån yrkesprofessionalism med vissa 

undantag så som E:s upplevelse av ledarskapet. Det de ser som negativt eller oroar dem med 

IBIC hänger ihop med att arbetet skulle bli mer utifrån organisationsprofessionalism. Dock 

hänger också det de ser som positivt med IBIC, nämligen ökad struktur i arbetet och mer 
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likhet mellan handläggarna, ihop med organisationsprofessionalism  (Evetts 2006, s. 525; 

2009, s. 248; 2010, ss. 129-130, 136). 

Som tidigare konstaterat var det bara två av de sex handläggarna som har viljan att 

implementera IBIC och kanske hänger den oviljan ihop med professionalismen. A uttrycker 

specifikt en sådan oro kring IBIC och professionalitet:   

“Nä det var inte jag, det var manualen som tog detta beslutet. Att man liksom avskärmar sig, 

man gör sig till en grå tjänsteman. Man tar på sig den grå kostymen och försvinner in i 

vimlet. [...] Jag är inte A längre utan handläggare X5”.  

 

Förståelsen för EBP är som jag skrev tidigare låg bland de intervjuade biståndshandläggarna 

vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på deras handlingsutrymme. Detta eftersom en 

okritisk användning av metoder som sägs vara evidensbaserade kan leda till att de 

professionella bara gör det någon annan sagt åt dem att göra (Bergmark, Bergmark & 

Lundström 2011, ss. 17-18). I det här fallet att Socialstyrelsen, chefer och politiker bestämmer 

att de ska använda sig av IBIC och då gör de det. Då försvinner den ursprungliga tanken med 

en kritisk användning av EBP där den professionelles kompetens ökar och tilltron till 

auktoriteter minskar vilket hänger ihop med yrkesprofessionalismen (Evetts 2010, ss. 126, 

128; Bergmark, Bergmark & Lundström 2011, ss. 17-18). 

 

Som jag skrev i teoriavsnittet menar Evetts (2010) att det idag finns två olika 

professionslogiker. Yrkesprofessionalismen är den ursprungliga formen av professionalism 

och organisationsprofessionalismen har vuxit fram på senare tid. Evetts (2010) menar att det 

sker en förflyttning från den första till den andra. Enligt min studie skulle en implementering 

av IBIC kunna bidra till en sådan förflyttning då arbetet skulle enligt vad 

biståndshandläggarna tror bli mer strukturerat, mätbart och kontrollerat. Handlingsutrymmet 

skulle minska tillsammans med tiden för brukarna i och med ökad standardisering och 

formalitet. Samtliga dessa följder har ett samband med organisationsprofessionalismen 

(Evetts 2006, s. 525; 2009, s. 248; 2010, ss. 129-130, 136) 

 

Socialstyrelsen vill implementera IBIC över hela Sverige vilket är tänkt ska skapa likhet och 

rättssäkerhet genom ett gemensamt fackspråk och informationsstruktur (Socialstyrelsen 

2016b). Detta skulle då innebära en förflyttning mot organisationsprofessionalism för hela 

professionen i stort. Ökad kontroll och mätbarhet, mer standardisering och begränsat 

handlingsutrymme är då vad som väntar biståndshandläggarna. Utifrån den tidigare nämnda 
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konflikten mellan handlingsutrymme och likhet/rättssäkerhet, kan man då verkligen säga att 

fem av sex handläggare förstår vad IBIC verkligen skulle innebära? Om de gjorde det skulle 

de då verkligen vilja implementera det? Den redan pressade arbetssituationen där de redan nu 

inte hinner med alla uppföljningar och skulle vilja ha mer tid för att träffa brukare skulle 

förmodligen bli ännu mer stressfylld. Minskad tid skulle göra att deras förutsättningar att 

kunna använda metoden skulle minska. Om man ser förutsättningarna utifrån perspektivet 

med organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism träder en annan bild av förstå, 

kunna och vilja fram. Förstå hör då ihop med om man förstår vad en implementering av IBIC 

skulle innebära för professionen i stort, inte bara att man börjar använda en annan sorts mall. 

Kunna kommer att påverkas utifrån att de inte längre kommer att prioritera själva när det blir 

ökad styrning av arbetet och ens tid med brukarna minskar till förmån för att fylla i blanketter. 

Deras vilja att arbeta enligt IBIC eller kanske till och med inom socialt arbete skulle kanske 

försvinna om det blir enligt ovan nämnda teoretiska framtid.   

 

5.3 Slutsatser resultat och analys 

 

Mina inledande frågeställningar var:  

Vilka förutsättningar finns det för biståndshandläggarna att implementera IBIC utifrån 

faktorerna förstå, kunna och vilja? 

Hur skulle en implementering av IBIC påverka biståndshandläggarnas professionalitet? 

 

De slutsatser jag kan dra utifrån mitt resultat och min analys är att biståndshandläggarna har 

varierande förutsättningar att implementera IBIC. De flesta förstår vad syftet och innebörden 

med IBIC skulle vara men utifrån professionsteorin är det inte säkert att de förstår vad 

implementeringen skulle innebära för dem som profession. Gällande förutsättningarna att 

kunna implementera IBIC så är svaret kanske då det råder mycket tidsbrist bland 

biståndshandläggarna men inte så stor tidsbrist att de inte har tid att gå på utbildning. Viljan 

att implementera IBIC är varierande, två vill absolut, två vill inte alls och två är ambivalenta. 

Det kan konstateras att det finns många upplevda fördelar och nackdelar med ett arbetssätt 

som IBIC och att känsla av delaktighet är något som är viktigt för många av 

biståndshandläggarna. Så för att svara på första frågan så är svaret att det finns förutsättningar 

att förstå en implementering av IBIC men mer tveksamt kring förutsättningarna att kunna och 

vilja detsamma. 
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En implementering av IBIC skulle innebära mer struktur i arbetet, mer mätbarhet och kontroll 

samt mindre handlingsutrymme. Samtliga dessa förändringar tyder på en förflyttning mot 

organisationsprofessionalism. Biståndshandläggarnas professionalism skulle alltså bli mer 

bunden till organisationen än som ett yrkesmässigt värde. 

6 Slutdiskussion 
 

I min sammanfattning av den tidigare forskningen skrev jag om socialarbetares 

förutsättningar att förstå, kunna och vilja implementera ett nytt standardiserat arbetssätt. 

Enligt den tidigare forskningen påverkas förutsättningarna av vilken utbildning personalen har 

i den specifika metoden, organisatoriska resurser som tid och personalomsättning samt de 

professionellas uppfattning av vad en förändring av deras arbetssätt kommer att innebära. Min 

studie har visat på samma resultat fast i en annan grupp av socialarbetare där det tidigare 

saknas forskning kring implementering av standardiserade arbetssätt. Eftersom jag undersöker 

ett kommande arbetssätt som Socialstyrelsen ska lansera i höst bidrar min studie med 

kunskaper som de kan ha nytta av i sitt kommande implementeringsarbete. Jag är medveten 

om att min studie är begränsad i sin omfattning och att mycket av resultatet bygger på vad 

biståndshandläggarna tror att en implementering skulle kunna innebära. Detta betyder inte att 

resultatet inte är relevant eller inte går att använda. Snarare kan man se det tvärtom som en 

inventering eller ett förberedande arbete för att ”sondera terrängen” inför vad som komma 

skall. Den är även en grund att stå på inför fortsatt forskning i ämnet. 

 

Jag har i min studie redovisat vilka förutsättningar som finns för biståndshandläggare inom 

LSS/Socialpsykiatri att implementera IBIC utifrån faktorerna förstå, kunna och vilja. Det jag 

har sett är att det finns mycket som skulle kunna vara positivt med en implementering av IBIC 

men det finns också stora utmaningar för att en implementering ska lyckas. En sådan 

utmaning är att öka biståndshandläggarnas förståelse av evidensbaserad praktiks innebörd om 

det är ökad användning av det som är Socialstyrelsens övergripande mål med standardiserade 

arbetssätt som IBIC. För att öka förståelsen av vad EBP innebär är utbildning en väg att gå. 

Utbildning i EBP skulle enligt biståndshandläggarna i min studie göra att de använder sig mer 

utav det eftersom de skulle få större förståelse och kunskap om det.  
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Utöver utbildning krävs ett motivationsarbete för att göra biståndshandläggarna mer villiga 

till att förändra sitt arbetssätt som det ser ut idag. En viktig del i det är att lyssna på de 

professionella så att uppfattningen om att Socialstyrelsen inte är verklighetsförankrad 

förändras. Forskningen som kommer behöver också upplevas som mer användbar och 

relevant för biståndshandläggarna och för brukarna. I dagsläget är det mest domar som 

biståndshandläggarna upplever att de har användning för i sitt arbete medan forskning inte går 

att använda i mötet med den enskilda brukaren.  

 

Det som är viktigt att komma ihåg när man genomför sådana här förändringar är att det 

påverkar inte bara de professionella utan också brukarna. Vem lyssnar på vad de tycker är 

viktigt när det är deras behov som utreds? Går en sådan här standardiserad metod att använda 

på alla brukare eller finns det risk för att någon kommer fara illa av den? Det är frågor som 

bör funderas över innan en implementering genomförs och som kan vara av intresse för 

fortsatta studier.  

För studier i framtiden är det också av värde att inkludera chefer och politiker som är de som 

fattar beslut om en implementering för att se vilka förutsättningar de har att förstå, kunna och 

vilja implementera ett nytt arbetssätt som IBIC. Detta eftersom min studie har visat att en 

ledning som är intresserad och har kunskap om biståndshandläggarnas arbete är den sorts 

ledarskap de upplever som stöttande och ett stöttande ledarskap främjar i sin tur en 

implementering. 

 

Min analys av förflyttningen från yrkesprofessionalism mot organisationsprofessionalism i 

och med en implementering av IBIC kan te sig aningen dyster för den som förespråkar 

handlingsutrymme och kollegialt bestämmande men det behöver inte nödvändigtvis vara så. 

Om biståndshandläggarna förstår och använder sig av EBP på ett kritiskt sätt så kan det öka 

deras handlingsutrymme genom att de är de själva som söker upp ny forskning och deras egna 

professionella expertis som kommer till användning. Hur ska de då kunna använda sig av 

IBIC där forskningen redan kommer levererad till dem? Genom att förhålla sig kritisk till 

arbetssättet i sig men också till sin egen användning av och inställning till det. Är det något 

man gör bara för att någon annan har sagt till en att göra det eller är det något man använder 

för att man själv som professionell anser att det gör nytta? Är det ovilja hos en själv att 

förändra sitt arbetssätt som gör att man inte vill använda det eller har det att göra med hur 

IBIC är utformat?  
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En sista utmaning för att en implementering ska lyckas är det som jag har att göra med 

förutsättningen att kunna implementera IBIC. Det handlar främst om arbetsbelastning och 

tidsbrist. Att se till så att de professionella känner att de har tid att ta till sig nya arbetssätt 

innan man börjar implementera dem. Att personalstyrkan är komplett eller till och med 

anställa fler personal än vad man tidigare haft så att antal ärenden per handläggare minskar 

och tiden till att kvalitetssäkra sitt arbete ökar. Problemet med detta är ju att personal kostar 

pengar och pengar är en ständig bristvara hos kommunerna. Därför är ekonomisk stöttning till 

kommunerna från Socialstyrelsen och staten för att kunna genomföra en implementering 

viktig. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

Vad jobbar du som? 

 

Hur länge har du jobbat här?  

 

Hur länge har du jobbat inom socialt arbete? 

 

Förstå  

Hur arbetar biståndshandläggarna i dag samt vilken utbildning har de som kan påverka deras 

förmåga att förstå innebörden av ett standardiserat arbetssätt? 

 

 Kan du beskriva ditt arbete som LSS/SoL-handläggare och vad det innebär? 

 Hur gör du när du gör en utredning av en brukares behov av insatser idag? 

 Har du tidigare jobbat med någon form av standardiserade arbetssätt som tex manualer 

eller liknande? Vilken/vilka i så fall? 

 Har du någon utbildning/fortbildning/kompetensutveckling gällande evidensbaserade 

metoder eller standardiserade arbetssätt? 

 Hur skulle du definiera evidensbaserad praktik? 

 Hur skulle du beskriva användningen av evidensbaserad praktik i förhållande till ditt 

arbete idag? 

 Hur tror du att evidensbaserad praktik skulle kunna förbättra eller försämra ditt arbete? 

 Tidigare forskning har visat att om en person har utbildning i den aktuella metoden 

som ska införas så är det lättare att förstå syftet med den. Tror du att en utbildning i 

evidensbaserad praktik skulle göra att du använde dig mer av det i ditt dagliga arbete? 

 

Kunna 

Vilka organisatoriska förutsättningar uppfattar biståndshandläggarna att det  finns för att 

kunna implementera ett standardiserat arbetssätt? 

 

 Tidigare forskning har visat att tidsbrist är en vanlig orsak till att en implementering 

av en ny metod inte fungerar, hur upplever du att tiden påverkar ditt arbete idag? 

(exempel hög arbetsbelastning, stor personalomsättning)  

- Skulle mer manualbaserade metoder underlätta ditt arbete? 

- Skulle ditt arbete vara möjligt att utföra inom ramen för en manual? 

- Skulle en manual bespara/kosta dig tid?   

- Om tillfälle ges har du som handläggare tid/möjlighet att delta i utbildningar? 

 Vilka tekniska hjälpmedel använder du i ditt arbete idag och hur upplever du att de 

fungerar? 

 Om du skulle beskriva ett stöttande ledarskap hur skulle det se ut? 

 När det sker förändringar på arbetsplatsen, hur brukar det gå till? Kommer de uppifrån 

eller nerifrån, är de förankrade eller inte?  

 Om det skulle finnas problem med en arbetsmetod går det att söka hjälp någonstans 

då? Var? (chefer/medarbetare/utomstående) 

 

Vilja 

Uppfattar biståndshandläggarna några positiva eller negativa aspekter med ett standardiserat 

arbetssättt som påverkar deras vilja att implementera detsamma? 
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 Beskriv vad du anser skulle behöva förändras respektive vad som borde bevaras i ert 

arbetssätt idag. 

 Ser du några fördelar med att införa ett standardiserat arbetssätt, i så fall vilka? 

 Ser du några nackdelar med att införa ett standardiserat arbetssätt, i så fall vilka? 

 Hur upplever du att det är att jobba utifrån standardiserade manualer/EBP? 

 Hur upplever du förändringar på arbetsplatsen? 

 Hur upplever du när det kommer förändringar från parter utanför den egna kommunen 

som tex från socialstyrelsen/regering/riksdag?  

 Hur skulle du vilja att ditt arbete ser ut i framtiden? 

 

Avslutningsvis är det några andra tankar som har kommit upp under tiden som intervjun har 

pågått som du tycker har relevans för min studie? 
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7.2 Bilaga 2 Informationsbrev 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju för en C-uppsats? 

 

Studien handlar om förutsättningarna för biståndshandläggare inom LSS och socialspsykiatrin 

att implementera ett standardiserat arbetsätt för bedömningar av insatser. Bakgrunden till min 

studie kommer från när jag praktiserade som LSS-handläggare och la märke till att det finns 

ÄBIC för äldreomsorgen och BBIC för barn och unga men inget motsvarande för omsorgen 

om personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen håller nu på att utveckla ÄBIC så att 

det ska kunna användas även i biståndshandläggning inom LSS och socialpsykiatrin. Det jag 

vill undersöka är vilka förutsättningar du som biståndshandläggare uppfattar att det finns för 

att införa detta.  

 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer där jag kommer att intervjua sex 

biståndhandläggare som jobbar med bedömningar av insatser inom LSS eller socialpsykiatrin. 

Varje intervju kommer ta ca en timme och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt, det 

vill säga ingen obehörig kommer att få tillgång till dem. Det är bara jag, min handledare och 

examinatorn som kommer att kunna läsa just dina svar. Intervjuerna kommer av praktiska skäl 

spelas in och därefter renskrivas. När min studie är färdig och godkänd kommer mitt material 

att förstöras så att ingen kan läsa eller lyssna på det efteråt. Min studie kommer att presenteras 

vid ett examinationsseminarium där max sex andra uppsatser examineras vid samma tillfälle. 

Utöver detta så kommer studien publiceras på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida där det 

är öppet för allmänheten att läsa den. I studien kommer dina svar presenteras på ett sådant sätt 

att det inte går att koppla ihop svaren med dig och det kommer inte att framgå att just du har 

deltagit i studien. Om du vill få tillgång till resultaten eller uppsatsen i sin helhet kan jag 

skicka den till dig när den är examinerad och klar. 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  
 

Vill du delta i min studie eller ha mer information? 

Tveka då inte att höra av dig till mig Sara Grimmtjärn, e-post: sl222rm@student.lnu.se 

telefon: 0702911365, eller 

min handledare Kettil Nordesjö, epost: kettil.nordesjo@lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar 
Sara Grimmtjärn 

 

 

 


