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D e professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. 
Att följa manualer och standarder, att möta en ny 

typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav 
på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella 
bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar 
under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning 
från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer. 

Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder 
för professionernas kunskaps- och normsystem samt hur 
professionernas autonomi förändras när det gäller att be-
döma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och 
när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en 
modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, 
känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar 
för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för ut-
vecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de 
professionellas kunskaps- och normsystem. Och resultatet 
visar hur kunskapstriadens aspekter på olika sätt påverkas 
av dokumentstyrningen. 

Boken vänder sig till studerande inom professions-
utbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till 
forskare och andra som har ett övergripande intresse för 
styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller 
ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om 
de professionellas villkor.
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Förord 
Med denna bok vill vi lyfta fram de förändringar som skett och sker med våra 
professioner. Det gäller de professionellas möjligheter att fullfölja sina uppdrag 
samt deras frihet till att ta ett professionellt ansvar. Bokens fokus är riktat mot vad 
dokumentstyrning av professioner innebär för deras autonomi och för deras 
kunskapsbas och normbas.   
I boken presenteras och analyseras de erfarenheter av dokumentstyrning som 
revisorer, lärare och socionomer redovisat i de intervjuundersökningar vi 
genomfört. De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – 
kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och 
utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för 
utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas 
kunskaps- och normsystem.  Genomgående har det administrativa arbetet ökat för 
de professionella, medan tiden för deras kärnverksamhet minskat. I analyser 
framgår också hur kunskapstriadens aspekter på olika sätt påverkats av 
dokumentstyrningen.  
Boken är en avrapportering från ett projekt med samma namn finansierat av FAS. 
I projektgruppen ingick då även Lena Fritzén och Eva Johnsson. Projektet ”Frihet 
under ansvar eller ansvar under tillsyn” har tidigare avrapporterats i bland annat 
Agevall och Jonnergård (2014) Bilden av revisorn, förändringar i beskrivningen av 
professionen 1989-2011 och Krantz och Fritzén (2013) Lärarprofessionens 
kollektiva självbild – som den framträder i Lärarnas tidning och Pedagogiska 
magasinet 1990 – 2010. 
Projektets upprinnelse är de seminarier som hållits inom ramen för forskargruppen 
Forum för Professionsforskning vid Linnéuniversitet. Det var där vi först lärde 
känna varandra över ämnesgränserna och började formulera de frågeställningar 
som vi senare undersökt. Att forska flerdisciplinärt är inte alltid lätt, begrepp och 
tolkningsramar har ofta skilda innebörder inom olika discipliner. 
Forskningsprocessen har därför inneburit att vi vidgat våra vyer på ett mycket 
roligt och konstruktivt sätt.  
Projektet har genomförts av docent Lena Agevall, statsvetenskap, 
Linnéuniversitetet, filosofie doktor Joakim Krantz, pedagogik, Linnéuniversitetet 
och professor Karin Jonnergård, företagsekonomi, Linnéuniversitetet och Lund 
universitet, som tillsammans ansvarar för bokens gemensamma delar. Vad gäller 
empirin har Lena Agevall och Karin Jonnergård studerat revisorer, Joakim Krantz 
lärare och Lena Agevall, Karin Jonnergård och Eva Johnsson har studerat 
socionomer. Vi känner en djup tacksamhet mot de revisorer, lärare och 
socionomer som låtit oss ta del av sin vardag och sina upplevelser. Vi har också 
haft ett antal medarbetare som hjälpt till med delar av forskningsprocessen, med 
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Konkret innebär det att professioner får ägna allt mer tid för administrativt 
arbete och att allt mindre tid finns kvar för de professionellas kärnuppdrag, 
vilket ett flertal forskare uppmärksammat (Power, 1997; Brunsson & 
Jacobsson, 1998; Petersson, 1999; Ivarsson Westerberg, 2004; Fernler & 
Svedberg Nilsson, 2005; Lindgren, 2006; Nytell, 2006; Baldvinsdottir & 
Johansson, 2006; Sahlin-Andersson, 2006; Levay & Waks, 2006).  

 
Att följa manualer och standarder utmanar på många sätt den traditionella 
bilden av professioner. Framför allt är det den tidigare nästan självklara 
makten över arbetsprocessen som kommit att ifrågasättas. När profession-
ernas arbetsprocesser standardiseras och deras arbete kan granskas i efter-
hand genom att det dokumenterats, blir inte en exklusivt kollegial uppfölj-
ning och bedömning av verksamheten lika given.  Genom den kartläggning 
av arbetsprocesserna som dokumentstyrning kan leda till kan mycket av 
den tidigare internaliserade professionella kunskapen externaliseras och 
exklusiviteten i professionellt kunnande kan i viss mån försvinna (jfr Ab-
bott, 1991). Inte minst möjligheten och därmed förmågan att göra egna 
bedömningar baserade på kunskap och beprövad erfarenhet har ansetts 
hotad. Det vill säga att ”det mest centrala i det professionella yrkesutövan-
det, - nämligen förtrogenhetskunskapen” hotas (Waks, 2009 s. 157).1 

 
På samma sätt kan standarder om de inte är baserade på professionens 
värden komma att undergräva professionella normativa gemenskaper 
(Brunsson, 1998). Det kan exempelvis gälla då bedömningar om vad som 
är kvalitet i det professionella arbetet sker av personer utanför profession-
en.  

 
Professions need to be able to resist pressures towards routine 
standardization (for example, proletarianization) of professional 
work, which powerful proprietors and managers are inclined to 
do – and which the development of computer software might 
make feasible. Professional discretion continues to allow ser-
vices and procedures to be adapted to individual clients rather 
than forcing clients and their needs into standardized categories.  
[…] The exercise of discretion in professional work is essential 
to avoid the alienation of practitioners as well as the standardi-
zation or objectification of customers (Evetts, 2002 s. 345). 

 
Evetts pekar ut väsentliga aspekter så som proletarisering av arbetet, alien-
ation och standardisering/objektifiering av brukare som kan påverka pro-
fessionerna och deras relation till brukare/konsumenter. Samtidigt kan en 

                                                        
1 Kjell S. Johannessen skiljer mellan förtrogenhetskunskap, påståendekunskap och färdighetskunskap. 
Det är genom erfarenheter som en förtrogenhet byggs upp (Johannessen, 2013). 
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KAPITEL 1 Frihet under ansvar eller 
ansvar under tillsyn? 

Vi har fått ett samhälle karaktäriserat inte bara av en stor och 
ökande dokumentation, utvärdering, revision och granskning, 
utan också ett samhälle där verksamheter utformas och doku-
menteras så att de skall vara möjliga att revidera och med hän-
visning till att de kommer att granskas och värderas (Sahlin-
Andersson, 2006 s. 29). 

 

Introduktion till forskningsproblemet 
Hur professioner kan och bör styras är en fråga som länge engagerat fors-
kare. I tidiga skrivningar om professioner (jfr Parsons, 1939) anses pro-
fessioners kunskapsbas och komplexiteten i deras arbetsprocesser vara av 
sådan art att arbetet bara kan bedömas av andra professionella. Applika- 
tionerna av kunskapen sker i enskilda fall och bygger på den professionel-
las egna bedömningar under eget ansvar (Rothstein, 1991). Traditionella 
styrsystem är därmed olämpliga för att styra professionell verksamhet (jfr 
Ouchi, 1979, 1980). Mot denna bild står en samhällsutveckling där möjlig-
heterna att kunna styra professionella grupper framstått som allt viktigare 
under de senaste decennierna. Nya transparenssträvande teknologier i form 
av reglering, redovisning och granskning (Sahlin-Andersson, 2006) utgör 
nu styrformer som fått en stor utbredning i olika typer av organisationer 
inom både privat och offentlig sektor. Styrning via reglering och redovis-
ningar sammanfattar vi med begreppet ”dokumentstyrning”. Dokument-
styrning innefattar dels att professionerna i allt högre grad kommit att sty-
ras av dokument såsom standarder, checklistor, manualer etc. som utgör en 
direkt beteendestyrning. Dels innefattar dokumentstyrningen ökade krav 
på redovisning/dokumentation som innebär en indirekt styrning via krav på 
dokumentering av professionella verksamheter. Detta är dokumentstyr-
ningens båda sidor (Agevall & Jonnergård, 2007). 
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direkt beteendestyrning genom manualer och ökade krav på dokumenta-
tion. För lärare gäller Individuella utvecklingsplaner (IUP) och Åtgärds-
program (ÅP). Här är undersökningens fokus riktad mot en sida av doku-
mentstyrningen som handlar om de ökade kraven på dokumentation.  
 
För socionomerna har vi valt Barns Behov i Centrum (BBIC) som är ett 
handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och 
uppföljning i social barnavård. BBIC kan betraktas både som en direkt 
beteendestyrning i form av manualer och indirekt styrning i form av speci-
fika krav på hur dokumentationen skall utföras. Det är de professionellas 
uppfattningar av dokumentstyrningen och hur denna påverkar deras arbete 
som är undersökningens fokus, inte de enskilda styrande dokumenten.  

Dokumentstyrningens framväxt - New Public 
Management och den nyliberala ideologin 
Den ökade dokumentstyrningen är en följd av en större och vidare sam-
hällsförändring som skett i flera länder (Pollitt & Bouckaert, 2000). För 
den offentliga sektorn anges införande av New Public Management (NPM) 
ofta som en källa till denna utveckling. Inom den privata sektorn brukar 
globalisering av verksamheter och den avreglering som ofta varit en del i 
EU:s ambition att integrera nationella marknader anges som skäl.  

 
Den internationella förvaltningspolitiska trend som benämns New Public 
Management (NPM) kan beskrivas som ett paraplybegrepp som innefattar 
olika och även motstridiga element. NPM kan ändå sägas ha en gemensam 
utgångspunkt i nyliberala idéer om ekonomi och resursfördelning. I Sve-
rige började denna förvaltningspolitik införas under 1980-talet (Premfors 
et al., 2003). NPM innebar en ekonomism inom offentlig sektor där eko-
nomivärden fick ökad betydelse samtidigt som demokrativärdena neglige-
rades (Lundquist, 1998; Romhed, 1999; Christensen & Lægreid, 2002a; 
Agevall, 2005). Ett syfte med NPM var att nå en ökad effektivitet och att 
reducera kostnaderna för och storleken på den offentliga sektorn (Montin, 
2002; Premfors et al., 2003; Agevall, 2005; Svensson & Karlsson, 2008). 
De åtgärder som genomfördes i namn av NPM kan summeras som företa-
gisering och marknadisering vilket, när de introducerades, ändrade spel-
reglerna inom offentlig sektor. 

 
Företagisering innebär att offentlig verksamhet lånar in element från före-
tagets institutionaliserade organisationsform (Brunsson, 1991). En grund 
för företaget är att verksamheten kan definieras som en autonom enhet 
med klara gränser till sin omgivning. Med andra ord betraktas hemtjänsten, 
skolan och kliniken som separata enheter skilda från övriga delar av den 
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ökad standardisering innebära en ökad trygghet för yrkesutövarna och det 
kan ge ökad legitimitet både inom en organisation och i relation till andra 
professionella. De beskrivna förändringarna vi ser i samhället idag kan 
påverka professionerna både som kollektiv och som enskilda profession-
ella yrkesutövare. I en nyligen avslutad surveystudie framkom att profess-
ionella grupper i Sverige uppfattade en ökad extern styrning, samtidigt 
som de också uppfattade en hög grad av autonomi, legitimitet och kollegial 
granskning (Brante et al., 2015 s. 275ff). 

 
Det finns bristande kunskap om vilka effekter dokumentstyrning av pro-
fessioner har i praktiken och hur professionerna påverkas av denna styr-
ning på lång sikt.  Med denna studie har vi ambitionen att bidra till att fylla 
denna kunskapslucka. Vårt fokus är riktat mot professioners kunskaps- och 
normsystem. Den övergripande frågeställningen är: Påverkas profession-
ernas kunskaps- och normsystem av den ökande dokumentstyrningen och i 
så fall hur? 

 
Dokumentstyrningens ena sida är, som nämnts ovan, en direkt beteende-
styrning genom att manualer, checklistor etc. följs under arbetsprocessen. 
En risk kan då vara att ansvar och etiska frågeställningar kan rationaliseras 
bort med argumentet att ’man bara följde reglerna’. Synliggörandet medför 
också att vad som är god kvalitet i högre utsträckning bestäms av doku-
menten än av de professionella. Redovisningar av olika slag kan samtidigt 
utgöra en kontroll av att manualerna följs. Sammantaget kan sägas att vid 
dokumentstyrning förändras professioners autonomi i tre viktiga avseen-
den (Agevall & Jonnergård, 2007): (1) när det gäller vad som skall göras, 
(2) vad som är ”kvalitet” i arbetet och (3) möjligheten till etiskt ansvarsta-
gande som ryms i professionsrollen. Viktiga frågor för denna studie är 
dokumentationsstyrningens uttryck i praktiken och hur den professionella 
självständigheten upplevs av de yrkesverksamma.  
 
Syftet med studien är tvådelat: 1) att skapa kunskap om hur dokumentstyr-
ning påverkar olika professioners arbetssätt och syn på autonomi och 2) att 
skapa en modell för hur dokumentstyrning påverkar utveckling och repro-
duktion av professionell kunskapsbas. 

 
De professioner som inkluderats i studien är revisorer, lärare och socio-
nomer. För dessa har olika typer av dokumentationsstyrning valts som har 
den uttalade ambitionen att skapa transparens eller förutsägbarhet. Detta 
för att fånga dokumentstyrningens båda sidor, dvs. såväl direkt beteende-
styrning i form av manualer, checklistor etc. som en indirekt styrning och 
disciplinering genom specifika krav på dokumentation. För revisorer har vi 
valt Revisionsstandard i Sverige (RS) som bygger på internationella re-
kommendationer. RS täcker dokumentstyrningens båda sidor, dvs. både en 
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Blomgren & Lindberg, 2009). Grunden finns i nyliberala idéer om mark-
nadseffektivitet. Dessa idéer har också påverkat utvecklingen inom den 
privata sektorn. 
 
Inom EU är en grundläggande ambition att skapa en gemensam marknad 
för såväl varor och tjänster som för kapital. Det i sin tur kräver att spelreg-
lerna för företagen är likartade oavsett nationell kontext. Liknande spelreg-
ler kräver samordnad reglering som bland annat kan ske genom standarder 
och rekommendationer. Samtidigt har EU, i en nyliberal anda, valt att prio-
ritera en avreglering av lagreglerade marknader till förmån för självregle-
ring. Detta har inneburit att andra regel- och styrformer som påtvingad 
självreglering och övervakningsorgan ökat (Levi-Faur, 2010). Det har lett 
till att antalet standarder ökat även inom den privata sektorn.  

 
Vad gäller kapitalmarknaderna avreglerades de i Sverige och många andra 
länder på 1980-talet. Den vikt som kapitalmarknaderna spelar för sam-
hällsekonomin, på såväl internationell som nationell nivå, medför dock att 
en reglering krävs för att försäkra att de fungerar effektivt. Det har medfört 
en standardisering av företagets marknadsinformation och standarder för 
företagens redovisning. För professioner kopplade till kapitalmarknaden 
blev effekterna i stort det samma som för professioner inom offentlig sek-
tor. Standarder blev både en form av manual och i många fall ett sätt att 
dokumentera det egna arbetet. Summeras utvecklingen så kan vi konstatera 
att den kännetecknats av en ökad dokumentstyrning och att kraven på 
transparens har ökat inom både privat och offentlig sektor. Tillsammans 
medför detta att det i högre grad är möjligt att granska, värdera, styra och 
kontrollera professioner utifrån. Det kan betyda att professioner som auto-
noma sammanslutningar försvagas och att professionsmoralen undergrävs. 
 
Ytterst hör de samhällsförändringar som beskrivits ovan samman med 
professionernas förutsättningar för sitt yrkesutövande. Olika professioner 
påverkas dock i olika grad av förändringarna. Enligt en nyligen genomförd 
studie om svenska professioner är det framför allt professionella inom 
hälso- och sjukvården och lärare som uppfattar att deras arbete blivit allt 
mer styrt med negativ påverkan på kärnverksamhet som följd (Brante et 
al., 2015).  

 
Statens styrmodell har förändrats från direkt styrning till en mer indirekt 
styrning.5 Den avreglering av lagar som det inneburit har lett till en typ av 
decentraliserad reglering i form av riktlinjer och standarder som är mer 
eller mindre frivilliga och mer eller mindre utformade som självreglering. 

                                                        
5 Denna förändring har beskrivits som en utveckling från en positive till en regulatory state, eller från 
en commando till en decentered state (jfr Black, 2001; Majone, 1997). 
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offentliga sektorn. Syftet med tydliga organisationsgränser är dels att få 
enheter som kan styras via styrinstrument som resultatkrav och belönings-
system, dels att skapa en organisatorisk identitet för de anställda inom 
enheterna.2 Det innebär i sin tur att administratörer inom offentlig sektor 
får en starkare ställning i relation till professionerna (McSweeney, 1994; 
Ferlie et al., 1996; Funck, 2009; Aidemark, 2010). Inre effektivitet och 
produktivitet är således syftet med företagiseringen och med denna följde 
en ökad efterfrågan på redovisning och transparens (Sahlin-Andersson, 
2006). 

 
Marknadisering har sin grund i tilltro till marknadsmekanismens funk-
tionssätt och att konkurrens mellan olika privata och offentliga organisa- 
tioner ökar kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det innebär att de ka-
raktäristika som gäller för traditionella marknader efterliknas och överförs 
till den offentliga sektorn genom skapade marknader (Kastberg, 2005). En 
marknad kräver konsumenter. Medborgarna som transformeras till kunder 
skall kunna få inflytande genom att aktivt välja producent. En viktig upp-
gift för den offentliga sektorns organisationer blir att bistå med den in-
formation som krävs för dessa val (Glenngård, 2013), vilket betyder att 
marknadiseringen blir en drivkraft för en ökad transparens (Sahlin-
Andersson, 2006).3 En marknad innebär att det måste finnas olika företags-
lika enheter som kan konkurrera med varandra. Inom den offentliga sek-
torn skapas därför olika modeller som exempelvis beställare-utförare-
modellen (BUM) som ger privata aktörer möjlighet att konkurrera om att 
utföra olika tjänster. Privatisering kolliderar emellertid med offentlighets-
principen som ställer krav på öppenhet och insyn i offentlig verksamhet.4 
Den transparens som avses för kundens val av välfärdstjänster är således 
inte detsamma som insyn i den privata entreprenörens verksamhet (Lund-
in, 1999; Montin, 2002; Agevall, 2005).   

 
Idag finns NPM:s idéer och teknologier inom de flesta sektorer av svensk 
offentlig verksamhet, det gäller inte minst för de så kallade mjuka sek-
torerna. Genom NPM infördes således nya styrningsideal och ett nytt språk 
i den offentliga sektorn (jfr Blomqvist, 1996; Blom, 1998; Blomgren, 
1999; Selander, 2001; Christensen & Lægreid, 2002b; Johansson, 2003; 
Blomberg, 2004; Agevall, 2005; Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008; 
                                                        
2 Risken är då att den offentliga rollidentiteten går förlorad och att uppgiften att vara demokratins 
tjänare inte kan förstås (Agevall, 2005). 
3 Med Hirschmans (2008) begrepp kan man säga att det är sorti som får företräde som en återställ-
ningsmekanism istället för protest. Protest som innebär att höja sin röst, att debattera och protestera har 
av tradition varit en återställningsmekanism för organisationer inom det politiskt demokratiska syste-
met. 
4 Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda, prop. 2001/02:80. I SOU 2016:62 Ökad insyn i välfär-
den läggs nu förslag på ökad insyn i privat utförd offentligt finansierad vård, omsorg, fristående försko-
lor m.fl. 
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Statens styrmodell har förändrats från direkt styrning till en mer indirekt 
styrning.5 Den avreglering av lagar som det inneburit har lett till en typ av 
decentraliserad reglering i form av riktlinjer och standarder som är mer 
eller mindre frivilliga och mer eller mindre utformade som självreglering. 

                                                        
5 Denna förändring har beskrivits som en utveckling från en positive till en regulatory state, eller från 
en commando till en decentered state (jfr Black, 2001; Majone, 1997). 
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Revisorerna – strukturell revision   
Revisorers funktion är att agera som försäkrare av den finansiella informa-
tion som ett företag ger kapitalmarknaden. Detta för att investerare ska 
våga utgå från att informationen är korrekt när de fattar beslut, viket inne-
bär att det måste finnas ett starkt förtroende för revisorerna och deras revis-
ion. I princip varje gång en företagsskandal skett eller en finansiell kris 
inträffat har kritiken mot revisorernas sätt att genomföra sin funktion lett 
till att regleringen av revisionen ökat, antingen i form av mer lagregler 
eller i form av ett ökat antal standarder (Wallerstedt, 2005; Öhman & Wal-
lerstedt, 2012). Regleringen är inte enbart nationell utan pågår på såväl 
EU-nivå som inom internationella organisationer. De revisionsstandarder 
(RS) som vi möter i vår empiri har utvecklats inom ett globalt program, 
som förutom ambitionen att kvalitetssäkra revisionen har en världsvid 
ambition att standardisera revisionen. Det samhälleliga problemet kan 
fångas med frågor som: Hur skapas förtroende för kapitalmarknaden? Är 
standardisering den programmerbara lösningen? Idémässigt är revisions-
standarderna kopplade till liberala idéer om hur effektiva marknader upp-
rättas. 

Lärarna – synliggörande av elevers prestationer   
Den centrala frågan bakom individuella utvecklingsplaner och åtgärdspro-
gram är: Hur kan elevernas måluppfyllelse säkerställas? De krav på doku-
mentation som legat till grund för studien är ett resultat av det program 
som följde på en förändrad syn på kunskap och lärande under 1990-talet 
där självidentitet och självreflektion står i centrum (Alexandersson, 1999; 
Carlgren, 1999; Carlgren & Marton, 2001). Med skolans mål- och resultat-
styrning förändrades också betygssystemet från en relativ till en absolut 
betygsskala. Indirekt bygger det nya programmet på en kritik mot hur lä-
rarna tidigare arbetat. Genom individualiseringen av kunskapsbegreppet är 
programmet en del av det liberala idépaketet som spreds med NPM under 
1990- och 2000-talen. Utgångspunkten är att alla elever ska bli godkända, 
vilket innebär att lärmiljön i högre grad än tidigare är delad mellan lärare 
och elev. I en mål- och resultatstyrd skola blir det viktigt att kontrollera 
och synliggöra varje elev. Genom att synliggöra elevernas prestationer 
görs lösningen programmerbar i form av utvecklingsplaner och åtgärds-
program. Synligheten kan även relateras till marknadiseringen av skolan. 
Genom dokumentationen utvärderas inte bara eleven, utan även skolan. 
Dessutom blir lärarens dokumentationsarbete en del av marknadsföringen 
av den skola de arbetar på.  

Socionomer – Systematisk barnavård 
Bakgrunden för socionomer är liksom för lärarna de förändrade drifts- och 
styrformer som införts genom New Public Management. Det har inneburit 
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Dessutom har avregleringen lett till en framväxt av olika övervakningsor-
gan. Ofta sker regleringen i samverkan mellan olika privata och offentliga 
organisationer på nationell eller internationell nivå (Hancher & Morgan, 
1989; Rose & Miller, 1992; Lövgren & Johansson, 2007; Humphrey et al., 
2009).  
 
Lövgren (2007) har utifrån Foucaults governmentality-perspektiv beteck-
nat denna förändring som införande av en ny styrningsrationalitet som 
karaktäriseras av att de styrande har en kunskap om de styrda, samtidigt 
som de styrda i stort själva bestämmer sitt agerande. En styrning som både 
kan ses som utifrånstyrd och som självreglerande.   

 

Dokumentstyrning via program och tekniker 
Rose & Miller (1992) diskuterar statlig styrning i termer av program och 
tekniker. Program motsvarar övergripande lösningsförslag till olika upp-
levda samhällsproblem medan tekniker är de praktiker som används för att 
genomföra lösningarna. Programmen innehåller inte bara politiska intent-
ioner utan även kunskap som gör att de politiska intentionerna framstår 
som logiska och kloka. Denna kunskapsbas inbegriper relationer och sy-
stem som gör att det problem man vill lösa framstår som ”programme-
ringsbart”, dvs. möjligt att styra.  

 
Programs presuppose that the real is programmable, that it is a 
domain subject to certain determinants, rules, norms and pro-
cesses that can be acted upon and improved by authorities. They 
make the objects of government thinkable in such a way that 
their ills appear susceptible to diagnosis, prescription and cure 
by calculating and normalizing intervention (Rose & Miller, 
1992 s. 183). 

 
Med utgångspunkt i dokumentstyrning som ett fenomen i tiden finns i 
forskning ett intresse för rationalitetsformer och hur de är länkade till olika 
styrpraktiker och tekniker. Villkoren för kunskapsproduktion - hur styr-
ningen ändrar karaktär och hur dokument och dokumentation blir till styr-
ning - är frågor som hamnar i förgrunden (Rose & Miller, 1992; Ball, 
1998; Bröckling, Krasmann & Lemke, 2011). De fallstudier som genom-
förts bygger alla mer eller mindre på olika politiska program. Nedan gör vi 
en kort sammanfattning av dessa program. När vi studerar dokumentstyr-
ning är det således tekniknivån och dess relation till professionella värde-
ringar och övergripande program som är i fokus. 
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Kapitel 2 En inledande teoretisk modell. Här diskuteras vad som känne-
tecknar en profession och vad professionalism innebär. Kortfattat lyfter vi 
fram hur kunskap och skicklighet är kärnan i professionalismen och hur 
den är förbunden med autonomi, etik och ansvar. Därefter diskuteras vad 
som är professionell expertkunskap och hur utvecklingen från novis till 
expert kan förstås utifrån den modell som utvecklats av Dreyfus & Dreyfus 
(1986, 2005). En triad av aspekter härledda från denna modell har av Age-
vall & Jonnergård (2007) identifierats som väsentliga för den pro-
fessionelles kunskaps- och normsystem. Dessa aspekter är (1) kännarskap, 
(2) känslomässigt engagemang och (3) utvärdering av och ansvar för det 
egna arbetet. Avslutningsvis diskuteras förändrade kontroll- och ansvars-
former för professionella.  
 
Kapitel 3 Metod. Här presenteras de professioner vi studerar med hjälp av 
begreppen välfärdsprofession och kommersiell profession. Vi redogör för 
våra metateoretiska utgångspunkter och för valet av teoretiskt informerad 
kvalitativ innehållsanalys. Avslutningsvis presenteras de intervjuunder-
sökningar som genomförts. 

	
DEL II - Professionernas erfarenheter 
Kapitel 4 Revisorer och dokumentstyrning. Kapitel 5 Lärare och doku-
mentstyrning. Kapitel 6 Socionomer och dokumentstyrning. I dessa empi-
riska analyser, där varje professions erfarenheter beskrivs och analyseras 
var för sig, används olika teoretiska resonemang och analyskategorier.  
Varje kapitel avslutas emellertid av en sammanfattande analys utifrån den 
triad av aspekter som presenterats i kapitel 2. 

DEL III – Analys och slutsatser 
Kapitel 7 Mellanfallsanalys. Här redovisas dokumentstyrningens teknik i 
termer av likheter och skillnader. Därefter jämförs och analyseras de olika 
professionernas erfarenheter av dokumentstyrningen utifrån kunskapstria-
den.  

Kapitel 8 På väg mot en teori. Här diskuteras dokumentstyrning som styr-
teknik och vilka effekter det kan få för kunskapstriaden och professionen i 
vidare mening. Sist spekulerar vi i möjliga framtida konsekvenser för pro-
fessioner och för det professionella arbetet.  
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en marknadsorientering inom socialtjänsten, där det sociala arbetet liksom 
övriga delar av den offentliga sektorn skulle effektiviserats (Blom, 1998; 
Bergmark & Lundström, 2011). Sedan slutet av 1990-talet har en s.k. evi-
densbaserad praktik varit på dagordningen där BBIC kan förstås som en 
del i, eller ett steg mot, en sådan utveckling. ”BBIC är ett handläggnings 
och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i soci-
al barnavård” och var ett svar på en återkommande kritik  som riktats mot 
den sociala barnavården (Socialstyrelsen, 2008 s. 8). Problematiseringen 
ledde till en uttalad ambition att nå högre kvalitet i den sociala barnavår-
den med utgångspunkt i vetenskapliga teorier. En av de frågor som man 
försöker lösa med BBIC är: Hur kan socialvården försäkra en likvärdig och 
rättssäker hantering av barnutredningar? Genom att skapa ett särskilt do-
kumentsystem skapas en lösning med en likartad utrednings- och uppfölj-
ningsprocess för all social barnavård som därmed blir programmerbar.   

Likheter och skillnader mellan de aktuella programmens karaktär 
Den dokumentstyrning vi har studerat har således alla en koppling till det 
nyliberala idépaketet. Här kan två noteringar göras. För det första att den 
kunskap och de värderingar som programmen bygger på för de tre profess-
ionerna framstår som logiska och kloka. Det är högst rimligt att revisions-
berättelsen ska vara rätt, att elevernas utveckling ska gynnas och att barns 
behov ska tillfredsställas och bygga på välgrundade beslut. De program 
som implementerades var i linje med de aktuella professionernas tidigare 
kunskaper och normer. Kunskapsmässigt byggde de vidare på vad som 
redan gällde och innebar därmed inte i sig något skifte i kunskapspara-
digm. Det finns alltså en stor konsensus kring programmen och dess mål-
sättningar. För det andra är dokumentstyrningens roll i programmen att 
vara en teknik.  

Bokens disposition 

Boken är disponerad i tre delar. Den första inledande delen handlar om 
teoretiska utgångspunkter och metodologi, den andra utgör empiriska ana-
lyser av de tre professionernas erfarenheter av dokumentstyrningen och 
den tredje och sista utgörs av analys och slutsatser av hur professionernas 
arbete har påverkats av dokumenstyrningen och en teoretisk modell ut-
vecklas för att analysera dokumentstyrning som styrning av professioner. 

DEL I – Inledning 
Kapitel 1 Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? är en introduk-
tion av forskningsproblemet samt dokumentstyrningens framväxt inom 
ramen för nyliberalism och New Public Management (NPM).  
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Den autonomi som karaktäriserar professioner bygger på att de har en sär-
skild kunskap och etik kopplat till personligt ansvar (jfr Parson, 1939; 
Rothstein, 1991; Jacobsson, 1998). Professionen är en normativ gemen-
skap. Normer är regler som är internaliserade vilket betyder att de inte 
behöver uttryckas explicit för att alla inom en profession ska känna till 
dem (Brunsson, 1998) och de definierar vad som är ett bra utfört arbete (jfr 
Rolf, 1991; Molander & Terum, 2008). Professionell autonomi och pro-
fessionella normer har traditionellt varit grunden för professionsstyrning. 
Det är denna styrning som allt mer kommit att ifrågasättas och som blivit 
mål för externa styrambitioner såsom dokumentstyrning (Brante et al., 
2015; Grimen, 2008a). 

 
Professionalitet ger förväntningar om att den professionella innehar kun-
skaper och färdigheter. Yrkeskompetens innefattar kunskaper från såväl 
teori som praktik. Det är färdigheter, förtrogenhetskunskap, praktisk kun-
skap (knowing how), påståendekunskap, teoretisk kunskap (knowing that) 
och meta-kognitiv kunskap.7 Yrkeskompetens innehåller också olika intel-
lektuella färdigheter såsom rutinbaserade färdigheter, regelbaserade fär-
digheter, kunskapsbaserade färdigheter och metakognitiva färdigheter som 
förmåga att planera och reflektera över eget handlande (Ellström, 1992). 
Dessa kunskaper och färdigheter lärs under utbildningen och kommer se-
dan att successivt fördjupas och breddas i yrkesutövningen. Den speciali-
sering som gäller för professioner är enligt Freidson (2001) ”discretionary 
specialization”. 

 
What distinguishes it from the other lies in the fact that the tasks 
it involves, however narrow, minute, detailed, or ”specialized” 
the range, are tasks in which discretion or fresh judgment must 
often be exercised if they are to be performed successfully. 
[…]Discretionary specialization […] is thought to require the 
employment of a body of knowledge that is gained by special 
training – which is why its practitioners are called experts or 
specialists […] (Freidson, 2001 s. 23f). 

 
Gemensamt för professioner är att det handlar om kunskapsbaserade yrken 
där kunskapen är abstrakt, ofta vetenskapsbaserad och att det dessutom 
erfordras en praktisk kontextberoende kunskap som utvecklas genom sär-
skild träning inom ett specifikt område (Freidson, 2001; Grimen, 2008b). 
Uttrycket vetenskap och beprövad erfarenhet kan få tjäna som en samman-
fattande beskrivning av professioners kunskap. Denna vetenskap och be-
                                                        
7 Färdigheter, påståendekunskap och förtrogenhetskunskap används av Johannessen (2013) och 
Knowing how och Knowing that av Ryle (1990). 
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KAPITEL 2 En inledande teoretisk 
modell  

In the collegial form, the occupational practitioners are orga-
nized on the basis of common knowledge and ethics among mem-
bers in a professional association. The collegial form of organi-
zation is the foundation of professional work, and differs from 
bureaucratic rules and market demands, where managers and 
customers, respectively, control the work rather than profession-
al occupational practitioners  (Svensson, 2010 s. 146).6 

 

Om profession och professionalism 
Profession är ett omstritt begrepp som ägnats stor uppmärksamhet. Oavsett 
teoretiskt perspektiv definieras professioner oftast med hjälp av ett antal 
attribut. Vanliga attribut är att professioner har genomgått en lång speciali-
serad utbildning som bygger på systematisk och akademisk kunskap som 
leder till en yrkesexamen. Vidare att professioner är organiserade i förbund 
som tillvaratar professionens intressen och som har en skriven etisk kod 
som har en disciplinär roll om en medlem agerar icke-professionellt. Slut-
ligen att professioner strävar efter yrkesmonopol som de oftast får genom 
att staten ger dem exklusiva jurisdiktioner (Brante et al., 2015). De attribut 
som står särskilt i fokus i denna studie är (1) att professioner själva kon-
trollerar arbetsdelningen, (2) att professioner oftast har en hög grad av 
autonomi och kollegial organisering vilket traditionellt inneburit att arbetet 
är svårt att kontrollera utifrån, och (3) att yrkesutövningen, tillsammans 
med kunskapernas och färdigheternas exklusiva natur, präglas av diskret-
ion, dvs. utövaren har mandat att själv fatta beslut om den rätta åtgärden 
(jfr Svensson, 2010).  
                                                        
6 Jfr Freidson (2001) som lyfter fram de skilda logikerna, (1) den professionella logiken, (2) marknads-
logiken och (3) den byråkratiska logiken. 
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Lite förenklat kan man säga att det finns två grundläggande former av an-
svar. En form av ansvar är ansvarighet (accountability) som betyder att 
vara ansvarig inför någon/några/ för de bedömningar, beslut och handling-
ar som gjorts, dvs. individen ställs till ansvar efter en händelse (Cooper, 
1990; Bovens, 1998; Svensson & Karlsson, 2008; Svensson, 2010; Biesta, 
2011).9 Om ett handlande ska anses som ansvarsfullt krävs att individen 
kan motivera sitt handlande både utifrån praktiska utgångspunkter och 
utifrån ett etiskt perspektiv. För den som är offentligt anställd räcker det 
inte att förklara sitt handlande utifrån funktionell rationalitet, produktivitet 
och kostnadseffektivitet. Det erfordras en förklaring utifrån etiska värde-
ringar kring demokrati, rättssäkerhet, respekt för människors lika värde 
etc. (Cooper, 1990; Lundquist, 1998; Agevall, 2005).10 

 
Den andra formen av ansvar är aktivt ansvar som betyder att bete sig an-
svarsfullt genom att förebygga oönskade konsekvenser. Det innebär an-
svarsfulla bedömningar, beslut och handlingar. Den centrala frågan hand-
lar då om vad som måste göras (Bovens, 1998).   

Responsibility’ implies proactive action, which the professional 
initiates and voluntarily takes responsibility for in accordance 
with the commitments embedded in the purpose of his or her pro-
fession (Englund & Solbrekke, 2010 s. 8).  

 
På liknande sätt talar Cooper (1990 s. 71) om de två ansvarsformerna 
“objective responsibility” och “subjective responsibility”. 

Vad är professionell expertkunskap? 
Professioners kunskap är dels abstrakt och vetenskapsbaserad, dels en kon-
textberoende kunskap så kallad praktisk kunskap som utvecklas genom 
särskild träning inom ett specifikt område (Freidson, 2001; Grimen, 
2008b) och som är bunden till det område eller domän där den lärts in. Den 
                                                        
	Den typen av ansvar benämner Bovens (1998 s. 26ff) som passivt ansvar. Det svarar på frågan: 

Varför gjorde du så? Bedömningen blir ansvarig eller inte ansvarig. Cooper (1990 s. 59f) talar om 
Objective Responsibility som inkluderar två dimensioner accountability och imposed obligation.   ”All 
objective responsibility involves responsibility to someone, or some collective body, and responsibility 
for certain tasks, subordinate personnel, and goal achievement. The former is accountability and the 
latter is obligation” (ibid s. 59 f). [S]ubjective responsibility is rooted in our own beliefs about loyalty, 
conscience, and identification. Subjective responsibility reflects the kind of professional ethics  […] 
(ibid s. 71). Maintaining a high degree of subjective responsibility is important […] also for the ful-
fillment of [the] objective responsibility (ibid s. 75). Det betyder att dessa olika ansvarsformer överlap-
par och förstärker varandra.  
10 Inom offentlig verksamhet är det väsentligt att inte rollen som tjänsteman skiljs från rollen som 
medborgare: “All who work for a government bear a dual obligation: they are responsible to serve the 
public and they are members of the public they are supposed to serve” (Cooper, 1990 s. 40).  
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prövade erfarenhet förväntas professioner självständigt kunna tillämpa på 
olika specifika fall och under eget ansvar (Abbott, 1988; Rothstein, 1991; 
Freidson, 2001; Svensson 2010). Det krävs med andra ord en viss auto-
nomi för att fullgöra det professionella arbetet.  

Autonomi och ansvar 
Begreppet autonomi består av de båda komponenterna handlingsfrihet och 
handlingsförmåga (Lundquist, 1987, 1988; Agevall, 2000).8 Handlings-
friheten tillåter ett handlingsutrymme för egna bedömningar, beslut och 
handlingar. Handlingsförmåga avser olika typer av resurser, dvs. aktörens 
faktiska möjligheter att kunna utnyttja handlingsfriheten. Exempel kan 
vara ekonomiska resurser, tid till förfogande etc.  Vi menar att det i hand-
lingsförmågan finns en kognitiv aspekt som gäller den enskilde aktörens 
kapacitet i form av kunskaper och färdigheter. Det är professionens kun-
skaper, färdigheter och etik som legitimerar den handlingsfrihet som har 
överlämnats till professioner. Autonomi medför ansvar, samtidigt erfordras 
autonomi för att kunna ta ansvar. 

 
För att över huvud taget kunna ta sitt ansvar måste människan 
förfoga över ett visst frihetsutrymme. Då blir det också uppen-
bart att frihet inte får innebära ”frihet från” utan ”frihet till” att 
ta sitt ansvar (Bischofberger, 2002 s. 238). 

 
Det finns en kunskapsasymmetri mellan den professionelle och dennes 
klienter. För en klient kan det innebära en risk att överlåta sig/sitt problem 
till den professionelle, vilket gör att klientens tillit till denne blir viktig och 
för den professionelle innebär det att hon/han påtar sig ett ansvar gentemot 
klienten (Molander & Terum, 2008 s. 20; Grimen, 2008a s. 157). Ju större 
handlingsfrihet den enskilde professionelle har ju större ansvar medför det 
(Svensson & Karlsson, 2008). Det innebär också att den professionelle 
personligen ansvarar för sin kunskap (Jacobsson, 1998 s. 142). 

 
[P]rofessional responsibility gains a specific meaning. It implies 
a commitment to a body of knowledge and skills, both for the 
profession’s own sake and for use in the service of its clients and 
in the interests of society […] safeguarding democracy by acting 
as mediators between the state and individual citizens (Englund 
& Solbrekke, 2010 s. 2).  

 

                                                        
8 Autonomi är ett begrepp som både används för professioner som kollektiv och för dess individuella 
aktörer. Här behandlar vi endast aktörsautonomin.  
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8 Autonomi är ett begrepp som både används för professioner som kollektiv och för dess individuella 
aktörer. Här behandlar vi endast aktörsautonomin.  
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kunnskap er praktiske synteser (ibid s. 74). Kunskapselement sätts samman 
på ett bestämt sätt för att de är meningsfulla i yrkesutövningen förstått som 
en praktisk helhet. Grimen (2008b) exemplifierar med läkares praktiska 
kunskap. 
 

Når medisinere må beherske både biologi og kommunika-
sjonsteori, er grunnen ikke att kommunikasjonsteori sier så mye 
om helse og sykdom […]. De er knyttet sammen i praksis, net-
topp fordi samtaler med pasientene kan skaffe legene viktig in-
formasjon for diagnostisering og forbered og motivere dem for 
behandling. Det er metodekravene til diagnostikk, og ikke pato-
logien – sykdomslæren – som krever at leger må kunne kom-
munisere med pasientene. Det er yrkesutøvelsens fordringer som 
gjør at kunnskapselementer som kanskje ikke har noen teoretisk 
sammenheng med hverandre, likevel kan inngå i en meningsfull 
helhet. Dette er på månge måter typisk for måten mange hetero-
gene elementer av kunnskap knyttes sammen på i profesjoner 
mer allment. Kunnskapselementene blir knyttet sammen gjennom 
de krav som praksis stiller, ikke primært gjennom teoretiske syn-
teser (ibid s. 74). 

  
Praxisdimensionen för professioner har ofta också en normativ sida. ”De er 
– med greske ord – […] heteroteliske, og står i visse verdiers tjeneste” 
(ibid s. 72, jfr Rolf, 1991 s. 113). Praktisk kunskap innebär en förmåga till 
goda handlingar. Det inkluderar tre villkor: 
 

• förmåga till handling 

• förekomst av vissa kvalitetskriterier 

• dessa kriterier utövas i handlandet (Rolf, 1991 s. 112f). 

Praktisk kunskap förutsätter ”kvalitetskriterier”, aktören måste internali-
sera dessa kriterier så att han/hon kan skilja på bättre och sämre prestation-
er. Rolf definierar praktisk kunskap: 
 

DEF: Personen A har praktisk kunskap i att utföra handlingen H 
om och endast om: 
a) Det finns vissa regler eller kriterier för kvalitet som skiljer en 

väl utförd H från en illa utförd H. 
b) A kan utföra H väl. 
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praktiska kunskapen kan därför inte frigöras från den kontext där den är 
inlärd eller enkelt transformeras till andra domäner (Björklund, 2008). 
Integration av kunskap är en form av färdighet, där den praktiska kun- 
skapen följer sin bärare. Kunskap är inte en tjänst eller en vara som kan 
växla ägare på en marknad, skriver Rolf (1991 s. 97). Grimen (2008b) talar 
om den praktiska kunskapens ”indeksikalitet” och gör en sammanfattande 
formulering av den praktiska kunskapen som täcker såväl den person-
bundna kunskapen som kunskapens kontextberoende. 
 

Praktisk kunnskap kjennetegnes av at kunnskapens form og inn-
hold ikke lar seg løsrive fra dem som har den, og fra de situasjo-
ner hvor den blir lært og anvendt. Kunnskapen peker essensielt 
på kunnskapsbæreren og brukssituasjonene. Det kan kalles prak-
tisk kunnskaps indeksikalitet […]. Praktisk kunnskap opptrer 
med merker som viser hvor den kommer fra, hva den anvendes 
til, og hvem som har den (ibid s. 76).  

  
Teoretisk kunskap är, till skillnad mot den praktiska kunskapen, densamma 
och oberoende av vem som använder den, hur den används och vad den 
används till. Detta gäller även för den officiella kunskap som finns inbäd-
dad i manualer, checklistor etc. Grimen (2008b) diskuterar professionell 
kunskap utifrån tre epistemiska dimensioner/frågor.  
 
(1) Kunskapens grad av homogenitet kontra heterogenitet, dvs. huruvida 
kunskapen är sammansatt av element från en eller flera vetenskapsområ-
den ”Hvor kommer elementene i professionenes kunnskaper fra?” (ibid 
s.72). 
 
(2) Graden av integration mellan kunskapselementen. En kunskapsbas är 
starkt integrerad om alla delar hänger samman i ett system. Den är starkt 
fragmenterad om den består av områden som har få eller inga logiska för-
bindelser med varandra. Om kunskapsbasen är sammansatt av heterogena 
element tenderar också dess integration vara svag. ”Hvor sterkt henger 
elementene i profesjonenes kunnskaper sammen?” (ibid s. 72). 
 
(3) Vad är det som skapar integrationen? Är det praktiska eller teoretiska 
synteser? ”Hva skaper enhet i profesjonenes kunnskaper?” (ibid s. 72). 

	
Grimen argumenterar för att de flesta professioner har en heterogen kun-
skapssammansättning och att kunskapen är teoretiskt fragmenterad. Han 
menar att ett fruktbart perspektiv på professionskunskap är att förstå den 
som meningsfulla helheter som inte nödvändigtvis är väl integrerade teore-
tiskt. De meningsfulla sammanhangen skapas på andra sätt och utifrån de 
krav som yrkesverksamheten ställer. Sammenhengene i profesjons-



21 

kunnskap er praktiske synteser (ibid s. 74). Kunskapselement sätts samman 
på ett bestämt sätt för att de är meningsfulla i yrkesutövningen förstått som 
en praktisk helhet. Grimen (2008b) exemplifierar med läkares praktiska 
kunskap. 
 

Når medisinere må beherske både biologi og kommunika-
sjonsteori, er grunnen ikke att kommunikasjonsteori sier så mye 
om helse og sykdom […]. De er knyttet sammen i praksis, net-
topp fordi samtaler med pasientene kan skaffe legene viktig in-
formasjon for diagnostisering og forbered og motivere dem for 
behandling. Det er metodekravene til diagnostikk, og ikke pato-
logien – sykdomslæren – som krever at leger må kunne kom-
munisere med pasientene. Det er yrkesutøvelsens fordringer som 
gjør at kunnskapselementer som kanskje ikke har noen teoretisk 
sammenheng med hverandre, likevel kan inngå i en meningsfull 
helhet. Dette er på månge måter typisk for måten mange hetero-
gene elementer av kunnskap knyttes sammen på i profesjoner 
mer allment. Kunnskapselementene blir knyttet sammen gjennom 
de krav som praksis stiller, ikke primært gjennom teoretiske syn-
teser (ibid s. 74). 

  
Praxisdimensionen för professioner har ofta också en normativ sida. ”De er 
– med greske ord – […] heteroteliske, og står i visse verdiers tjeneste” 
(ibid s. 72, jfr Rolf, 1991 s. 113). Praktisk kunskap innebär en förmåga till 
goda handlingar. Det inkluderar tre villkor: 
 

• förmåga till handling 

• förekomst av vissa kvalitetskriterier 

• dessa kriterier utövas i handlandet (Rolf, 1991 s. 112f). 

Praktisk kunskap förutsätter ”kvalitetskriterier”, aktören måste internali-
sera dessa kriterier så att han/hon kan skilja på bättre och sämre prestation-
er. Rolf definierar praktisk kunskap: 
 

DEF: Personen A har praktisk kunskap i att utföra handlingen H 
om och endast om: 
a) Det finns vissa regler eller kriterier för kvalitet som skiljer en 

väl utförd H från en illa utförd H. 
b) A kan utföra H väl. 

20 

praktiska kunskapen kan därför inte frigöras från den kontext där den är 
inlärd eller enkelt transformeras till andra domäner (Björklund, 2008). 
Integration av kunskap är en form av färdighet, där den praktiska kun- 
skapen följer sin bärare. Kunskap är inte en tjänst eller en vara som kan 
växla ägare på en marknad, skriver Rolf (1991 s. 97). Grimen (2008b) talar 
om den praktiska kunskapens ”indeksikalitet” och gör en sammanfattande 
formulering av den praktiska kunskapen som täcker såväl den person-
bundna kunskapen som kunskapens kontextberoende. 
 

Praktisk kunnskap kjennetegnes av at kunnskapens form og inn-
hold ikke lar seg løsrive fra dem som har den, og fra de situasjo-
ner hvor den blir lært og anvendt. Kunnskapen peker essensielt 
på kunnskapsbæreren og brukssituasjonene. Det kan kalles prak-
tisk kunnskaps indeksikalitet […]. Praktisk kunnskap opptrer 
med merker som viser hvor den kommer fra, hva den anvendes 
til, og hvem som har den (ibid s. 76).  

  
Teoretisk kunskap är, till skillnad mot den praktiska kunskapen, densamma 
och oberoende av vem som använder den, hur den används och vad den 
används till. Detta gäller även för den officiella kunskap som finns inbäd-
dad i manualer, checklistor etc. Grimen (2008b) diskuterar professionell 
kunskap utifrån tre epistemiska dimensioner/frågor.  
 
(1) Kunskapens grad av homogenitet kontra heterogenitet, dvs. huruvida 
kunskapen är sammansatt av element från en eller flera vetenskapsområ-
den ”Hvor kommer elementene i professionenes kunnskaper fra?” (ibid 
s.72). 
 
(2) Graden av integration mellan kunskapselementen. En kunskapsbas är 
starkt integrerad om alla delar hänger samman i ett system. Den är starkt 
fragmenterad om den består av områden som har få eller inga logiska för-
bindelser med varandra. Om kunskapsbasen är sammansatt av heterogena 
element tenderar också dess integration vara svag. ”Hvor sterkt henger 
elementene i profesjonenes kunnskaper sammen?” (ibid s. 72). 
 
(3) Vad är det som skapar integrationen? Är det praktiska eller teoretiska 
synteser? ”Hva skaper enhet i profesjonenes kunnskaper?” (ibid s. 72). 

	
Grimen argumenterar för att de flesta professioner har en heterogen kun-
skapssammansättning och att kunskapen är teoretiskt fragmenterad. Han 
menar att ett fruktbart perspektiv på professionskunskap är att förstå den 
som meningsfulla helheter som inte nödvändigtvis är väl integrerade teore-
tiskt. De meningsfulla sammanhangen skapas på andra sätt och utifrån de 
krav som yrkesverksamheten ställer. Sammenhengene i profesjons-



23 

Avancerad nybörjare 
Den avancerade nybörjaren har fått mer erfarenhet och börjar nu lära sig 
att känna igen (recognition) och urskilja relevanta element i olika situa-
tioner. Hon börjar känna igen fakta kopplade till vissa situationer och hon 
uppfattar likheter från fall hon tidigare mött. Liksom novisen känner hon 
ett begränsat ansvar för konsekvenserna av sitt handlande. Om inga grava 
fel skett, förklaras ett oönskat resultat av att reglerna är inadekvata.  

 

Den kompetente 
Med utökad erfarenhet kan antalet kontextfria och kontextberoende ele-
ment som man möter i sin verksamhet bli överväldigande stort. Den kom-
petente lär sig att prioritera; att göra en plan, att bedöma vad som är vä-
sentligt och vad som inte är det i en specifik situation. Individen upplever 
nu ett stort ansvar för konsekvenserna av ett sådant beslut beroende på att 
valet av en plan inte kan ske objektivt. Dreyfus & Dreyfus (2005) menar 
att ju mer den kompetente blir känslomässigt engagerad i sina uppgifter 
desto svårare är det att återgå till de objektiva regler som den avancerade 
nybörjaren följer. De refererar till Patricia Benner som utifrån deras modell 
forskat på sjuksköterskors praktiska kunskap: 
 

[U]nless the trainee stays emotionally involved and accepts the 
joy of a job well done, as well as the remorse of mistakes, he or 
she will not develop further…In general, resistance to involve-
ment and risk leads to stagnation and ultimately to boredom and 
regression (Dreyfus & Dreyfus, 2005 s. 785).  

 

Den skicklige 
Den skicklige är djupt engagerad och intuitivt uppfattar hon en specifik 
situation och vad som är väsentligt för att sedan analysera vad som skall 
göras. Den skicklige tolkar en situation som en helhet vilket också gör att 
hon/han uppfattar när den förväntade bilden inte infinner sig (Benner, 
1993). En viktig aspekt är enligt Dreyfus & Dreyfus (2005) att uppfatta att 
det föreligger ett problem eller en möjlighet. 

 
The proficient marketing manager will keep his finger on the 
pulse of the product market through reading and listening to eve-
rything from formal reports to gossip. One day he may decide, 
intuitively, that a problem or opportunity exists and that product 
repositioning should be considered. He will then initiate a study 
of the situation, quite possibly taking great pride in the sophisti-
cation of his scientific analysis while overlooking his much more 
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c) När A utför H väl, utgör dessa regler eller kriterier tyst kun-
skap hos A som gör det möjligt för A:s handling att nå sin 
kvalitet. (ibid s. 114).11 
 

Det är genom handling i enlighet med kvalitetskriterierna som praktisk 
kunskap uppvisas och den praktiskt kunnige har internaliserat kriterierna 
så att hon/han kan skilja vad som är bättre och vad som är sämre prestat-
ioner (Rolf, 1991 s. 113).  
 
Hur kommer då professioners kunskaps- och normbas till uttryck i veten-
skap och beprövad erfarenhet, etik och metoder som används i yrkesutö-
vandet? Teoretisk kunskap och autonoma bedömningar är typiska karakte-
ristika för en profession liksom att professionell kunskap också inkluderar 
en praktisk kunskap/erfarenhetsbaserad skicklighet som har en tyst di-
mension (jfr Brante, 1988; Freidson, 2001). Dessa egenskaper utvecklas 
genom reflekterad erfarenhet. Här tar vi vår utgångspunkt i Dreyfus & 
Dreyfus (1986, 2005) modell för hur individer utvecklar sitt kunnande från 
novis till expert. Nedan presenteras huvuddragen i denna modell av steg-
vist lärande.  

Från novis till expert – en modell för utveckling av 
praktisk kunskap 
Dreyfus & Dreyfus (2005) har utvecklat en modell i fem steg över hur 
kunskap utvecklas i praktiken. 

Novis 
Novisen är nybörjare inom verksamheten och modellens första steg. En 
novis har genom t ex utbildning lärt sig ”fakta” i form av regler som är 
kontextfria. Dessa inlärda regler generaliseras till de situationer novisen 
möter i sin verksamhet oberoende av kontext. Noviser bedömer sitt arbete 
utifrån hur väl de har följt dessa regler och har reglerna följts så känner de 
inte något större ansvar för sina handlingar om de inte gjort något gravt 
misstag.   
 

                                                        
11 Rolf (1991) bygger på Polanyi.  Observeras här bör att Polanyis poäng är att reglerna ofta är oformu-
lerade. Vi kan tänka oss, skriver Rolf, att regler för Polanyi innebär en standard för riktighet. Exempel-
vis menar Polanyi, att ”exempel” kan överföra praktisk kunskap och därmed regler. ”Kvalificerad 
kunskap vilar på föränderliga och kontextberoende regler”, som inte behöver vara formulerade (Rolf, 
1991 s. 106ff).  
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Kunskapstriaden – kännarskap, känslomässigt 
engagemang och utvärdering av och ansvar för eget 
arbete 
Utifrån Dreyfus & Dreyfus modell, och med utgångspunkt i det kvalitativa 
språng som sker i stadiet ”den kompetente” har Agevall & Jonnergård 
(2007) identifierat en triad av aspekter som specifikt viktiga för utveck-
lingen och vidmakthållandet av professionellas kunskaps- och normsy-
stem. Det är den kompetente individen som har en utökad erfarenhet och 
som känner igen och urskiljer relevanta element. När informationsmäng-
den, bestående av kontextfria och kontextberoende element, blir överväl-
digande stor väljer den kompetente individen en plan, blir känslomässigt 
engagerad och känner ett stort ansvar för sitt val. En utgångspunkt är såle-
des att den enskilde har en viss handlingsfrihet i det att hon har tillåtelse att 
göra ett självständigt val av plan. Det torde vara en nödvändighet för att 
lära sig göra professionella bedömningar. De tre aspekterna som är väsent-
liga för fortsatt utveckling, upprätthållande och vidareutveckling av de 
professionellas kunskaps- och normbas är: (1) kännarskap - förmågan att 
se, att uppmärksamma, känna igen en situation (recognition)12, (2) känslo-
mässigt engagemang och (3) utvärdering av och ansvar för eget arbete. 
Dessa aspekter sammanfattar vi som kunskapstriaden (och ibland bara som 
triaden). Nedan gör vi några jämförelser med hur andra forskare lyft fram 
dessa aspekter och vi argumenterar för att varje aspekt rymmer såväl kun-
skap som etik/moral.13 

Kännarskap 
Igenkännande handlar om förmågan att urskilja, att uppmärksamma vad 
som föreligger och händer eller vad som står på spel i den aktuella situa-
tionen (recognition). Den förmågan finner vi också hos Polanyi (1962) 
som benämner denna urskiljningsförmåga connoisseurship. Han exempli-
fierar betydelsen av att känna igen och att urskilja med läkarkunskapen. 
Läkaren är beroende av att känna igen olika symptom för att kunna ställa 
en diagnos. Utan sådant kännarskap är hennes expertkompetens inte appli-
cerbar. Kännarskap, menar Benner (1993), har fått en alltför undanskymd 
plats inom medicinska verksamheter. Det senaste inom metod- och teknik-
utveckling får omåttligt stor uppmärksamhet ”istället för att gå på djupet 
när det gäller förmågan att göra kliniska bedömningar” (ibid s. 26). Det 
handlar om erfarenhetskunskap och förtrogenhetskunskap. På samma sätt 

                                                        
12 Jfr  förtrogenhetskunskap som innebär att individen lär sig att överblicka och tolka en situation utan 
att helt kunna underbygga sin slutsats diskursivt (Liedman, 2001 s. 112). 
13 Vi använder här etik och moral som synonyma begrepp.  

24 

impressive talent – that of recognizing, without conscious 
thought, the simple existence of the problem (Dreyfus & Dreyfus, 
1986 s. 30). 

 
Den skicklige har en djupare förståelse av situationen och kan nu låta sig 
vägledas av maximer. Maximer är öppna regler vars rätta användning ut-
gör en del av den färdighet den styr. Den som inte redan har en god prak-
tisk kunskap kan inte förstå eller tillämpa maximer (Polanyi, 1962 s. 31).  

Expert 
Expertens skicklighet har blivit en del av henne. Experten uppfattar både 
situationen och relevanta beslut som en helhet. Dreyfus & Dreyfus (2005) 
menar att experten till skillnad från den skicklige har förmågan att se och 
särskilja mer subtila kännetecken. 

	
Among many situations, all seen as similar with respect to plan 
or perspective, the expert has learned to distinguish those situa-
tions requiring one reaction from those demanding another. That 
is, with enough experience in a variety of situations, all seen 
from the same perspective but requiring different tactical deci-
sions, the brain of the expert gradually decomposes this class of 
situations into subclasses, each of which requires a specific re-
sponse. This allows the immediate intuitive situational response 
that is characteristic of expertise (Dreyfus & Dreyfus, 2005 s. 
787). 

 
Patricia Benner (1993) lyfter också fram att experten förbereder sig för vad 
som kan komma att hända. Experten tänker framåt. Ett utmärkande drag 
för expertsjuksköterskan är att hon använder mycket tid till att tänka över 
vad som kan komma att hända med patienten. Med andra ord betyder ex-
pert också en förmåga till framförhållning. 

 
Nämnas bör att Benner (1993) särskilt påpekar att experten inte skall upp-
fattas som att experten inte tänker, att experten alltid har rätt eller att ex-
perten aldrig följer regler.  Experten följer regler som alla andra men har 
en beredskap för de situationer där reglerna sätts ur spel. På samma sätt 
visar forskning att expertläraren är ”bra på att förstå klassrumshändelser 
och på att använda rutiner i sin undervisning och i sitt sätt att leda” (Ar-
fwedson, 1994 s. 39). Hon utvecklar och använder sig av kontextberoende 
rutiner, medan novisläraren helt saknar ”utvecklade rutiner” (ibid s.75f).  
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Kunskapstriaden – kännarskap, känslomässigt 
engagemang och utvärdering av och ansvar för eget 
arbete 
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göra ett självständigt val av plan. Det torde vara en nödvändighet för att 
lära sig göra professionella bedömningar. De tre aspekterna som är väsent-
liga för fortsatt utveckling, upprätthållande och vidareutveckling av de 
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12 Jfr  förtrogenhetskunskap som innebär att individen lär sig att överblicka och tolka en situation utan 
att helt kunna underbygga sin slutsats diskursivt (Liedman, 2001 s. 112). 
13 Vi använder här etik och moral som synonyma begrepp.  
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Kännarskap kan sammanfattas som en perceptuell förmåga som har sin 
grund i kunskap och erfarenhet. Denna förmåga har, menar vi, en koppling 
också till etiken. Det gäller att varsebli att det föreligger en moraliskt bju-
dande situation. Moraliskt bjudande situationer ”utgör […] en speciell typ 
av situationer som, om vi är moraliskt kompetenta, talar till oss, som vi då 
varseblir som just moraliskt bjudande, som kräver vårt ansvarstagande” 
(Brytting, 2001 s. 21). 
 
Varseblivning är en förutsättning för att etiska reflektioner över huvud 
taget görs. Henriksen & Vetlesen (1998) menar att Dreyfus & Dreyfus-
modellen även kan hjälpa oss att se etiska problem i ett vidare perspektiv. 
De menar givetvis inte att någon kan bli expert på etik, men de menar att 
en individ kan lära sig att se, att känna igen etiskt laddade situationer och 
därmed kunna utveckla vad Brytting (2001) benämner som moralisk kom-
petens. För såväl genomförande av professionell praktik som profession-
ella normativa överväganden krävs således ett igenkännande av den situat-
ion man befinner sig i. Just professioners kännarskap kan vara det som 
sammanbinder kunskaper och normer (Agevall & Jonnergård, 2007). 
 

Känslomässigt engagemang 
Känslomässigt engagemang ligger nära vad Freidsons talar om som com-
mitment och viljan att göra ett gott arbete. Polanyi (1962) betonar liksom 
Dreyfus & Dreyfus (2005) och Benner (1993) vikten av känslomässigt 
engagemang. Polanyi lyfter fram intellectual passions i forskningsarbete. 
Det är, menar Polanyi endast en del av möjliga fakta som är av intresse för 
forskaren. Den intellektuella passionen tjänar som en vägledning i bedöm-
ningen, att se (recognition) vad som är av större och vad som är av mindre 
intresse. ”Any process of enquiry unguided by intellectual passions would 
inevitably spread out into a desert of trivalities” (ibid s. 135). Det tycks 
gälla konsten att prioritera såväl i en praktisk handling som i en forsk-
ningsprocess. Det går inte heller att skilja ut ett rent kunskapsmoment från 
en känslomässig sida. En levande kunskap kan inte plockas isär i en sub-
jektiv och en objektiv del menar Molander (1993). Weber (1991) talar om 
att arbete och lidelse gemensamt kan plocka fram idéer. Lindholm refere-
rar till Tony Bastic (1982) som lägger stor vikt vid känslornas roll i kun-
skapsprocessen (Lindholm, 1990).  

 
Känslomässigt engagemang tycks ha en stark koppling till självständiga 
val (läs autonomi). Det har visat sig att “the right of discretion implies 
being trusted, being committed, even being morally involved in one’s 
work” (Freidson, 2001 s. 34). Med andra ord finns det förmodligen en 
stark koppling även mellan känslomässigt engagemang och etik (normer). 
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som man känner igen ett ansikte så känner man igen en situation och/eller 
man känner igen sig i situationen (Björklund, 2008).14   

 
Även andra forskare sammankopplar expertis och kännarskap. Molander 
(1993) talar om kunnande som en form av uppmärksamhet. Finstad (2000) 
som studerat norsk ordningspolis menar att polisen i polisbilen uppmärk-
sammar annat än vad allmänheten gör. Hon myntade begreppet ”polis-
blick” (Politiblikket) som i viss mening kan liknas med ’klinisk blick’ 
inom vården (Agevall & Jenner, 2006). Donald Schön (1983), som använ-
der reflektion mycket brett, talar om reflektion i handlade där hans poäng 
verkar vara den aktiva uppmärksamhet som utmärker kunniga praktikers 
handlande (jfr Thomassen, 2007). Ainley & Luntley (2007a, 2007b) talar 
om expertlärares attention-depended knowledge. Även om användningen 
av begrepp varierar är det enligt vår mening samma fenomen som besk-
rivs. Med andra ord så finns det en konsensus kring igenkännandet-
recognition-urskiljningsförmåga som en viktig del av professionell kun-
skap och som vi valt att benämna som kännarskap.  

	
Genom en beskrivning av två separata och fundamentalt olika inlärnings- 
och minnessystem kan förklaringar ges till skillnader mellan novisens och 
expertens sätt att se och upptäcka. Det är två minnessystem, som används 
för att lära sig se och förstå omvärlden: det explicita, medvetna och det 
implicita omedvetna (Björklund, 2008). Kort sagt innebär det explicita 
systemet att resultatet hamnar i ett arbetsminne där det kan ge en förståelse 
och en medveten igenkänning ”a recognition”. En begränsning är att ar-
betsminnet inte kan hantera många variabler samtidigt. Om antalet variab-
ler/detaljer blir för stort leder det till mental överbelastning (choking) och 
igenkänningsprocessen upphör. ”Ju mer detaljer och ju mer komplex en 
situation är, desto svårare har vårt medvetna minnessystem att utföra ana-
lysen” (ibid s. 99).  

Det implicita systemet arbetar istället med igenkänning av hela sinnesupp-
levelser och kan på så vis hantera komplexitet. ”När det implicita minnes-
systemet känt igen en tidigare upplevd situation, något som i detta sam-
manhang kallas familiarity, fås en automatisk bedömning” (ibid s. 99). 
Ibland kan vi i vårt medvetande känna av denna reaktion, vi kan bli glada, 
rädda, oroliga, eller få en känsla i magen, gut feeling, det brukar kallas 
intuition (ibid).15 

                                                        
14 Den här typen av förtrogenhetskunskap beskrivs av Kjell Johannessen i hans tolkning av Witt-
genstein. Den beskrivs av Bengt Molander och av Polanyi, då de beskriver ”tacit knowledge” (Björk-
lund, 2008 s. 42).  
15 För en ingående analys och diskussion om Implicit Learning se även Reber (1993). 
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En person som är oengagerad i sitt arbete uppmärksammar troligen inte de 
moraliskt bjudande situationer hon/han befinner sig i.  
 

Utvärdering av och ansvar för eget arbete 
Utvärdering av det egna arbetet (evaluation) inkluderar ett personligt an-
svar och en kritisk granskning och omprövning. Detta är en integrerad del i 
all kunskapsbildning (Molander, 1993). Det innebär att den professionelle 
personligen ansvarar för kunskapen (Jacobsson, 1998). Hur det egna arbe-
tet utvärderas och hur det egna ansvaret bedöms tycks, som vi tidigare 
beskrivit, vara kopplat till självständiga val. Ju större handlingsfrihet den 
enskilde professionelle har ju större ansvar (Svensson & Karlsson, 2008; 
Englund & Solbrekke, 2010). Ansvar och etik kan ses som två sidor av 
samma mynt. Det går inte att prata om etik utan ansvar eller vice versa.  

 
Ett exempel på hur erfarenhet påverkar synen på etiska konflikter finns i 
den undersökning av lärare som genomfördes av Colnerud & Granström 
(1994). Här fann man skillnader mellan hur novislärare och expertlärare 
utvärderade situationer där etiska konflikter uppstått.  Noviserna tycktes ha 
en tilltro till att det fanns några slags riktlinjer för hur de skulle bete sig i 
etiska konflikter. Experterna å andra sidan menade ”att det inte finns ett 
riktigt förhållningssätt i en etisk konflikt. Problemet är att välja något av 
dem” (ibid s. 176).  

 
Sammanfattningsvis har vi här argumenterat för att kunskapstriaden av 
aspekter kan fånga något väsentligt både vad gäller professionellas kun-
skap och deras normsystem. Inom varje aspekt är kunskap och etik sam-
manflätade på ett sådant sätt att förändringar i den ena kan påverka den 
andra. Vår tes är att denna triad av aspekter tillsammans utgör en motor för 
utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionel-
las kunskaps- och normsystem. Påverkas aspekterna i denna kunskapstriad 
negativt blockeras därmed utvecklingen, upprätthållandet och vidareut-
vecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem. Mycket talar 
för att denna utveckling inte bara kan blockeras utan även leda till en till-
bakagång, en regression till tidigare stadium i den modell som utvecklats 
av Dreyfus & Dreyfus (1986, 2005). 
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Figur 2.1. Kunskapstriaden 

Ansvar under tillsyn 
Vi avslutar detta kapitel med att återvända till bokens rubrik Frihet under 
ansvar eller ansvar under tillsyn? Frågan berör professionernas samhälls-
uppdrag, dess kollegiala självkontroll och de professionellas autonomi och 
ansvar. 
 

Professionell autonomi och professionellt ansvar 
Frihet under ansvar speglar det ansvar professionerna traditionellt har haft 
då samhällsuppdrag överlämnats till professioner. Professioner har en kol-
legial organisering som baseras på en gemensam kunskap och etik där 
professionsutbildningen har setts som en form av input–kontroll för kvali-
tet (Agevall 2002; Svensson, 2010) och utgjort legitimitetsgrunden för 
överlämnande av samhällsuppdrag till professioner (jfr Rothstein, 1991). 
  
Professionernas autonomi är under press. Målsättningar, resultatkrav och 
ansvarskrav bestäms i hög grad utanför professionens kontroll (Svensson, 
2010). Idag ser vi en tendens till alltmer extern kontroll av professioner 
och de evalueringar som görs tenderar att flytta sitt fokus bort från profess-
ionell kunskap och etik till resultat och regler i form av standardiserade, 
procedurer och rutiner (Svensson & Karlsson, 2008).  
 

This has consequences for independent judgments of cases within 
professionally defined and collegially exercised knowledge	
(Svensson, 2010 s. 160).	

 
Innebörden av ansvar är också i förändring. Synen på ansvarighet förskjuts 
från den demokratiska och professionella synen på ansvar till ett tekniskt 
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KAPITEL 3 Metod 

De tre professionerna 
Mellan de tre professionerna som behandlas i studien finns både skillnader 
och likheter. En skillnad är att både lärare och socionomer tillhör välfärds-
professionerna medan revisorer är en kommersiell profession. Begreppspa-
ret välfärdsprofession/kommersiell profession fångar de övergripande mål-
sättningarna - välfärd kontra lönsamhet - med professionernas verksamhet.  
 
Medan välfärdsprofessioner har offentlig finansiering har de kommersiella 
professionerna icke-offentlig finansiering. Välfärdsprofessioner, som har 
sin bas i samhällets ambition att främja medborgarnas välbefinnande och 
utveckling, är troligen den typ av profession som i svensk kontext stude-
rats mest de senaste decennierna. Ett skäl till detta är att flera yrken som 
ligger inom välfärdsprofessionernas områden har akademiserats, i mening-
en att utbildningen flyttats till universitet/högskolor och med det en ambit-
ion att skapa en vetenskapligt grundad kunskapsbas. Ett annat skäl är att 
implementeringen av New Public Management inneburit förändrade styr-
former och därmed förändrade förutsättningar för utförandet av det pro-
fessionella arbetet. Både lärare och socionomer är välfärdsprofessioner, 
men genom de förändringar som skett genom NPM har dessa välfärdspro-
fessioner alltmer marknadiserats och företagiserats och därmed närmat sig 
de kommersiella professionerna. Inom såväl skolan (jfr Romhed, 1999) 
som inom socialtjänsten (jfr Blom, 1998) finns centrala inslag av mark-
nadsorientering och konkurrens.  
 
De kommersiella professionerna arbetar på en kommersiell marknad. Här 
har revisorerna alltid haft och har sin hemvist, men deras betydelse för att 
skapa tillit till marknadens aktörer och till allmänheten i stort gör att revi-
sorernas funktion betraktas som ett samhällsuppdrag. Förtroendet för att 
revisionen är korrekt utförd och att man kan lita på revisionsberättelsens 
ord är grunden för revisorernas funktion och legitimitet i samhället (Age-
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redovisningsansvar (Biesta, 2011; Englund & Solbrekke 2015). Denna nya 
”[a]nsvarighet och dess följeslagare kvalitetssäkring är den nya manageri-
alismens viktigaste instrument” (Biesta, 2011 s. 58ff). Det är flera forskare 
som lyfter fram den förändrade synen på ansvar som en skyldighet att 
kunna visa granskningsbara redovisningar (Svensson & Karlsson, 2008; 
Grimen, 2008a; Englund & Solbrekke, 2010; Svensson, 2010).  
 
De professionella blir mer specifikt ansvariga för att redovisa sin verksam-
het från att tidigare ha varit mer allmänt ansvariga för hur verksamhetens 
utförs (Svensson & Karlsson, 2008). 
 

Det kan også, skjønt forenklet, ses som en overgang fra å ta an-
svar under tillit (responsibility) til å ta ansvar gjennom å rede-
gjøre for sin virksomhet (accountability). Det blir dermed skapt 
en ny type ansvar som er en hybrid av tradisjonell byråkratisk 
rasjonalitet og en individualisert og sterkt organisasjonsbasert 
professionalisme (Svensson & Karlsson, 2008 s. 273).  

 
Hur professionellt arbete kontrolleras tycks vara nära kopplat till vilket typ 
av ansvar som ställs. Redovisningskraven blir således inte bara styrande 
för hur man redovisar/dokumenterar, den har även en konstruerande funkt-
ion. De kunskaper och erfarenheter som finns men som lämnats utanför 
redovisningarna riskerar att med tiden hamna utanför den egna profession-
ella identiteten. Det nya redovisningsansvaret kan innebära att det profess-
ionella ansvaret bli undervärderat och därmed urholkas de professionellas 
möjligheter att ta ett professionellt ansvar. ”Professionals must be suppor-
ted and encouraged to keep up proactive responsible practices, and not 
simply lapse into reactive reporting” (Englund & Solbrekke, 2010 s. 12). 
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KAPITEL 3 Metod 
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vall & Jonnergård, 2012; Gometz, 2006). De förändringar som skett för 
revisorerna kan beskrivas som en resa från mindre revisionsbyråer till stora 
multinationella företag, Under 1980-talet fusionerade revisionsföretagen i 
Sverige med såväl varandra som med sina internationella partners.16 Med 
utvecklingen av dessa stora multinationella företag följde också moderna 
managementsystem, nya styrformer och ett ökat antal produkter vid sidan 
av revisionen. Konkurrensen blev allt hårdare. Det gick inte att undgå vad 
Gometz (2006) benämner som ”offerteländet”, när byråerna satsade allt-
mer på nya verksamhetsgrenar. Konsultverksamheten ökade och kollegia-
liteten mellan byråerna minskade. ”Belöningssystemen inom byråerna 
visade att det var affärsverksamheten som skulle prioriteras framför revis-
ion” (Agevall & Jonnergård, 2012 s. 149).17 Det uppstod en spänning mel-
lan professionalism kontra kommersialism. De revisorer som medverkar i 
denna studie arbetar dock inom små och medelstora byråer vilket kan in-
nebära att de inte har utsatts för dessa förändringsprocesser i lika hög grad. 
Däremot har de mött dokumentstyrningen som egentligen är anpassad till 
de stora multinationella företagen.  

 
Såväl revisorer och socionomer som lärare är, och har varit, måltavla för 
kritik i mediala och politiska diskussioner. När matematikkunskaperna 
försämras är det lärarnas fel. Socionomer har utsatts för massiv kritik för 
brister i dokumentationen och för att föräldrars problem belyses mer än 
barnens. Företagsskandaler minskar svenskt näringslivs trovärdighet, något 
revisorerna anklagas vara delaktiga i. Kritiken blir något som mer eller 
mindre anges som skäl för dokumentstyrningen av professionerna. Profess-
ionernas erfarenheter av denna styrning kommer att redovisas i ett för varje 
profession särskilt kapitel nedan. Här ska vi nu presentera våra gemen-
samma metateoretiska utgångspunkter för studien och för vår teoretiskt 
informerade kvalitativa innehållsanalys av våra intervjuundersökningar. 
Till sist redovisas genomförandet av de tre intervjuundersökningarna.  

Metateoretiska utgångspunkter 

Vi studerar dokumentstyrning som fenomen och hur detta påverkar pro-
fessionernas arbete. En ontologisk föreställning som utgör grunden för 
analyserna är dels att de professionella aktörerna påverkas av strukturer, 
dvs. vi har ett aktör-struktur-perspektiv. Dokumentstyrningen utgör en allt 
starkare struktur. Även om det är de professionella individerna inom en 
                                                        
16 Enligt Wallerstedt (2009) ökade koncentrationsgraden så att de auktoriserade revisorerna kom att 
arbeta inom de åtta största företagen från 35% år 1972 till 69% år 1992. År 1999 var koncentrations-
graden 74 %. Enligt Gometz (2006) gick byråkoncentrationen i Sverige längre än i USA.  I dag har vi  
”the Big 4”.  
17 Agevall & Jonnergård (2013) beskriver hur bilden av revisorn förändras mellan 1989-2011.  
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organisation som tänker, beslutar och handlar, så gör de detta inom ramen 
för den struktur som dokumentstyrningen utgör. Dels att vi är medvetna 
om att de professionellas idéer och beteenden kan utgå från olika verklig-
hetsplan. Vi använder oss av analytiska skillnader av verklighetsplan enligt 
Lundquist (2001 s. 15).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Tre plan av verkligheten (Lundqvist, 2001 s. 24) 
	

Figuren visar att forskaren har tre olika verklighetsplan att förhålla sig till. 
1) Utsagoplanet (Vad aktören säger), 2) Informationsplanet (Vad aktören 
tror) och 3) Realitetsplanet (Vad som faktiskt är). Mellan dessa plan finns 
två sorteringsmekanismer. Perceptionsmekanismen som finns mellan reali-
tetsplanet och informationsplanet är delvis oberoende av aktörernas med-
vetna vilja. Det är med andra ord vad aktören varseblir/inte varseblir som 
påverkar vad hon tror. Den andra sorteringsmekanismen – Beslutsmekan-
ismen - finns mellan Informationsplanet och Utsagoplanet. Det är ett med-
vetet beslut om vad aktören väljer att uttrycka eller berätta. Vi måste utgå 
från att det kan finnas gap mellan dessa olika verklighetsplan och att det 
har betydelse för hur de professionellas arbete påverkas/förändras av do-
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Valet att studera de tre yrkesgrupperna revisorer, lärare och socionomer 
gör det möjligt att uttala sig om variationer och därigenom också spegla 
professionerna i varandra. Skillnaderna mellan de olika professionerna gör 
att det på empiriska grunder blir nödvändigt att strukturera analyserna för 
revisorer, lärare och socionomer på delvis olika sätt. Däremot har den teo-
retiska tolkningen samma grund. I analyserna och tolkningarna har vi att 
beakta kontextuella skillnader mellan de tre professionerna.   

 
Det är betydelsefullt att i en studie som är teoretiskt informerad vara sensi-
tiv och kritisk till egna antaganden då man tolkar meningen i det som sägs. 
Det ligger i forskarens omdöme, även om de teoretiska ansatserna belyser 
vissa aspekter att utifrån undersökningens syfte och frågeställningar upp-
rätthålla ett helhetsperspektiv i relation till de specifika situationerna. In-
tervjuerna och den kvalitativa innehållsanalysen har genomförts med an-
satsen att på ett koherent och kreativt sätt fokusera på den kvalitativa me-
ningen i det sagda. Här finns ingen standardmetod att tillgå (jfr Denzin & 
Lincoln, 2005). Det handlar både om att gå i dialog med intervjuutsagorna 
i syfte att utveckla, klargöra, vidga och försöka fördjupa betydelse och 
mening samt att teoretiskt rekonstruera giltighet för de analyser och tolk-
ningar som görs (jfr Bergström & Borèus, 2005). En viktig del av analys-
arbetet är att skapa en förtätning (condensation) snarare än reducering av 
materialet (Miles, et al., 2014). Det empiriska materialet består både av 
enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Samtliga intervjuer har transkribe-
rats och vi har forskningsetiskt följt de principer Vetenskapsrådet utarbetat 
gällande informerat samtycke, konfidentialitet och deltagarens rätt att av-
bryta sin medverkan i studien (Hermerén, 1996). Forskningsprojektet har 
etikprövats vid Regionala etiknämnden i Linköping.  

Revisorer 
Dokumentation och dokumentstyrning har inom revisionsbranschen vuxit 
fram över tiden (Wallerstedt, 2009; Agevall & Jonnergård, 2012) och kan 
ses som en inneboende del av revisionsverksamheten. Dokumentstyrning 
har alltså inte införts genom ett beslut eller en reform utan är en del av 
branschutvecklingen i stort. Den har dock ökat och formaliserats genom att 
Revisionsstandarden i Sverige (RS) införts. Det är denna standard som 
revisorerna diskuterar och som stora delar av vår analys handlar om.  
 
Den svenska revisionsbranschen består av ett fåtal mycket stora revisions-
företag – ”the big four” – och ett stort antal mindre revisionsföretag. En 
bakgrund till detta är att Sverige fram till 2010 hade lagreglerad revision 
av alla företagsformer utan personligt ägaransvar oavsett storlek. Detta gav 
en marknad även för mindre revisionsbyråer som inte hade resurser att 
revidera stora börsföretag. När vår studie genomfördes var revision av 
småföretag fortfarande lagreglerad. Tidigare forskning (jfr Månsson, Jon-
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kumentstyrningen. Alla tre verklighetsplanen har empiriska motsvarigheter 
som påverkar människors tänkande, talande och handlande.  

 
De empiriska motsvarigheterna till de tre analysplanen erbjuder 
problem ur förändringsperspektiv. Det är mycket möjligt att det 
sker förändringar på bara ett eller två av de tre planen. Reali-
tetsplanet kan förändras utan att aktörerna inser detta, och ut-
sago- och informationsplanen kan förändras utan att motsva-
rande förändringar genomförs på realitetsplanet (Lundquist, 
2001 s. 24).  

 
Den epistemologiska frågan handlar om vad vi kan få kunskap om. Vi kan 
givetvis inte få någon direkt kunskap om några reella förändringar i de 
professionellas kunskaps- och normbas. Däremot kan vi, genom de pro-
fessionellas berättelser, få kunskap om deras erfarenheter och förhopp-
ningsvis om vad de tror om dokumentstyrningen och dess effekter. Det är 
denna information som utgör grunden för analyserna.18  
 

En teoretiskt informerad kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera intervjuerna används, vad vi benämner, en teoretiskt in-
formerad kvalitativ innehållsanalys. Utgångspunkten för analysen är kun-
skapstriaden med dess begrepp kännarskap, känslomässigt engagemang 
och utvärdering av och ansvar för eget arbete (kapitel 2). Vår tes är att 
kunskapstriaden är en motor för utveckling, upprätthållande och vidareut-
veckling av de professionellas kunskaps- och normbas. Studien, som tar 
avstamp i en tes, är i den meningen en process inom vilken teori successivt 
utvecklas.  

	
Studien tar sin utgångspunkt i de professionellas yrkespraktik. Den orien-
terar sig i högre grad till vad Goodson & Lindblad (2011) betecknar som 
Professional Work Life Narratives. Det betyder att det finns ett intresse för 
hur de professionella berättar om sitt yrkesutövande, vilken kunskap de 
använder sig av och hur arbetet förändrats etc. Vi låter de professionellas 
röster höras genom utsnitt av citat. Genom dessa citat ska det explicit  
framgå vilka tolkningar som gjorts och hur analyserna lett fram till de re-
sultat som presenteras. Det är viktigt att vi upprätthåller målet med en hög 
intersubjektivitet (Lundquist, 1993 s. 52ff).  

 

                                                        
18 Som tidigare nämnts studeras inte de olika dokumenten och dess innehåll.  
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18 Som tidigare nämnts studeras inte de olika dokumenten och dess innehåll.  
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Lärare  
Sammanlagt har nitton gruppintervjuer gjorts med lärare från tre skolor i 
tre kommuner. Intervjuerna genomfördes under 2010 och 2011. Intervju-
erna har gjorts inom ramen för ett uppdrag att göra en kulturanalys på de 
aktuella skolorna. I föreliggande studie fokuseras lärarna som också in-
formerats och gett sitt medgivande till att intervjuerna används i de forsk-
ningssammanhang som denna studie utgör. Två av skolenheterna omfattar 
elever i årskurserna 7-9 och en av enheterna är en F-9 skola.21 Totalt är det 
94 grundskolelärare som intervjuats varav 69 är kvinnor och 25 är män.22  
	
I intervjuerna har det ställts frågor som gällt arbetets utformning, lärares 
dokumentations- och bedömningspraktik och om orsaker bakom sjunkande 
kunskapsresultat. Frågor har kunnat ställas till lärare med en lång yrkeser-
farenhet vilket gjort det möjligt att få med uppfattningar om vilka tids-
mässiga förändringar som skett och hur dessa anses ha påverkat arbetet. På 
samtliga skolor står lärarna inför krav på att kompetensutveckla sig kring 
dokumentation och olika tekniker som används för att dokumentera. I ana-
lyserna av intervjumaterialet har det kunnat identifieras hur dokumentstyr-
ning i de aktuella sammanhangen blir som mest tydlig i relation till prakti-
ker kopplade till åtgärdsprogram (ÅP) och individuella utvecklingsplaner 
(IUP) med skriftliga omdömen. Formellt införs ÅP 1995, IUP 2006 och de 
betygsliknande skriftliga omdömena som del av IUP 2008.  

Socionomer 
För socionomerna har vi valt Barns behov i centrum (BBIC) som är ”ett 
handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och 
uppföljning i social barnavård” (Socialstyrelsen, 2008). För att få en upp-
fattning om socionomers erfarenheter av BBIC har vi intervjuat socialsek-
reterare inom den sociala barnavården i en mellanstor kommun under år 
2010 och 2011, vilket utgör det empiriska underlaget i studien.23 Kommu-
nen hade startat implementeringen av BBIC drygt 2 år före intervjutill-
fället. Socialtjänsten i kommunen är organiserad utifrån principen om spe-
cialisering, dvs. det finns en enhet som benämns som Individ- och familje-
omsorg och som enbart arbetar med barn, ungdom och familj. Enheten är i 
sin tur indelad i olika arbetsgrupper avseende olika målgrupper som exem-
pelvis barn mellan 0 och 12 år, familjehemsvård etc. Intervjupersoner har 
valts från olika arbetsgrupper för att på så sätt fånga variationen i hur 
BBIC används. Gruppintervjuer har genomförts med kommunens a) ut-
bildningsgrupp i BBIC (3 personer), det är personer som genomgått Soci-
                                                        
21 På F-9 skolan har lärare intervjuats inom verksamhetens indelning i stadierna 1-4, 5-6 och 7-9. 
Lärare och pedagoger som arbetar i förskoleklasser samt i särskola har inte inkluderats i studien. 
22 Intervjuerna har genomförts av Joakim Krantz, Birgitta E. Gustafsson och Pernilla Söderberg. 
23 Benämningarna socionom och socialsekreterare kommer omväxlande att användas i texten. 
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nergård & Elg, 2013) visar att såväl arbetsuppgifter som attityder till kar-
riär och organisationshierarkier skiljer sig bland anställda i revisionsföre-
tag av olika storlek. Studier har visat att revisorer i de större företagen var 
vana vid olika organisatoriska styrsystem (Erlingsdóttir & Jonnergård, 
2004) och att de inte särskilde på vad som var organisationsinterna styrsy-
stem och vad som var externt påförda standarder (Broberg, 2013). De 
standarder som finns inom området är anpassade för större företag. Då det 
uppstår problem och/eller möjligheter med standarder är det troligt att 
dessa framträder tydligare om man reviderar mindre företag. Med detta 
som bakgrund har vi i denna studie valt att intervjua revisorer från små- 
och medelstora revisionsföretag.  

	
Intervjuundersökning genomfördes under hösten 2010. Sammantaget in-
tervjuades 12 revisorer.19 Det var individuella intervjuer med ett undantag 
då en revisor och en revisorsassistent intervjuades tillsammans. Med ett 
par undantag har alla revisorerna i vår studie en erfarenhet i yrket som 
varierar mellan 15 och 35 år, flera av dem har också erfarenheter från ar-
bete inom de riktigt stora byråerna.20 Vid tiden för undersökningen har de 
flesta eget företag eller bedriver företag tillsammans med någon kollega. 
Både godkända revisorer och auktoriserade revisorer samt en revisors assi-
stent finns representerade i intervjumaterialet.  

	
Vi började processen med att skicka e-post där projektets syfte beskrevs 
och där vi frågade om intresset för att delta till tänkbara revisorer. Inter-
vjuerna förbereddes dels genom att en historisk beskrivning av revisions-
branschen utveckling gjordes, dels genom att en intervjuguide samman-
ställdes. Den historiska beskrivningen fungerade både som ett underlag för 
intervjuguiden och som ett sätt för dem som intervjuade att följa med i den 
historiska tidslinjen. Intervjuguiden var semi-strukturerad till sin karaktär. 
Innan varje intervju tillskickades intervjupersonen via e-post de övergri-
pande teman som var aktuella. 

	
Intervjuerna renskrevs av den person som gjort intervjuerna. Intervjuaren 
skrev också en kort beskrivning av hur denna upplevt intervjusituationen 
och intervjupersonen. Detta för att vi bättre skulle kunna tolka uttalanden 
från olika personer. Generellt framstår intervjupersonerna som öppen- 
hjärtiga och positiva under intervjuerna. 

                                                        
19 Intervjuerna genomfördes av två forskarassistenter; en masterstudent med inriktning mot revision 
och en doktorand med flerårig erfarenhet från ett av de större revisionsföretagen i Nederländerna 
(KPMG). 
20 Vi valde att i möjligaste mån försöka få intervjuer med revisorer med en lång erfarenhet inom bran-
schen som kunde spegla uppfattningar om utvecklingen och som kunde ha betydelse för deras s.k. 
förtrogenhetskunskaper.   
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Lärare  
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DEL II - Professionernas erfarenheter 

38 

alstyrelsens utbildning om BBIC och som ska utbilda sina kollegor på 
arbetsplatsen, b) gruppen som arbetar med Råd och stöd (4 personer), c) 
gruppen som arbetar med barnavårdsutredningar (4 personer) samt d) den 
grupp som arbetar med familjehemsplaceringar och uppföljning av dessa 
(2 personer). Informationsintervjuer har också genomförts med avdel-
ningschef och biträdande chef som även är kommunens lokala BBIC-
samordnare. En intervju har genomförts med regionens BBIC–
samordnare. Dessutom har en expertintervju genomförts med en forskare 
som följt implementeringen av BBIC och en intervju har gjorts med en 
nyligen pensionerad socialsekreterare. Det betyder att 18 stycken respon-
denter enskilt eller i grupp beskrivit sina erfarenheter av BBIC.  

	
Av de intervjuade socialsekreterarna hade flertalet en lång yrkeserfarenhet 
inom socionomyrket och inom den sociala barnavården, vilket innebär att 
det också finns erfarenhet av andra sätt att t.ex. utföra och dokumentera en 
barnavårdsutredning. Kommunen har haft prövolicens för BBIC i drygt 2 
år då intervjuerna genomfördes.24 Intervjuerna var semistrukturerade med 
fokus på intervjupersonernas upplevelser av BBIC och hur det påverkat 
deras arbete.  
 
	

 

  

                                                        
24 Intervjuerna är genomförda av docent Lena Agevall, statsvetenskap, och docent Eva Johnsson, 
socialt arbete. 
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vecklingen av de olika sederna.25 Förutom organisering i olika kommittéer 
såsom utbildningskommitté och etikkommitté, så utvecklade man rekom-
mendationer för olika professionella frågor. En av de första rekommenda-
tioner som beslutades var frivillig och behandlade kvalitetssäkring (Er-
lingsdottir & Jonnergård, 2006). 1992 kom Revisionsprocessen (RP), som 
behandlade hur en revision bör gå till. RP var inspirerad av de standarder 
som fanns på internationell nivå och då särskilt dem som skapats av den 
internationella revisorsorganisationen IFAC.26 I och med Sveriges inträde i 
EU flyttade revisionsregleringen alltmer från nationell till regional nivå 
och EU släppte ett antal grönpapper i frågan under 1990-talet och 2000-
talet. Samtidigt utvecklade IFAC allt mer sina standarder för revision lik-
som processen för hur dessa standarder ska tas fram. Sedan början av 
2000-talet har standarder, International Standards of Auditing (ISA), tagits 
fram av kommittén International Auditing and Assurance Board (IAASB). 
IAASB är kopplad till men fristående från IFAC. EU har bestämt att dessa 
standarder ska – efter prövning i EU:s rådgivande revisionskommitté – 
gälla som god revisionssed inom EU. Sverige var tidigt ute och implemen-
terade 2004 genom FAR Revisionsstandarder i Sverige (RS). 

 
Relativt RP är RS mer föreskrivande och mer detaljerat med flera ”skall-
punkter” som innebär en utökad revision med fler granskningsmoment och 
mer informationsinsamling. RS är inriktad mot planering, struktur och 
dokumentation. Varje revision ska ha sin grund i en revisionsstrategi som 
konkretiseras i en detaljerad granskningsplan. På ett övergripande plan ska 
en riskbedömning göras som ska ligga till grund för vilka granskningsåt-
gärder som ska genomföras och vilken tid som ska läggas ner på dessa. 
Det finns checklistor och manualer för hur olika poster ska revideras. Alla 
val och åtgärder ska noggrant dokumenteras enligt RS. Exempel på revi-
sionsdokumentation (Nilsson, 2016) är:  
 
• Granskningsprogram 
• Analyser av risk och olika poster 
• Dokumentering av hur problem hanterats under revisionsprocessen 
• Sammanfattning av betydelsefulla frågor  
• Skriftliga bekräftelser och uttalanden från företagsledning 
• Checklistor 
• Korrespondens kopplad till revisionen 

	
Trots denna omfattande dokumentation betonas att revision består av be-
dömningar. En revisor måste alltid kunna identifiera och bedöma riskerna 

                                                        
25 FAR stod då för Föreningen Auktoriserade Revisorer och SRS för Svenska Revisors Samfundet. 
Idag är organisationerna sammanslagna under akronymen FAR. 
26 IFAC står för International Federation of Chartered Accountants.  
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KAPITEL 4 Revisorer och dokument-
styrning 

As an exercise, try to imagine what business would be like with-
out accounting or auditing. In particular, how would it feel to 
own stock in a corporation whose annual financial statements 
were never audited? The reader who seriously engages in this 
thought experiment will no doubt feel a distinct sense of discom-
fort (Pentland, 1993 s. 606). 

 
Revisorerna som deltar i studien är verksamma inom små revisionsföretag. 
De flesta har vid tiden för undersökningen eget företag eller bedriver före-
tag tillsammans med någon kollega. Grunden för revisorsyrket är att revi-
sorn ska lämna en oberoende rapport som investerare och samhället i stort 
kan ha tillit till och utifrån denna kunna göra bedömningar. Ett centralt 
värde för revisorn är därför att vara oberoende från sina klientföretag. Re-
visorerna har mött en ökande dokumentstyrning och en formalisering av 
revisionsarbetet. Vi har följt denna utveckling i form av revisorernas ar-
betsprocess och införandet av en internationell revisionsstandard (i svensk 
översättning kallad Revisionsstandard i Sverige, RS). 

Revisionsstandard i Sverige (RS) 
Hur revision ska/bör genomföras har diskuterats länge och den första litte-
raturen kring revisionsprocessen och dess etik utkom redan på 1910-talet 
(Wallerstedt, 2009). Genom en ny aktiebolagslag 1975 blev revisorerna 
ansvariga för att revisionen skulle ske enligt god revisionssed och god 
revisorssed. God revisorssed hänvisar till att revisorn följer etiska regler, 
medan revisionssed hänvisar till att revisionen genomförs på ett välgenom-
tänkt sätt. Lagstiftningen innebar att de professionella föreningarna inom 
området, FAR och SRS, organiserade sin verksamhet för att stödja ut-
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Mautz och Sharaf betonar att insamling och bedömning av revisionsbevis 
ofta sker samtidigt:  
  

…he must then examine it critically before he permits it to work 
on his mind and compel or persuade him to accept the truthful-
ness or falsity of the proposition (Mautz & Sharaf, 1961 s. 87, ci-
terat i Eklöv, 2001 s. 70). 

 
Eklöv (2001) sammanfattar litteraturen på området med att säga:  

	
Auditing is judgemental in its nature, and judgements are made 
in tacit and intuitive processes. Such processes are resistant to 
systematisation and are difficult to transmit formally. Despite 
this, there are institutional strives to structure audits. Structure is 
described as a simplistic, unreflective rationality tied to specific 
rules. When in force it steers audits as it both defines what ap-
propriate evidence is and how it should be evaluated, and it fos-
ters the illusion that such evaluation can be made objectively 
(ibid s. 62f).  

 
Eklöv menar att det finns argument för att formalisering av revisionen 
(structure) kan skada revisorns förmåga till ”practical reasoning” (ibid s. 
63). Strävan mot formalisering innebär ett explicitgörande av revisorernas 
kunskapsbas utan hänsyn till den specifika kontexten inom vilken revis-
ionsbevisen uppstår. Formalisering – structure kan därmed ses som en del i 
en rationell teknik för styrning. Enligt Eklöv innebär formalisering att man 
följer regler för att identifiera hur den redovisningstransaktion som revide-
ras ska identifieras och bedömas. Bedömningen och identifikationen i sin 
tur bygger på att man kan hitta bevis (verifikat) på att transaktionen skett 
och ett pålitligt sifferunderlag för detta. När verifierbart sifferunderlag är 
svårt att hitta är det bedömning (judgement) som gäller. Revisionen bygger 
då på förhandlingar mellan revisor, den reviderade och (eventuellt) exper-
ter. Bedömningen av förhandlingarna bygger i sin tur på en känsla av kom-
fort (att det känns ok) eller icke-komfort. Revisionsbarheten kan därmed 
sägas vara baserad på förtroende, intuition och erfarenhet. Givet att både 
formalisering och bedömning existerar samtidigt i revisionsprocessen kan 
man fråga sig vad som konstituerar revisorernas kunskapsbas. Enligt Po-
wer (1997) är svarat på den frågan ett kunskapssystem bestående av inte-
ragerande element eller nivåer. 
 
(1). Officiell kunskap är den revisorspraktik som visas utåt (the public 
face) och dess kodifierade regler som utvecklats över tid.  
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med olika poster. Revisor ska också alltid vara professionellt skeptisk vid 
granskning och vid kontakter med företagsledningen. För svenska reviso-
rer innebar övergången till RS att kraven på både planering och dokumen-
tering ökat.  

Tidigare forskning 
Relationen mellan structure och judgement och hur den relationen kommer 
till uttryck i revisionsprocessen utgör en väsentlig del inom revisionsforsk-
ningen. Structure står för den formalisering av revisionsarbetet som sker 
genom standarder, riktlinjer, manualer, datorstöd etc., medan judgement 
står för de delar av revisionsprocessen som bygger på revisorernas för-
måga att överväga olika aspekter och göra egna bedömningar. Begreppspa-
ret har används av bland annat Eklöv (2001) och Öhman (2007).  

 
Öhman (2007) menar att tidigare forskning visat på en tendens till att revi-
sorer i stor utsträckning förlitar sig på formella manualer och riktlinjer, 
vilket samtidigt minskar utrymmet för att i varje enskilt fall avgöra vad det 
är som ska granskas. Standardiseringen kan, enligt Öhman, ge vissa posi-
tiva effekter. I värsta fall kan det dock leda till att själva revisionsarbetet 
får stå tillbaka för produktionen av dokument som visar att revisorn vidta-
git åtgärder som krävs för att följa ”den snitslade banan”. Att följa riktlin-
jer innebär således inte med nödvändighet att revisionen blir bättre, snarare 
kan det ge trygghet och legitimerar revisorernas arbete. En slutsats är ”att 
revisorerna tycks koncentrera sig mer på innehållet i sitt arbete och på de 
därtill hörande riktlinjer som de har att följa, än på om informationen är 
användbar för beslutsfattande” (Öhman, 2007 s. 107). Det finns få tecken 
på att revisorerna gör ”rätt saker” genom att utgå från redovisningsinform-
ationens betydelse för användarnas intressen eller att de skulle inrikta sig 
på felaktig eller utelämnad information. Öhman menar att när revisorernas 
arbete guidas av formalisering i form av standarder och arbetsprogram 
förskjuts ansvaret från individen till bransch- eller byrånivå. Det innebär 
att enskilda revisorer i mindre grad upplever att de kan ställas till ansvar 
och drabbas av disciplinära åtgärder. Istället läggs ansvaret på den 
branschorganisation som skapat standarderna eller arbetsprogrammen.  

 
Eklöv (2001, s. 70) utgår bl.a. från den beskrivning av revisionens funktion 
som görs av Mautz och Sharaf.  
 

Auditing in its entirely is made up of two functions, both closely 
concerned with evidence. The first is evidence gathering func-
tion; the second is that of evidence evaluation	(Mautz & Sharaf 
1961, s. 86).	
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but the auditor does not impair his/her independence. Instead, 
the skilled auditor has the ability to make the auditee understand 
what has to be done in order to produce the true and fair view 
using convincing arguments. If the auditee still does not under-
stand the point made by the auditor, s/he would be forced to tell 
the auditee that there has to be a qualified opinion on the matter 
(Eklöv, 2001 s. 151). 

 
Vidare menar Eklöv att tillit mellan revisorn och den som granskas är nöd-
vändig för att genomföra en revision. Hon menar att det tycks vara en nöd-
vändighet att inte endast ha tillit till varandra utan också att förtjäna denna 
tillit (ibid s. 191).27 Revisorerna själva diskuterar mer sällan den formali-
serade revisionen utan betonar de bedömande aspekterna (ibid s. 220). När 
de talar om formalisering av revision är det utifrån behovet av en stark 
reglering både vad gäller redovisning och revision. En reglering av redo-
visningen är för dem viktigt i övertalningsprocesser där det gäller att styra 
den granskade i rätt riktning. Regleringen av revisionen framhålls från ett 
lärande och kommunikationsperspektiv. Det är lättare att träna en novis när 
det finns en gemensam kunskap och ett gemensamt språk. Revisionskvali-
tet delar Eklöv (2001) upp i immanent och transcendent. Hon skriver: 
 

In the immanent quality view, quality consists of single proper-
ties in the audit process that can be used to divide the process in-
to separate components. These components are measurable, and 
the auditor can analyse each and decide what constitute quality 
in each single audit. Immanent quality was defined in the follow-
ing way:  
Audit quality consists of properties, which in the practice of gen-
erally accepted auditing standards meet interested parties’ fair 
expectations.  

 
Within the transcendent perspective, quality is seen as an event. 
The auditor is regarded as the virtuoso who creates the audit 
with the mastery of his or her skill. Because transcendent quality 
is regarded as an event, it goes beyond the single properties in 
the audit. Transcendence allows for the value created in the pro-
cess, apart from generally accepted audit principles, to be rec-
ognised, also consisting of judgements, interpretation and use of 
intuition and due audit care. These, together, form the event 
quality (Eklöv, 2001 s. 20). 

                                                        
27 Här kan jämförelse göras med Benner (1993) som menar att den skicklige tolkar en situation som en 
helhet vilket också gör att hon/han uppfattar när den förväntade bilden inte infinner sig. Det är rimligt 
att anta att revisorn på liknande sätt ser relationen till klienten som en helhet som inkluderar tillit, 
vilket gör att avvikelser – tecken på brott mot denna tillit – uppmärksammas. 
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(2). Utbildning och träning utgör de olika mekanismer genom vilka kun-
skap om revisionsprocesser sprids till praktikerna. Dessa mekanismer in-
volverar olika grader av formell och informell utbildning, träning och 
framför allt socialisering in i professionen.  
 (3). Praktiken är själva revisionsarbetet. Det är där särskilda bedömningar 
görs av revisorn och det är där som revisionsrapporten arbetas fram och 
osäkra poster diskuteras och förhandlas mellan revisorn och den revide-
rade.  
(4). Den fjärde nivån, Kvalitetskontroll, finns inbyggd i de andra och den 
är kopplad till en bredare strömning av kvalitetskontroll i samhället.  
 
Power menar att dessa fyra element “provide the essential structures which 
support and reproduce the knowledge base of financial auditing practice” 
(ibid s. 39). Han poängterar också den konflikt som råder mellan nivå 1, 
dvs. den formaliserade kunskapen, och nivå 3, de bedömningar som görs i 
praktiken. Det finns, enligt Power (1997), en ständig växelverkan mellan 
institutionaliserade krav på formell struktur och praktikernas önskan att 
behålla en handlingsfrihet med möjlighet att göra egna bedömningar.  

	
I sina intervjuer med revisorer fokuserar Eklöv bland annat på hur revisorn 
i praktiken diskuterar och förhandlar fram ”revisionsbarhet” för osäkra 
redovisningsposter. Power (1996) menar att revision bygger på en social 
bas där revisionsbarhet skapas genom att händelser konstrueras som mät-
bara. Det implicerar att innebörden i verifierbarhet och revisionsbevis är 
förhandlad mellan revisorn och den som granskas. En sådan praktik skulle 
vara motstridigt kraven på revisorns oberoende, som innebär att en revisor 
inte får låta sig påverkas av den som granskas. Flera av de revisorer Eklöv 
intervjuat motsätter sig därför termen förhandling. De föreslår istället 
andra termer som samspel, intervju, utfrågning eller att övertyga och över-
bevisa.  

 
But it could also be described as a discussion in order to reach 
consensus, where it lies in the skill of the auditor to convince the 
auditee about a proper course of action (Eklöv, 2001 s. 160). 

 
Några revisorer beskrev diskussionerna med den granskade företagsleda-
ren som en match - ett spel - något som måste vinnas. Vid varje sådant 
möte med en klient måste revisorn ha en social förmåga att övertyga utan 
att behöva hota om någon anmärkning i revisionsberättelsen. Oberoendet 
upprätthålls av en skicklig revisor genom hennes förmåga till övertalning. 

 
The skilled auditor has an excellent self-confidence combined 
with great social competence. The discussion with management 
when management is wrong can be described as a negotiation, 
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bart arbeta med papper eftersom det inte ger mervärde av revisionen till 
kunden. På det sätt revisorerna talar om kommunikationen med kunden 
tycks engagemanget för kunden och kravet på oberoendet inte alltid upp-
fattas vara i konflikt utan mer som komplementära värden. En revisor ut-
tryckte det som att revisorn ska tillvarata intressenternas intressen, samti-
digt som företagaren skall uppleva att revisorn tillför något.  

 
En god revisor måste ha ”många strängar på sin lyra”, dvs. kunskaper från 
olika kunskapsområden. Hon ska kunna se helheten och kunna hitta/känna 
igen vad som är väsentligt och vad som kan utgöra risker. Därefter ska hon 
välja, eller intuitivt uppfatta, ett specifikt perspektiv (jfr Dreyfus & Drey-
fus, 1986; Benner, 1993). Det är, som en revisor sa, väsentligt att hitta vad 
som ”spelar roll gentemot någon annan”. Att ”hitta” har således betydelse 
för revisorernas kunskaps- och normbas. Vi menar att revisorerna här dis-
kuterar kvalitet utifrån ett transcendent perspektiv där kvalitet ses som 
värden som skapas i själva processen. En service gentemot det reviderade 
företaget kan utifrån detta betraktelsesätt förstärka processkvaliteten, sam-
tidigt som det kan försämra den om det innebär att exempelvis oberoendet 
hotas. Processkvalitet rymmer mer än relationen till och kommunikationen 
med kundföretaget. I den ingår också olika kontroller, beräkningar som 
revisorn gör liksom hennes bedömningar både av kunder och av räken-
skapsmaterial etc. 
 
Efter denna inledande analys av vad revisorerna anser känneteckna en god 
revisor skall vi nu lyfta fram vad revisorerna ser som händelser som på 
olika sätt kommit att påverka deras yrkesroll och deras arbete.  

Datoriseringen – utveckling av program 
Datoriseringen har förändrat arbetet radikalt, det säger samtliga av de in-
tervjuade revisorerna. Revisionen blir mer lättarbetad. Datorprogrammen 
ger en bättre och enhetlig struktur och underlättar dokumentationen av 
arbetet. Det går exempelvis att bearbeta information från tidigare år på ett 
helt annat sätt. Tidigare skrev revisorerna ut revisionen på maskin med 
kalkerpapper. Vid arbete med bokslut användes manuella ”schabrak”, där 
man skrev på längden och tvären. När det inte stämde fick man räkna om 
för att hitta felet. Revisorn blev duktig på att hitta fel och stämma av kon-
ton. För vissa revisorer var det i början svårt att lita på datorn. En revisor 
berättar att det fanns revisorer som fortsatte att jobba med råbalanser för att 
sedan knappa in det i datorn medan vissa av de äldre lät datorn stå oanvänd 
på skrivbordet. 
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Vi tror att det är fruktbart att som Eklöv explicitgöra dessa två synsätt på 
kvalitet. Eklövs beskrivning av transcendens-perspektivet fångar också 
kontextberoende som inbegriper kvalitetsegenskaper som den individuelle 
revisorn genom sin erfarenhet har internaliserat. Som vi sett exempel på i 
hennes empiri hanterar den skicklige revisorn en klient som gör fel genom 
att övertyga denne att ändra ett felaktigt beteende (ibid s. 150ff). Det 
skulle, menar vi, kunna ses som att engagemang för klienten och kravet på 
oberoende inte behöver vara i konflikt på individnivå.  
 
Vi lämnar nu dessa begrepp för att återkomma till dem i analysen. I det 
följande redovisas resultatet från studien av revisorer.  

Vad är en god revisor?   
Det finns gemensamma aspekter i hur de revisorer vi intervjuat ser på vad 
som kännetecknar en god revisor. Först och främst handlar det om kom-
munikation, att vara socialt skicklig och kunna vara ett bollplank för före-
tagen. Det verkar vara detta som bygger förtroendet. En revisor säger om 
den goda revisorns roll: 
 

Hjälpa företagen att vara ett bollplank för företagen. Jag är 
mycket för konsultdelen, jag är inte så mycket inriktad på revis-
ion för jag vill ha en bra relation med kunden samtidigt vill jag 
att han ska följa det regelverk som finns för att [han inte] ska 
drabbas av några felaktigheter pga. att han gjort fel osv. och är 
han på väg att göra något fel så försöker jag styra honom så han 
gör på rätt sätt och förklarar vilka konsekvenser det kan bli om 
han inte gör [det]. […] Man har hela tiden en dialog och man är 
som ett bollplank. 

 
Som framgår av citatet ovan finns en teknisk aspekt på den goda revisorn. 
Detta lyftes fram av flera revisorer. 

 
En god revisor är en som kan se helheten och bedöma väsentlig-
het och risk och inte gräva ner sig i detaljer, och det har gällt 
hela tiden och det tror jag inte har förändrats. En god revisor 
har alltid varit en sådan revisor. 

 
Relationen till och kommunikationen med kunden anses som mycket vik-
tig. Att vara revisor innebär, som en revisor uttryckte det, ”ett oerhört soci-
alt arbete” där kunden ska känna förtroende för revisorn. Man måste kunna 
ta folk och man kommer folk ganska nära in på livet. Det går inte att en-
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bart arbeta med papper eftersom det inte ger mervärde av revisionen till 
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inte kan läggas åt sidan. Det går inte att enbart läsa en fil och titta på siff-
ror. Revisorn måste kunna se hur en kund sköter verksamheten också. Det 
är när man som revisor har erfarenheter av hur det ser ut hos kunden som 
undantag kan göras. Det kan tolkas som att revisorn har tillit till kunden 
och att han av erfarenhet vet att denne också förtjänar den tilliten. En an-
nan intressant aspekt är att det tidigare manuella arbetet och räknandet 
gjorde att revisorerna blev duktiga på att hitta fel i avstämningar av kon-
ton, en kompetens som idag tycks försvinna. Samtidigt tycks datapro-
grammen blivit en förutsättning för att man ska bli godkänd i en kvalitets-
kontroll.  

Revisionsstandard i Sverige (RS) - utökad 
dokumentation 
Som beskrevs ovan ersattes den tidigare revisionsrekommendationen Re-
visionsprocessen RP med en ny standard: Revisionsstandard i Sverige, RS 
2004. En revisor beskriver vad det innebar på följande sätt. 
 

Riskbedömningen blir mer central och dokumentationen har 
även här ökat. Det fanns en riskbedömning tidigare också. Man 
gjorde en revisionsplan och det fanns en riskbedömning i den. 
Men det var väl då i början på 90-talet som man började disku-
tera detta då, och sedan har det blivit mer och mer väsentligt. 
Det är positivt att man kan visa vad man har gjort om det skulle 
osa hett. Det negativa är att det blir för mycket på varje företag. 
Det är lätt att det drar iväg timmar av tid på felaktiga saker.  

  
Åsikterna om hur mycket revisorernas arbetssätt påverkats av RS varierar 
från att inte påverkats så mycket till att RS styr alla delar: 

 
RS har väl mest inneburit lite mer administration och lite mer 
dokumentation vilket tar lite mer tid vilket kanske gör att anting-
en hinner man inte granska lika mycket längre eller så blir det 
lite dyrare för kunden men sättet att jobba tycker jag inte har på-
verkat så värst mycket. 

 
RS […] det styr alla delar. Förvaltningsrevision blir det mer fo-
kusering på nu, ett uppdrag utan förvaltningsrevision blir under-
känt. Så hårt är det ju. Tidigare fanns det ingen dokumentation 
på det, men nu är det krav inom RS att du skall dokumentera, det 
finns en checklista för det. 

 
Så låt oss se närmare på hur revisorerna anser att arbetet förändrats. 
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De första datorerna var stora och klumpiga. En bärbar dator var på 80-talet 
stor som en resväska och fick därför benämningen ”släpbar.” Utvecklingen 
har varit enorm och det har påverkat yrket.  
 

till det bättre får man väl säga och kanske lite till det sämre […] 
lite för mycket dokumentation, för mycket information är till-
gänglig, det är svårare att sortera bland all information. 

 
Datorprogrammen har utvecklats i ”en rasande fart”. Antalet program har 
växt över tid, blivit allt större och det kommer hela tiden nya uppdatering-
ar. Programmen har blivit mycket bättre layoutmässigt och blivit använ-
darvänligare. Deklarations- och skatteprogram anges ha kommit tidigt, 
medan de första revisionsprogrammen inte kom förrän någon gång mellan 
2000 och 2005. Numera finns så kallade transaktionsanalysprogram som 
gör att revisorn via sin dator har möjlighet att följa en redovisningstrans-
aktion i klientföretaget från början till slut. Mer revision kan därmed göras 
direkt i datorn. ”Man letar fel helt enkelt i datorn.” Mindre uppdateringar 
av programmen sker kontinuerligt. Ibland, menar en revisor, ”kändes det 
som om någon satt och utvecklade det endast för att dokumentationen 
skulle bli mer och mer”. Då en programversion byts ut helt kan det inne-
bära ganska stora skillnader i arbetssättet. En stor förändring kom i den 
programvara som byggde på Revisionsstandard i Sverige (RS). I dag har 
datorerna en väsentlig roll som redskap för revisorerna men redskapet 
räcker inte alltid.   

 
Så som jag ser det så måste man alltid gå in och kontrollera visst 
fysiskt material precis som man gjorde tidigare. Man måste kolla 
en del verifikationer och verkligen se hur det ser ut i redovis-
ningen. Man kan inte bara läsa in en fil och bara titta på siff-
rorna man måste se hur kunden sköter det också och så tycker 
jag det alltid har varit. Man kombinerar det men jag tycker inte 
man kan släppa på det helt. Det förekommer i undantagsfall att 
man släpper verifikationsgranskning men då är det sådana kun-
der där man har erfarenhet hur det ser ut sedan tidigare.  

 
Idag, säger revisorerna, skulle få klara sig utan datorn och ”utan datorn och 
den vägledning som den ger är frågan om min revision skulle bli godkänd i 
kvalitetskontrollen då man har sagt att man måste använda datorprogram”. 

 
Sammanfattningsvis har datorerna och datorprogrammen blivit ett viktigt 
redskap i revisorernas arbete. Datoriseringen har underlättat och effektivi-
serat arbetet. Samtidigt har det, som någon påpekat, inneburit att mycket 
information finns tillgänglig vilket gör det svårare att sortera bland in-
formationen. Det framförs att vissa grundläggande granskningsåtgärder 
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En revisor påtalar att om ett litet företag som omsätter 500 000 eller 
kanske 200 000 ska revideras, så får revisorn till 90 – 95 procent fylla i 
checklistor med ET (ej tillämpligt). ”Det känns inte meningsfullt”.  
 
Några revisorer menar att de tillämpar hela RS. Andra tar ställning till om 
man ska använda de olika delarna eller inte. ”Om man inte använder en del 
av RS skall man dokumentera detta.”  Men det kan också vara väsentligt 
att inte följa datorn.   

 
Jag försöker att inte följa datorn utan jag försöker att tänka lite. 
En byggnad är ju ofta ett väsentligt belopp, men det finns inga 
risker i byggnaden. Men datorn tycker att byggnaden skall 
granskas för det är ett så stort belopp. Där går jag in och juste-
rar mot datorn. En kontantförsäljning, även om den är liten är 
alltid en risk. 

 
Man upplever att det för de små företagen borde finnas en en-
klare version. Om revisionsplikten kommer att avskaffas29 så blir 
alternativen ingen revision eller mycket dokumentation, det 
borde finnas någon liten medelväg för de minsta företagen. I 
grunden är det dock bra att dokumentera det man gör. Det är 
enda sättet att visa att man gjort ett jobb med bra kvalitet. Men 
vid tidspress kommer dock dokumentationen i sista hand. 

 
Det blir lätt att man sätter en bock eller ett signum istället för att 
skriva att man kontrollerat detta mot det och det… Det är ingen 
bra dokumentation. Det är för att det ska gå lite snabbare. 
Checklistorna är inte bra heller, man signerar bara längst ner. 
Egentligen är det nog planeringen som är för dålig. 

 
En revisor påpekar att det inte finns någon större kundnytta med den ökade 
dokumentationen. Istället görs dokumenten för att utomstående, exempel-
vis Revisorsnämnden, ska kunna sätta sig in i materialet i det fall revision-
en ifrågasätts.  
 
Revisorerna redovisar således både positiva erfarenheter av och tveksam-
heter till den ökade dokumentstyrningen.  

Det redovisas också risker 
Flera revisorer lyfter fram risker med dokumentstyrningen. Främst handlar 
det om risken att man inte upptäcker väsentligheterna på grund av all 
dokumentation eller att man inte får tid till det som är väsentligt. Man upp-
                                                        
29 Revisionsplikten fanns kvar då intervjuerna genomfördes. 
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Det har blivit bättre, men… 
Några menar att revisionen har blivit bättre genom att RS lett till en bättre 
revisionskvalitet. Det handlar dels om att dokumentationen blivit bättre, 
dels om att det görs fler väsentliga kontroller. 

 
Det här med lagerinventering, tidigare stod det att man bör vara 
med, numera står det att man skall vara med. Detta är en väsent-
lig förbättring. Man är med på väsentligt fler. Jag tror kvaliteten 
blivit bättre. 

 
Å andra sidan kan just detta, att revisorn ska vara med vid lagerinvente-
ring, uppfattas som en överloppsgärning när det gäller små företag. Det gör 
att revisorn då avviker från RS.  

 
Det har väl hänt att man avvikit. Ett exempel skulle vara… i RS 
står det att om lagret är en väsentlig post ska man vara med vid 
inventeringen. Är det ett väldigt litet bolag där en väsentlig post 
är 70000 så kanske man känner att man har fog för att inte åka 
ut varje år och lagerinventera.  

 
[…] om vi fortsätter på det här med lagret så kanske man känner 
att man har den kollen ändå utan att vara med. Man kanske har 
dokumenterat rutiner och så, som bolaget själva ska sköta […]. 
Så kanske man känner att man bara åker ut för RS och har man 
då mycket annat att göra så kanske man avstår från detta. 

 
RS togs in i de datorprogram som används för revisionen. Standarderna 
upplevdes som tungrott för de små företagen då RS är utarbetat för de stora 
företagen.28 RS är omfattande och det har blivit svårt att hålla sig ajour. 
Mycket av arbetet upplevs därför inte som relevant och dokumentations-
kraven fördyrar revisionen för kunden.  

	
Det blir väldigt mycket checklistor, för mycket anser jag. Det är 
som han FARs [generalsekreterare], Dan Brännström sa på ett 
möte jag var på: "Stäng av datorerna och börja revidera", 
(skratt). Det ligger lite i det som han säger. Man blir väldigt 
styrd av det här, programvaran som tas fram pga. att RS har 
styrt detta hit. Så vi gör mycket, det är väldigt lätt att göra myck-
et jobb som inte är relevant. 

 

                                                        
28 Sedan intervjuer gjordes har den nordiska revisorsorganisationen utvecklat en version av RS, speci-
ellt för småföretag. När detta skrivs diskuterar IFAC och EU om de ska acceptera denna ”RS för 
mindre företag”. 
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28 Sedan intervjuer gjordes har den nordiska revisorsorganisationen utvecklat en version av RS, speci-
ellt för småföretag. När detta skrivs diskuterar IFAC och EU om de ska acceptera denna ”RS för 
mindre företag”. 
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säger en revisor ”att det blev viktigare att fylla i och föda systemet än 
själva innehållet”. En annan revisor säger: 

 
Processen har blivit bättre, planering mera rakt på, men jag 
tycker att det har blivit mera tråkigt. Det är riskbedömning som 
har blivit det stora, det är viktigt att man gör den ordentligt men 
det kanske inte alltid är så roligt när man skall ha fram alla de 
där dokumenten […] istället för att grotta ner sig i bolaget. Det 
är väl både på gott och ont.  […] Men det har inte med hjälp av 
dokumentationen blivit lättare att hitta saker för man visste var 
man skulle titta på innan också. 

 
Att arbetet som revisor var roligare förr kopplas till möjligheten att få göra 
egna bedömningar. En revisor, som menar att det var friare att göra egna 
bedömningar förr, anser också att det kontinuerliga lärandet i arbetssituat-
ionen har minskat. Ytterligare en revisor menar att fler roliga saker kunde 
göras förr när man själv avgjorde vad som var väsentligt i uppdraget. Egna 
bedömningar får man göra även nu om det behövs men då måste argument 
lämnas för varför man gör dem. Bedömningar, som tidigare gjordes med 
revisorns praktiska kunskap som bas, måste således nu externaliseras och 
argumenteras för. En revisor beskriver förändringarna över tid och menar 
att förändringen består i att revisorerna har blivit mer försiktiga. Man gar-
derar sig. 

 
[revisorsyrket var friare förr] Ja, det tror jag att det var. Du var 
inte styrd utav allt det här med dokumentation och göra saker på 
ett visst sätt […]. Man kan bara titta på utvecklingen av revis-
ionsberättelserna. De är mycket mer omfattande nu. Standard-
omfattningen nu är en halv sida, innan var det två rader. Nu står 
det något om att […] ”revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige, vilket innebär att vi har planerat och ge-
nomfört revisionen […] med hög, men inte absolut säkerhet …” 
Så stod det aldrig förr, det behövde man inte skriva, medan man 
nu har garderat sig.  

 
Tilläggas bör att revisorerna är överens om att det blivit svårare, eller åt-
minstone inte lättare, att vara revisor i dag.  

Lättare eller svårare att vara revisor idag? 
Vi väljer några uttalanden från revisorerna som visar vad de anser vara 
orsaken till att det blivit svårare att vara revisor idag: (1) nya arbetssätt, (2) 
utökade uppgifter, (3) regelverket och (4) dokumentationskraven.  
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lever det, menar en revisor, som att det är viktigare med dokumentation än 
revision på något sätt.  

 
Jag upplever att revisionen formaliserades på ett [sätt] som då 
blev mycket att dokumentationen blev ifylld. Revisionen har gått 
från att vara mer yrkesinriktad till att bli mer formaliserad. Om 
man bara uppfyller ett regelverk är revisionen utförd. 

	
Budgeten tar slut genom att mycket arbete läggs ned på oväsentligheter. 
Det är en risk att man förlitar sig på dokumenten och missar bedömnings-
fasen. Den kritiska delen i arbetet har försvunnit vilket gör att man tänker 
mindre självständigt. Det blir viktigare att dokumentera på rätt sätt istället 
för att göra rätt saker. Åsikterna delas av flera revisorer som lyfter fram 
faran med att ”lita på dokumenten”. Nackdelen med gedigna manualer blir: 
 

att det är lätt att tappa bedömningarna och fundera på vad som 
är de egentliga riskerna. Ibland blir det så himla mycket att man 
tappar bort det här och inte tänker helt fritt. Det är lätt att man 
inte ser skogen för alla träden på något sätt.  
 

Med andra ord finns risker att revisorn missar väsentligheter och det speci-
fika i företaget man reviderar. 
 

Man bläddrar mindre i handlingar och förlitar sig istället på de 
datormässiga kontrollerna när det exempelvis gäller att finna 
vad som är väsentligt. Men de olika modellerna för att beräkna 
väsentlighet är ju matematiska modeller. Man tänker då inte på 
vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt. Det är då lätt 
att fastna i detta, man låter datorn tänka i stället för att göra det 
själv. Man tappar sin professionalism.  

 

Det var friare förr och roligare 
Under intervjuerna diskuterades också frågan om det var friare att göra 
egna bedömningar förr. I denna fråga skiljer sig svaren åt mellan reviso-
rerna. En del tycker inte att det är så stor skillnad mot förr, eftersom man 
även då hade mallar att gå efter. Fortfarande måste ju revisorn göra be-
dömningar av väsentlighet och risk, det är ju det som är revisorns profess-
ionella bedömning. En möjlig skillnad är att detta med väsentlighet och 
risk är mer formaliserat genom RS. Andra menar att friheten att göra egna 
bedömningar var större förr. För dem som arbetat länge inom ramen för 
det gamla systemet blir den formalisering som nu skett lite främmande. 
Flera revisorer menar att det var roligare att vara revisor förr. Det är för 
regelstyrt idag och det är för mycket dokumentation. Jag kan uppleva, 
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Sammanfattningsvis finns det delade meningar om hur mycket RS påver-
kat revisorernas arbete. Ovan hittar vi åsikter allt från att RS inte innebär 
något nytt och att RS förbättrat revisionen till att RS gjort revisionen tung-
rodd och medfört att mycket arbete går åt till det som inte är relevant. RS 
tar dessutom mycket tid som blir dyrt för de små företagen. Flera revisorer 
lyfter fram risker med dokumentstyrning som kan tolkas som farhågor om 
att deras kunskapsbas påverkas negativt. ”Man ser inte skogen för alla 
träd”. Om antalet variabler blir för stort leder det till en mental överbelast-
ning – choking och en medveten igenkänningsprocess upphör, arbetsmin-
net är begränsat (Björklund, 2008). Helheten i arbetet och möjligheten till 
helhetsbedömningar försvåras. Det verkar också som att dokumentstyr-
ningen begränsar revisorernas uppmärksamhet/deras urskiljningsförmåga 
(kännarskap) som är en central del i ett kontextberoende kunnande.  

 
Standardisering är en indirekt form för styrning och samordning som sker 
via regler och är därmed svår att situationsanpassa (Brunsson, 1998). Revi-
sorerna åläggs således i och med RS att följa kontextfria regler och check-
listor som inte upplevs ha någon relevans för deras arbete. Mycket arbete 
läggs på ”strunt”. Enligt Benner (1993) blir den skicklige utövaren frustre-
rad av att utsättas för kontextfria regler. Det uppmuntrar ofta dem till att 
komma med exempel som motsäger regeln (Benner, 1993), vilket vi också 
här har sett exempel på. En revisor påtalar att byggnader inte är någon risk 
även om datorn anser att byggnaden ska granskas på grund av att summan 
är stor. Benner menar vidare att om experten tvingas följa sådana föreskrif-
ter eller regler så försämras deras prestationer (ibid s. 49). Sådana farhågor 
uttrycks också av revisorerna. Man säger att det leder till att man tänker 
mindre självständigt och att man måste stålsätta sig för att självständighet-
en inte ska minska. Den bedömande och kritiska delen i arbetet har för-
svunnit mer och mer i takt med att dokumentationen ökat. När det gäller 
att finna vad som är väsentligt förlitar man sig på den datormässiga kon-
trollen. Istället för att tänka själv låter man datorn tänka med förlorad pro-
fessionalism som följd (jfr Eklöv, 2001). 

Om revisionskvalitet 

Vad är god revisionskvalitet? 
Ett genomgående drag i revisorernas svar på den frågan är att tredje man 
ska kunna lita på bedömningarna som revisorn gjort av klienternas räken-
skaper. En revisor säger: 

 
Revisionskvalitet för mig är väl främst att se till helheten i ett 
uppdrag och göra det jobb som krävs för just det uppdraget, 
ibland kan man ju tycka att det blir lite väl tungrott att följa alla 
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Nya arbetssätt  
	

Det var väl så att vi är ovana vid det nya sättet där revisorsskap-
et är strikt åtskilt från konsultrollen eller närheten till företaget, 
vilket vårt [arbete] då byggde på. Vi lärde i mycket, mycket, stor 
utsträckning lära känna folk och deras brister då, så man följde 
dem löpande över året och var rätt så delaktig i deras redovis-
ning och sådant. Så blev ju revisorsrollen ovanpå medan idag 
då. Ibland kan jag känna det främmande att en gång om året 
kliva in i ett uppdrag och fylla i sin bok och säga då reviderat 
och klart. 

	
Utökade arbetsuppgifter 

	
Jag tror att det var lättare tidigare. Nu har du större krav på 
granskning av skatter och avgifter, anmälningsplikt vid miss-
tanke om brott, penningtvätt, och det är enormt svårt tycker jag 
[…]. Det är framför allt ett större ansvar som man måste ta på 
en del vad man kan kalla kringverksamheter som inte riktigt till-
hör revisionen. Revisionen som sådan är väl lite lättare rent 
praktiskt pga. att man har bättre hjälpmedel. 

	
Regelverket 

	
Det har ju inte blivit lättare. Jag brukar illustrera detta med att 
ta fram FARs Samlingsvolym som då är två tjocka tegelstenar 
idag och när jag började var det knappt hälften av en av dagens 
delar som täckte in hela regelverket. På något sätt har det byggts 
på med ökade regler hela tiden. Visst har det blivit svårare på 
det sättet att ha koll på allting. 

	
Dokumentationskraven 
	

Det var ju lättare förr. Kraven på dokumentation har ökat och 
genom att RS infördes ökade kraven på dokumentation drama-
tiskt. Tidigare upplevdes det inte som jobbigt. Det är väl fram-
förallt dokumentationskraven som gjort arbetet jobbigare. 

 
Det påpekas också att det händer mycket hela tiden inom revisionsområ-
det. Revisorn måste hålla sig uppdaterad om detta, samtidigt måste hon 
hålla sig ajour med vad som händer på redovisningsområdet. De ökande 
dokumentkraven ökar den tid en revision tar, utan att revisorerna kunnat 
öka arvodena på motsvarande sätt. 
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pekar en revisor, om revisionen blir bättre bara för att årsakten ökar i vo-
lym. ”Det viktiga är ju trots allt att det material som lämnas ut är riktigt. Så 
länge det inte är några fel spelar det ingen roll om dokumentationen är på 
50 sidor eller 100 sidor.” En annan revisor säger:  

 
Vid någon tidpunkt reflekterade jag, att har man fyllt i sin doku-
mentation så är det bättre även om innehållet är bristfälligt. In-
nan var revisionen väl genomförd, men att dokumentation kanske 
saknades och var bristfällig. 

 
Utöver dessa kritiska synpunkter framförs också att kostnaderna för kvali-
tetskontrollen blir för stora för de små revisionsbyråerna. Det är nästan 
diskriminerande mot de små revisionsbyråerna, påpekar en revisor.  

Frivilliga kontroller 
När det gäller den egna byråns kvalitetssäkringsarbete finns det stora vari-
ationer. Någon menar att det räcker med FAR:s kvalitetskontroller och att 
man följer den struktur som finns i dataprogrammen. Andra har själva 
byggt in kvalitetsbedömning i revisionsrutinerna. Ytterligare andra menar 
att det är två som jobbar på nästan alla uppdrag, där en gör själva revision-
en och den andra går igenom arbetet och bedömer om mer behöver göras. 
På så sätt får man en kvalitetskontroll av arbetet. Någon av revisorerna 
redovisar att de har ISO 9000 och att de därmed jobbar efter kvalitetssäk-
rade rutiner och/eller att de tillhör några av de nätverk av byråer som kon-
trollerar varandras interna kvalitetssystem (exempelvis LR revision31, Im-
pact32 eller Sverev33). Det innebär att byrån kvalitetskontrolleras både av 
FAR och av nätverket. Anslutningar till LR, Impact och Sverev innebär 
tätare kvalitetssäkringskontroller. En revisor, ansluten till Impact, menar 
att FAR:s första kvalitetskontroll var enklare än den mer omfattande inom 
Impact.  
 
Utifrån beskrivningarna ovan, menar vi att det går att finna ett tydligt fo-
kus på dokumentationen både vad gäller obligatoriska och frivilliga kvali-
tetskontroller. Kontrollanterna tittar på hur revisionsmetodiken har följts 
och vilka dokument som finns. Att följa riktlinjer och att ha rätt doku-
mentation blir detsamma som kvalitet för vissa. Ett mer immanent per-
spektiv tycks föreligga här, vilket kritiseras av några revisorer som företrä-
der ett mera transcendent perspektiv.  De menar att en perfekt dokumentat-
                                                        
31 LR Quality AB 
32  Impact Sweden är enligt revisorn ett nätverk eller en allians utav mindre, fristående ägarledda 
byråer. I Sverige är det 10 byråer som samverkar i Impact Sweden. Revisorns företag ingår också i 
Impact International som är en global organisation med 62 länder som har sitt säte i London.”Det ger 
oss samma kontaktnät som de stora byråerna, men vi har inte stora overheadkostnader.” 
33 Sverev är en sammanslutning av revisionsbyråer över hela landet.  
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regler och att dokumentera allt när resultatet av revisionen och 
för kunden ändå blir det samma som utan all administration. 
Men reglerna måste ju följas. 

 
Revisorn är länken mellan kunden och intressenterna där revisionen är en 
kvalitetssäkring åt kunden. Den ska utmynna i att kundens räkenskaper är 
korrekta. Revisorns arbete ska stå fritt från all tänkbar påverkan. Här me-
nar vi att revisorn talar om god processkvalitet. I övrigt tycks revisorerna i 
första hand ha fokus på god produktkvalitet. Berörda intressenter ska 
kunna lita på revisionsresultatet, produkten och utifrån det kunna göra sina 
bedömningar. Om vi jämför med de kvaliteter som revisorerna menade 
erfordras för att vara en god revisor, poängterades där processkvaliteten 
mer än produktkvaliteten. Det torde innebära att revisorerna ser en god 
processkvalitet som en nödvändighet för att nå en god produktkvalitet. 
Revisorn upplever en förändring vad gäller synen på kvalitet. Det för oss 
vidare till obligatoriska kvalitetskontroller och frivilliga kontroller. 

Obligatoriska kvalitetskontroller 
Kvalitetskontrollerna är obligatoriska och de utförs av FAR.30 Det sker 
genom att FAR sänder en kvalitetskontrollant minst var sjätte år som går 
igenom dokumenten för ett antal av de revisioner som en revisor genom-
fört. Fokus ligger på att revisorn följt revisionsmetodiken (RS). Kontrol-
lanten lämnar en rekommendation om revisorn ska få behålla sin licens.  

 
Det som revisorerna upplever är bra med kvalitetskontrollen är att ”man 
får ett kvitto på vad man gör rätt och vad som blir fel. Dessutom får man 
chans att diskutera saker. Det är tufft, man kan inte släppa på dokumentat-
ionen eller släppa på kvalitén, det är omöjligt och på så vis är det bra”. Det 
går inte heller att ”ordna papperen” inför en kvalitetsrevision. ”Man måste 
göra det undan för undan annars går det inte.” Ibland kan man naturligtvis 
halka efter, men då måste man ta tag i det så snart som möjligt. ”Man går 
t.ex. på kurs och då får man ångest för allt man inte har gjort.” Eftersom 
man vet att kvalitetskontrollanterna ska dyka upp, måste man enligt en 
revisor kunna visa att man behärskar sitt arbete vilket varit utvecklande.  
Kvalitetskontrollerna och samtalen med kvalitetskontrollanterna har inne-
burit en mer professionell revision. I samtalen med kvalitetskontrollanterna 
sker en konstruktiv kritik som revisorn har att ta till sig. 
 
Även kvalitetskontrollanterna har regler och manualer att följa. Det sätter, 
enligt några revisorer, gränser för hur mycket kontrollanterna kan stödja. 
De av revisorerna som är kritiska till kvalitetskontrollerna menar att kvali-
tetskontrollerna har för stort fokus på dokumentationen. Frågan är ju, på-
                                                        
30 FAR gör kvalitetskontrollerna på delegation av den statliga Revisorsnämnden.  
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pekar en revisor, om revisionen blir bättre bara för att årsakten ökar i vo-
lym. ”Det viktiga är ju trots allt att det material som lämnas ut är riktigt. Så 
länge det inte är några fel spelar det ingen roll om dokumentationen är på 
50 sidor eller 100 sidor.” En annan revisor säger:  

 
Vid någon tidpunkt reflekterade jag, att har man fyllt i sin doku-
mentation så är det bättre även om innehållet är bristfälligt. In-
nan var revisionen väl genomförd, men att dokumentation kanske 
saknades och var bristfällig. 

 
Utöver dessa kritiska synpunkter framförs också att kostnaderna för kvali-
tetskontrollen blir för stora för de små revisionsbyråerna. Det är nästan 
diskriminerande mot de små revisionsbyråerna, påpekar en revisor.  

Frivilliga kontroller 
När det gäller den egna byråns kvalitetssäkringsarbete finns det stora vari-
ationer. Någon menar att det räcker med FAR:s kvalitetskontroller och att 
man följer den struktur som finns i dataprogrammen. Andra har själva 
byggt in kvalitetsbedömning i revisionsrutinerna. Ytterligare andra menar 
att det är två som jobbar på nästan alla uppdrag, där en gör själva revision-
en och den andra går igenom arbetet och bedömer om mer behöver göras. 
På så sätt får man en kvalitetskontroll av arbetet. Någon av revisorerna 
redovisar att de har ISO 9000 och att de därmed jobbar efter kvalitetssäk-
rade rutiner och/eller att de tillhör några av de nätverk av byråer som kon-
trollerar varandras interna kvalitetssystem (exempelvis LR revision31, Im-
pact32 eller Sverev33). Det innebär att byrån kvalitetskontrolleras både av 
FAR och av nätverket. Anslutningar till LR, Impact och Sverev innebär 
tätare kvalitetssäkringskontroller. En revisor, ansluten till Impact, menar 
att FAR:s första kvalitetskontroll var enklare än den mer omfattande inom 
Impact.  
 
Utifrån beskrivningarna ovan, menar vi att det går att finna ett tydligt fo-
kus på dokumentationen både vad gäller obligatoriska och frivilliga kvali-
tetskontroller. Kontrollanterna tittar på hur revisionsmetodiken har följts 
och vilka dokument som finns. Att följa riktlinjer och att ha rätt doku-
mentation blir detsamma som kvalitet för vissa. Ett mer immanent per-
spektiv tycks föreligga här, vilket kritiseras av några revisorer som företrä-
der ett mera transcendent perspektiv.  De menar att en perfekt dokumentat-
                                                        
31 LR Quality AB 
32  Impact Sweden är enligt revisorn ett nätverk eller en allians utav mindre, fristående ägarledda 
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33 Sverev är en sammanslutning av revisionsbyråer över hela landet.  

56 
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göra det undan för undan annars går det inte.” Ibland kan man naturligtvis 
halka efter, men då måste man ta tag i det så snart som möjligt. ”Man går 
t.ex. på kurs och då får man ångest för allt man inte har gjort.” Eftersom 
man vet att kvalitetskontrollanterna ska dyka upp, måste man enligt en 
revisor kunna visa att man behärskar sitt arbete vilket varit utvecklande.  
Kvalitetskontrollerna och samtalen med kvalitetskontrollanterna har inne-
burit en mer professionell revision. I samtalen med kvalitetskontrollanterna 
sker en konstruktiv kritik som revisorn har att ta till sig. 
 
Även kvalitetskontrollanterna har regler och manualer att följa. Det sätter, 
enligt några revisorer, gränser för hur mycket kontrollanterna kan stödja. 
De av revisorerna som är kritiska till kvalitetskontrollerna menar att kvali-
tetskontrollerna har för stort fokus på dokumentationen. Frågan är ju, på-
                                                        
30 FAR gör kvalitetskontrollerna på delegation av den statliga Revisorsnämnden.  
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Det är inget konstigt med uppdragsbrevet men jag tror inte revis-
ionsbranschen har varit så noga med det tidigare. Vi har jobbat 
så att är man vald på stämman då har man uppdraget men nu är 
det ett krav att man skall ha ett uppdragsbrev. Det är väl egentli-
gen jättebra men kunden, tror jag, tycker att det är lite konstigt 
att det helt plötsligt kommer. Det har tidigare byggt på ett förtro-
ende mellan revisorn och kunden.  

 
Det andra dokumentet som lyfts fram är Uttalande från företagsledningen. 
I detta dokument skall intygas att revisorn ”fått del av alla papper som 
visar intäkter och kostnader och sådana saker. Det skall de skriva på”. En 
revisor säger:  

Det har inte vi alltid. Det finns inte ett ”Skall”-krav på att ha 
med det. Vi tycker nästan att det är lite pinsamt att lämna till 
kunden, det är ungefär som att den som skriver på frånsäger sig 
allt och att de lovar på heder och samvete och det har de gjort 
redan i årsredovisningen. Det blir lite kaka på kaka kan man 
känna då. Det brukar inte kunden gilla heller det pappret. Jag 
tycker inte det tillför så mycket. Det kommer sådana grejer hela 
tiden. Det är inte ett ”skall” på det – utan ett ”bör” – så jag tror 
att alla stora gör det, men det gör inte vi.  

 
Någon revisor menar att klienten aldrig läser underlagen. De skriver under 
och litar på att revisorn gjort sitt jobb.  
 

 det är lätt att man fastnar i dokumentationen. Att man tänker 
mer på vad man ska göra för att klara av en kontroll från RN och 
tappar tänket på kunden. Fokus har hamnat mer på att göra en 
bra dokumentation än att göra ett bra jobb mot kunden. 

 
Ovan framgår att det handlar mycket om tillit i relationen till kunden. Det 
är en aspekt som Eklöv (2001) lyfte fram och som tycks vara en förutsätt-
ning för att kunna genomföra en revision. Problematiken vad gäller både 
Uppdragsbrevet och Uttalande från företagsledning tycks vara att revisorn 
i vissa fall måste övertyga kunden om vikten av dokumentation. Båda do-
kumenten kan upplevas som ”konstiga” av kunden och kan uppfattas som 
en minskad tillit från revisorns sida.  

 
Tillit till någon kan ses som ett moraliskt krav, ett sätt att visa respekt för 
någon (Maclagan, 1998). Maclagan lyfter, med referens till Blau, fram 
skillnaden mellan implicit och explicit tillit och specificerade kontra icke 
specificerade plikter: 
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ion inte är detsamma som bra kvalitet. Risken finns ”att du dokumenterar 
för dig själv och inte tillför något värde i processen. Man måste tänka till 
ibland också.” Dessutom påtalas att revisorn måste ha en helhetssyn på 
uppdraget och göra det som krävs för just det uppdraget. Det visar på re-
visionens kontextberoende. Diskussionen här speglar konflikten mellan att 
göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt.  

 
Det framgår att kvalitetskontrollerna har en disciplinerande kraft för att 
producera de dokument som efterfrågas vid en kontroll. Det tycks som om 
kvalitetskontrollerna leder revisorerna till att fokusera ”structure” med en 
mer immanent syn på kvalitet. Tesen styrks, menar vi, av att diskussionen 
här skiljer sig avsevärt från diskussionerna om vad som kännetecknar en 
god revisor och en god revisionskvalitet. Den diskussionen saknas i stort 
sett helt då obligatoriska kvalitetskontroller och frivilliga kontroller disku-
teras.  

Relationen till klienten i förändring? 
Under intervjuerna diskuterades om dokumentstyrningen påverkar revi-
sorns relation till kunden. Dokumentationen diskuteras inte med kunden. 
Den visas aldrig upp för kunden utan är ett internt material.34  Möjligtvis, 
menar en revisor, kan kunden ha svårt att förstå vad man gör då man sitter 
och fyller i en massa checklistor. ”Då undrar de vad man gör - varför frå-
gar du detta? Det blir lätt så, men det stör inte, tycker jag.” En revisor me-
nar att agerandet mot kunden påverkas indirekt genom att revisorn måste 
få in alla dokument som måste finnas vid en kvalitetskontroll. Det viktiga 
är, menade en revisor, att kravet på all dokumentation inte innebär att kli-
enten känner sig ”misstrodd”.  
 
Dokument som direkt berör kunden lyfts fram såsom kravet på Uppdrags-
brev och Yttrande från företagsledningen.35 Att ha tydliga uppdragsbrev är 
en relativt ny reglering. En revisor menar att det kan upplevas märkligt då 
man haft en 20-årig relation och så helt plötsligt ska man ha ett uppdrags-
brev. Även den standardiserade kontraktstiden (4 år) ger upphov till frågor 
hos klinten. Uppdragsbrevet uppfattas inte alltid positivt av kunden. 

 

                                                        
34  Flera revisorer lyfter fram att det kunderna märker är endast ett dyrare arvode, om nu revisorn kan ta 
betalt för den utökade dokumentationen. Marknaden styr priset. Revisorerna kanske inte alltid kan ta 
betalt för dokumentation.  
35 RS 210 kräver att revisorn och klienten definierar villkoren för uppdraget och att överenskommelsen 
normalt dokumenteras i ett uppdragsbrev (Balans, 2004 nr 8-9). Uppdragsbrevet och de allmänna 
villkoren ger en ökad transparens. Revisionens syfte och omfattning samt särskilda villkor klargörs. 
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visar intäkter och kostnader och sådana saker. Det skall de skriva på”. En 
revisor säger:  
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tillkommit. Någon menar att ansvaret kanske inte har utvecklats men det 
har tydliggjorts genom fokus på tillsynsärenden och försäkringskostnader. 
Flera revisorer upplever en tendens mot en ökad risk för skadeståndskrav, 
vilket gör att man väljer sina kunder.  

 
På frågan om hur ansvaret utvecklats, om det blivit mindre eller större än 
tidigare, menar en revisor att ansvaret är som tidigare. Det beror emellertid 
på vad man menar med ansvar. Med ökad komplexitet följer automatiskt 
ökat ansvar. Detta inte minst genom att revisorn fått nya områden att 
granska som exempelvis penningtvätt, brottsmisstankar och miljöarbete. 
Några revisorer tar upp de skadeståndsanspråk som kan riktas mot reviso-
rerna och att ”det känns som att riskerna ökar.[…] det händer mer nu än 
tidigare att man hänger ut revisorn.”  De menar att fler har blivit medvetna 
om att revisorerna har en ansvarsförsäkring och att revisorerna kan ankla-
gas just för att de har en försäkring. 
 

Ja [ansvaret] har ökat betydligt. Det känns som att man ställer 
mer skadeståndsanspråk på revisorer idag än vad man gjorde 
förr. Det såg man senast i tidningen idag, nu är Öhrling/PwC 
stämda på 1.4Mrd. De har sina försäkringar så de kommer att få 
det den vägen. Egentligen tror jag inte ansvaret blivit större för 
det har alltid funnits där, men företag och folk har blivit mer be-
nägna att utkräva ett skadeståndsanspråk från revisorn känns det 
som. Det gör att man inte tar vilka kunder som helst, man försö-
ker välja kunder lite. Vissa kunder känner man nästan att det kan 
bli problem med.37 

  
Antalet stämningar ökade dramatiskt under några år men har sedan mins-
kat, menar en revisor. Att trenden bröts kan bero på utökade kvalitetskon-
troller och att det skett en sanering i branschen. Det är andra krav än tidi-
gare påpekar en annan revisor. 

 
Det är det där dokumentationskravet och ansvar och att man 
skall hålla många bollar i luften på minsta möjliga tid. Kvalitet 
och kostnad i pris, skall balanseras hela tiden. Det får inte ta för 
lång tid och ändå skall man hitta allt.  

 
Dessutom finns den massmediala uppmärksamheten och en tillsynsmyn-
dighet. Media har blivit tuffare. Det gör att kraven är högre nu. En annan 
revisor framhåller att ”ansvaret är större nu. Det kanske inte har utvecklats 
men det har blivit synliggjort”.  Det har varit mer fokus på tillsynsärenden 

                                                        
37  En revisor påpekar också att det för revisorerna många gånger p.g.a. revisorernas tystnadsplikt kan 
vara svårt att framföra sin talan mer än i allmänna ordalag. 
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Specific obligations are spelled out explicitly in formal agree-
ments and bureaucratic edicts. Non-specific obligations are im-
plicit in general social and moral relations […] (Maclagan, 
1998, s. 55).36 

 
Revisorerna värnar om och är rädda att förlora den implicita tilliten som 
funnits i icke specificerade plikter. Uttalandet där en revisor menar att 
dokumentationen kan hamna mer i fokus än att göra ett bra jobb mot kun-
den kan tolkas som att revisorn befarar att engagemanget för kunden drab-
bas negativt.  

 
Två olika synsätt på kvalitet framträder så här långt i intervjuerna med 
revisorerna. Sammantaget leder det till frågan om hur revisorerna uppfattar 
sitt ansvar.  

Hur uppfattar revisorerna sitt ansvar? 
Det revisorerna framhåller som sitt ansvar är bestyrkande av årsredovis-
ningen, att det material som lämnas i allt väsentligt är korrekt och att revis-
ionen har utförts i god sed. Det är ett ansvar man har mot såväl kund som 
mot intressenter i omvärlden. En revisor utrycker sig på följande sätt: 
 

Det är det man skriver på, det är en heder i att man kan stå för 
det gentemot vem som helst som vill ställa en fråga. 
Jag har ju ett ansvar för att resultat- och balansräkning är rik-
tiga. Ansvar och ansvar, kundens styrelse är ju alltid ansvarig. 
Men det är ju ändå mitt jobb att se till att det blir rätt. 

 
När det gäller revisorernas tal om sitt ansvarstagande finns det en tydlig 
koppling till vilka kvaliteter som kännetecknar en god revisor och en god 
revisionskvalitet. Det tyder på att de utvärderar sitt eget arbete efter dessa 
kvaliteter. Vi ser att ansvaret kopplas både till en processkvalitet, som här 
även inkluderar en kundservice och en god produktkvalitet. Kommunikat-
ionen med kunden är väsentlig, liksom att man ska styra denne att göra 
rätt. Över tid har revisorernas ansvar breddats genom att nya uppgifter 
                                                        
36 Maclagan hänvisar till Fox (1974), som menar att icke specificerade plikter vilar på en tillit för att 
upprätthålla ömsesidiga relationer, vilket i sin tur innebär att värna om en ”high-trust situation”. Det 
formella kontraktet kan således relateras till en lågtillits-relation (Agevall, 2005 s. 92; Koehn, 1994; 
Power, 1997). “There is also a growing feeling […] that the rise of contracting expresses a loss of faith 
in the ‘binding power of obligations” (Power, 1997 s. 134). Även Lawton (1998) refererar till Fox 
(1974), som menar att man kan skilja på en hög tillits-relation och en låg tillits-relation, där en hög 
tillitsrelation kännetecknas av en icke instrumentell relation medan en låg tillitsrelation karakteriseras 
av en instrumentell relation. Det sker bl a i form av korta tidsbegränsade specificerade plikter där 
parterna blir snabba att misstro och åkalla sanktioner för försummelser av plikterna. 
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tillkommit. Någon menar att ansvaret kanske inte har utvecklats men det 
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37  En revisor påpekar också att det för revisorerna många gånger p.g.a. revisorernas tystnadsplikt kan 
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Det är med andra ord av vikt att uppmärksamma den förändring av synen 
på ansvar som sker, från ett generellt aktivt professionellt ansvar till skyl-
dighet att kunna visa granskningsbara redovisningar.  

Revisorernas normer 
Professioner hålls bland annat samman av gemensamma normer (se kapitel 
2). Normer är regler som professionella har internaliserat och som är inter-
naliserade i en stark mening. ”[V]i uppfattar dem som en del av oss själva 
eller åtminstone som en del av oss själva som […] professionella” (Bruns-
son, 1998 s. 213). Så hur ser då revisorernas normer ut?  

 

Det viktiga oberoendet 
De revisorer vi talat med påpekar att en revisor inte får vara beroende av 
kunden. Det får inte finnas släktskap, vänskap eller liknade. Man får heller 
inte vara jävig dvs. man får inte vara inblandad i medelsförvaltningen eller 
i grundbokföringen och man får inte revidera sig själv. ”Oberoende i hu-
vudsak [är] att stå fri från påverkan i alla former.”39 Några påpekar dock 
att ett absolut oberoende aldrig går att uppnå, ”man har ju alltid någon 
form av relation till kunden. Det ligger i rollen att man ibland är rådgivare 
och ibland revisor”. För andra tycks innebörden av oberoende vara att re-
visorn känner sig fri att uttala sig. 

 
Betyder att jag känner att jag kan ta ställning till räkenskaperna 
utan att vara påverkad av kunden, att jag har viss distans till 
kunden. Det kan innebära att jag är väldigt god vän med kunden 
ändå men jag känner att jag kan stå för det gentemot andra att 
de inte behöver befara att jag är allierad med kunden utan att 
jag har möjlighet att ta mitt eget ställningstagande. 

 
Jag kan inte känna att jag är beroende av den jag skall granska 
för då kan jag inte utföra något bra jobb utan då kan man fråga 
sig vad jag har där att göra egentligen. Jag har sagt att det är 
inte bara är för företagaren som jag gör revision utan det är 
även för andra intressenter, banker, samhället osv. Då måste jag 
ha det där oberoendet.  Man får inte bli för god vän med dem, 

                                                        
39 En revisor berättar sina erfarenheter från ett stort revisionsföretag. ”När det gäller oberoende så, om 
jag går tillbaka till min tid på KPMG så fick vi skriva på ett papper. Att jag inte ägde några aktier i de 
bolag vi hade som kunder. Jag vet att nästan alla la till att jag har ingen aning om vilka aktier alla mina 
släktingar har! I vårt bolag ser jag inte det som ett problem, man löser det om/när det kommer upp. Det 
är mera komplicerat för de stora byråerna med stora börsbolag, vi är och kan vara mer flexibla”.  
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och försäkringskostnader. Det ställs högre krav med samhällets ökade krav 
på transparens.  
 

Förr var man ju inte inne och analyserade andra företags siffror 
på samma sätt som man gör idag. Allt är mycket mer tillgängligt 
idag.38  

 
Uttalanden, som att dokumenten är bra om det skulle ”osa hett” och om 
man skulle anklagas för något, tyder på att dokumentationen uppfattas som 
ett skydd mot ett eventuellt utkrävande av ansvar.  

 
Revisorns aktiva ansvar återspeglas i att hon känner ansvar för att ”allt blir 
rätt”. Det är revisorns jobb att se till att det blir rätt, om man upptäcker fel 
så måste man säga det till kunden och ge anvisningar för hur det kan bli 
rätt. Ansvarighet (accountability) framgår av att revisorn har ansvar inför 
intressenter, inför företaget och inför omvärlden. Revisorernas utvärdering 
av det egna arbetet sker, som vi tolkar det, utifrån kvaliteter som känne-
tecknar en god revisor och en god revisionskvalitet. Det är utifrån den 
utvärderingen som det personliga ansvaret formuleras. När revisorn disku-
terar risken för skadestånd lyfts ansvarigheten fram. Antalet tillfällen då 
man ställs till svars inför någon har ökat, menar några av revisorerna. Här 
hänvisas till kvalitetskontrollerna som en eventuell lösning av problemet 
med skadeståndsanspråk.  
 
Frågan är om revisorers betoning på att ”få ett kvitto på att arbetet görs 
rätt” eller att det är bra med dokumentation om det skulle ”osa hett”, kan 
ses som en ansvarsundvikande strategi. Att ansvaret, som Öhman (2007) 
hävdar, förskjuts från individ till bransch- eller byrånivå. Det kan betyda 
att enskilda revisorer i mindre grad kommer att ställas till ansvar och drab-
bas av disciplinära åtgärder vilket skulle kunna vara en annan tänkbar or-
sak till att trenden med ökade skadeståndanspråk har brutits. Ett viktigt 
skäl till att följa riktlinjer och standards blir då, menar Öhman, att legiti-
mera sitt arbete och därmed uppnå en större trygghet. Ansvarstagande är, 
menar vi, en del i professionalismen (se kapitel 2). Det bygger på att den 
professionelle upplever ett ansvar och att denne är emotionellt involverad i 
vad hon presterar. Byts detta ut mot trygghet i manualer så skulle det på 
sikt kunna innebära en regression av individens professionalism.  

 
Det finns fog för att reflektera över hur tilltron till standardiserade doku-
ment kan påverka den professionelles uppfattning av det egna ansvaret. 

                                                        
38  Samtidigt framför en av revisorerna en avvikande ståndpunkt och menar att det är mycket prat och 
skriverier om revisorernas ansvar, men det är sällan det ställs på sin spets och att revisorn faktiskt blir 
ansvarig. 
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den nu har formaliserats. ”Det är inte mer än att vi måste sätta in pappren i 
årsakten. Tidigare fanns det med i bakhuvudet”. Några menar dock att 
analysmodellen inneburit en förändring. En revisor menar att man på 
grund av regelverket är mer noggrann med oberoendet idag än var man var 
tidigare. En annan framför att revisionsuppdragen nu måste avgränsas tyd-
ligare. 
 
Oberoendet dokumenteras med hjälp av datorprogrammen. ”Det finns en 
speciell flik i revisionsprogrammet där man svarar på frågor” och dessa 
frågor motsvarar analysmodellens definierade situationer om hot mot obe-
roende. Dokumentation av oberoendet har dock ingått i vissa tidigare re-
visionsprogram. Att frågorna i analysmodellen besvarats är en av de kon-
troller som görs under den formella kvalitetskontrollen.  

 
Några revisorer lyfter fram att analysmodellen var besvärlig i början men 
att det går väldigt smidigt nu. Det påpekas att det revisorn skriver ett år 
står kvar till nästa år. Stämmer det fortfarande är det bara att signera. En 
revisor påtalar att analysmodellen är bra men att den nu har funnits så 
länge att den blivit slentrian. ”Den tillför inte så mycket varje år.” Reviso-
rerna tror att analysmodellen täcker det mesta, dessutom finns alltid ut-
rymme att skriva till upplysningar. En annan menar att analysmodellen 
kanske inte är heltäckande, men att:  
 

det viktigaste är att man själv har den där känslan - att man är 
oberoende. Har man den känslan att man är oberoende, ska det 
inte vara några problem. 

 
Skulle man känna att något är fel tar man upp det när man går igenom 
frågorna i analysmodellen. Då analysmodellen diskuteras framgår att obe-
roende varit och är ett internaliserat värde hos revisorerna. Tidigare satt det 
i bakhuvudet. Eller som en revisor sa, ”förr var det rätt så självklart för det 
har ju kåren alltid sagt”. Oberoendet finns med som en viktig aspekt i en 
värdegemenskap. Med analysmodellen är oberoendet nu formaliserat. Ti-
digare satt det i bakhuvudet, förr var det rätt självklart etc. Betyder det att 
revisorerna utöver en formalisering också upplever en externalisering av 
detta värde? Bilden av normen, menar Agevall & Jonnergård (2013), har 
förskjutits från att vara en relation mellan revisor – klient till relationen 
uppdragstagare – uppdrag.  
 

                                                                                                                               
det svårt. Vänskap innebär att man skall säga upp uppdraget och det blir svårt på en liten ort. Det är 
svårt, det är mycket lätt att ha bra kontakt med kunderna, vilket är en förutsättning för att göra ett bra 
jobb och samtidigt skall man vara oberoende, ibland är det en mycket svår gränsdragning”. 
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försöka undvika att bli kompis, men man kan ändå ha en bra re-
lation.  

 
Några revisorer ger konkreta exempel, som att revisorn inte ”skall ha nå-
gon som på något sätt är ett dominerande uppdrag som kan äventyra att du 
inte kan säga att det här går över mina etiska regler och nu vill jag inte 
vara med längre.” Det gäller att säga ”nej tack” om man får vissa erbju-
danden eller rabatter. Man är exempelvis inte med och gratulerar företaga-
ren på födelsedagen. 

 
I revisorernas diskussion om oberoendet lyfter de fram både konkreta situ-
ationer som kan hota oberoendet och känslan av att vara oberoende. Någon 
lyfter fram att innebörden av oberoende är att revisorn ska vara ”fri att 
uttala sig”. Internationellt skiljer man på ”Independence in appearance” 
och ”Independence in fact.” Independence in appearence hänvisar till att 
det inte finns några synliga beroendeförhållanden, exempelvis släktförhål-
landen och/eller ekonomiska intressen. Independence in fact är kopplat till 
hur revisorn faktiskt beter sig. Man kan bete sig oberoende även om man 
reviderar sin svärfar eller sin vän. Vi ser att revisorernas diskussion här ger 
exempel på både de synliga beroendeförhållandena och på independence in 
fact. En revisor menar att han känner att han kan göra sina ställningstagan-
den utan att påverkas av kunden. Att man kan vara väldigt god vän med 
kunden utan att för den skull vara allierad med densamme. Det, menar vi, 
kan vara exempel på att oberoende och engagemang för kunden inte nöd-
vändigtvis behöver vara i konflikt på individnivå. Att känna sig oberoende 
kan också vara ett uttryck för kännarskap inför uppdraget. Det handlar om 
huruvida revisorn kan känna sig bekväm eller inte i specifika relationer 
och situationer (jfr Pentland, 1993; Carrington et.al., 2013; Tschudi, 2005).  

 
I Revisorslagen infördes en analysmodell där revisorn för varje uppdrag i 
revisionsverksamheten ska ”pröva om det finns omständigheter som kan 
rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.” 
Det finns en uppräkning av situationer där revisorn ska avböja eller avsäga 
sig ett uppdrag. Det föreskrivs också att ”Revisorn behöver dock inte av-
böja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet föreligger såd-
ana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som med-
för att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet 
eller självständighet” (Revisorslag, SFS 2001:883 § 20). 
 
Flera av revisorerna tyckte inte införandet av analysmodellen gjorde någon 
skillnad.40 Det fanns lagstiftning tidigare med samma etik, skillnaden är att 

                                                        
40 ”Analysmodellen, den skall finnas med överallt. Det är svårt att skriva: inget att notera. Det är svårt 
med oberoende på en liten ort som den här, man känner nästan alla och är kompis med dem och det gör 
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den nu har formaliserats. ”Det är inte mer än att vi måste sätta in pappren i 
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inte vara några problem. 
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har ju kåren alltid sagt”. Oberoendet finns med som en viktig aspekt i en 
värdegemenskap. Med analysmodellen är oberoendet nu formaliserat. Ti-
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det svårt. Vänskap innebär att man skall säga upp uppdraget och det blir svårt på en liten ort. Det är 
svårt, det är mycket lätt att ha bra kontakt med kunderna, vilket är en förutsättning för att göra ett bra 
jobb och samtidigt skall man vara oberoende, ibland är det en mycket svår gränsdragning”. 
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försöka undvika att bli kompis, men man kan ändå ha en bra re-
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snedvrider det konkurrensen” antyder dock att det finns en viss konkur-
rens. Vi har tidigare sett att marknaden styr priset för revisionen och att 
revisorerna inte alltid kan ta betalt för det extra arbete som dokumentation-
en innebär. Men om man jämför vad revisorerna i denna undersökning 
uttalat verkar det ändå inte vara i paritet med den spänning mellan profess-
ionalism och kommersialism som annars har uppmärksammats inom revi-
sorskåren (Agevall & Jonnergård, 2013).41  

Sammanfattande analys utifrån kunskapstriaden 
Vi återknyter nu till kunskapstriaden och de tre aspekterna (1) kännarskap, 
att ha urskiljningsförmåga, (2) känslomässigt engagemang samt (3) utvär-
dering av och ansvar för det egna arbetet. De frågor som strukturerar ana-
lysen är: 

 
- Kan förmågan att känna igen – att ha urskiljningsförmåga - påverkas av 
dokumentationsstyrning och i så fall hur?  
- Kan det känslomässiga engagemanget påverkas av dokumentationsstyr-
ningen och i så fall hur? 
- Kan utvärderingen av och ansvaret för det egna arbetet påverkas av 
dokumentationsstyrningen och i så fall hur? 

Kännarskap 
Enligt revisorerna krävs kunskap om det reviderade företaget för att upp-
täcka de risker som kan föreligga och det inkluderar också en bedömning 
av kunden.42 Det går inte att endast läsa filer och titta på siffror, revisorn 
måste också kunna se hur kunden sköter redovisningen. Det är när revisorn 
har erfarenheter av hur det ser ut hos kunden som undantag från gransk-
ning kan göras. Detta kan tolkas som att revisorn har en tillit till kunden 
och att han av erfarenhet vet att kunden förtjänar denna tillit dvs. revisorn 

                                                        
41 Detta gäller förmodligen mer utvecklingen inom de stora multinationella redovisnings- och revis-
ionsföretagen, där koncentrationen inom branschen varit stor. Där har antalet produkter ökat, och där 
har moderna managementsystem införts med belöningssystem som signalerar att affärsverksamhet 
prioriteras framför revision (Gometz, 2006). Insocialiseringen sker där i första hand i företagets namn 
(jfr  Kosmala, 2005). Den konflikt som uppkommit mellan professionella värden och kommersialism 
har uppstått genom denna utveckling och genom internationaliseringen av revisionsbranschen, menar 
Agevall & Jonnergård (2012).  
42 Oftast är den perceptuella uppfattningen kontextberoende menar Benner (1993 s. 25) dvs. för en 
sjuksköterska blir subtila förändringar hos en patient betydelsefulla endast i ljuset av patientens tidigare 
anamnes och den aktuella situationen. Polanyi benämner denna perceptuella urskiljningsförmåga hos 
en expert som ”kännarskap” (connoisseurship). På samma sätt erfordras för revisorerna en kunskap om 
det aktuella företaget, vilket också inkluderar en bedömning av kunden.  Det är, enligt vår tolkning, 
utifrån en sådan kunskap som revisorn kan upptäcka även subtila förändringar.  
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En annan fråga som lyftes vid intervjuerna var i vad mån etiken hade för-
ändrats under deras verksamma tid. 

Revisorsetiken i förändring? 
Etikregler har funnits länge. En revisor menar att över tid har de formella 
reglerna ändrats något och dokument tillkommit.  

 
Det känns ju som att man har en yrkesstolthet och försöker göra 
ett bra jobb. 

 
Andra revisorer menar att förändringar har skett när det gäller revisorseti-
ken. Den har förändrats bl.a. efter Enronskandalen. Man har blivit rädd för 
att göra fel. Det gör att regelverket följs tydligare nu än tidigare med rädsla 
för negativa konsekvenser.  

 
Allt det här med dokumentationen, du har blivit styrd i det tänket 
att man har ett regelverk att hålla sig till och det är viss etik och 
moral vilka regler som gäller här. Det har blivit starkare 
 
Det har nog blivit bättre. Det är […] en del som har försvunnit 
från marknaden. Det är klart att man kan göra billiga revisioner 
om man slopar dokumentationen och den biten, om man inte föl-
jer regelverket, inte följer RS och då snedvrider det konkurrensen 
lite grann. Det är kvalitetssystemen som ligger bakom att det bli-
vit bättre.  

 
När det gäller huruvida revisorsetiken har förändrats finns olika uppfatt-
ningar. En del av revisorerna menar att den inte har förändrats. Etiken hos 
revisorer har alltid varit god, medan andra påpekar att senare tiders skanda-
ler lett till en ökad medvetenhet om etikreglerna. Dokumentationen har 
styrt ”tänket” med ett regelverk att hålla sig till. Att dokumentationen styr 
”tänket” kan tolkas som en externalisering av etiken till skillnad från tidi-
gare internaliserade normer. Etikreglerna kan givetvis vara desamma oav-
sett om de är internaliserade eller externaliserade.  
 
Några revisorer lyfter fram kollegialiteten. ”Vi har ju aldrig varit konkur-
renter inom revisionsbranschen, vi har varit kollegor.” Det är en skillnad 
gentemot branscher som mer slåss om sina kunder. Revisionsplikten inne-
bär att alla har haft lite för mycket att göra. ”Så det har aldrig känts som att 
vi varit blodiga konkurrenter”. Det finns en väldig kollegialitet mellan 
byråerna. ”Lokalt har vi varit en sammanhållen grupp”. Vikten av kol-
legialitet fanns med i FAR:s första etiska regler från 1933. Konkurrens när 
det gäller såväl personal som klienter ansågs vara olämpligt (Agevall & 
Jonnergård, 2012). ”Om man inte följer regelverket, inte följer RS och då 
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Tidigare fanns ett sammanhållet dokument där man gjorde tyd-
liga riskanalyser och vad det fick för konsekvenser. Nu har man 
splittrat upp den […] så att den finns i olika delar av program-
met så den syns inte lika tydligt. 

 
Det kan också vara så att manualerna fragmenterar genom att uppgifterna 
följer en viss ordning och är avgränsade från varandra. Det utrymme som 
finns för egna bedömningar blir då avgränsade, vilket gör att möjligheten 
till en helhetsbedömning reduceras.  
 
Sammantaget verkar det som att helheten och möjligheten till helhetsbe-
dömningar försvåras av dokumentstyrningen och att detta begränsar revi-
sorernas kännarskap. De av revisorerna som är kritiska visar en oro för att 
dokumentstyrningen kan komma att påverka deras kunskapsbas negativt. 
Som nämnts tidigare menar Eklöv (2001 s. 63) att det finns argument för 
att formalisering (structure) skadar revisorns egen förmåga av ”practical 
reasoning.” Eller som Westerdahl skriver: 

 
Om kunskap betraktas som något man kan paketera, och datorer 
ger detaljerad vägledning genom revisorsuppdraget, blir revi-
sorsarbetet en fråga om att kunna ta instruktioner och följa den 
snitslade banan […]. Problemet är att en yrkesutövare riskerar 
att få den uppfattningen att det är tillräckligt att bocka av de ru-
tor som dyker upp på skärmen och att revision blir att utföra de 
kontroller som beskrivs och nöja sig med det föreskrivna. Med 
detta synsätt finns ingen anledning att se hela företagets situat-
ion, använda sin känsla att något kan vara fel och att ifrågasätta 
de invanda rutinerna. De enskilda revisorernas erfarenhet be-
gränsas och härigenom det kontinuerliga lärandet. Den strikta 
arbetsprocessen begränsar en revisors tankemönster (Wester-
dahl, 2005 s. 59).  

 
När revisorerna diskuterar ”oberoendet” framträder känslospråket tydligt, 
vilket kan sägas illustrera de erfarna revisorernas kännarskap. De kan 
känna att något inte är seriöst eller att någon inte är seriös. De tackar då 
nej till uppdraget. Det viktigaste är att man känner sig oberoende, att man 
känner en frihet att uttala sig utan att påverkas av någon. De upplever sig 
vara bekväma i relationen till just den kunden.  

Känslomässigt engagemang 
”Det var roligare förr”. ”Friheten att göra egna bedömningar var större 
förr”. Är den tråkighet som revisorerna beskriver ett tecken på att det 
känslomässiga engagemanget och den djupa involvering, som känneteck-
nar den skicklige professionelle yrkesutövaren, kan vara i riskzonen? Vår 
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känner sig bekväm i relation till just den kunden.43 Tillit och förtroende ses 
som en emotionell resurs (jfr Pentland, 1993).  Perceptionen av tillit är 
oftast kontextberoende vilket gör att även mer subtila förändringar upp-
märksammas vad gäller den specifika kunden. Revisorerna talar om att 
arbetet med kunden bygger på förtroende. De av revisorerna som ansåg att 
dokumentstyrningen påverkade relationen till kunden tog upp just 
tillitsaspekten. Det gällde framförallt uppdragsbrevet och yttrandet från 
företagsledningen. Här värnade revisorerna om att upprätthålla en ”high 
trust situation” genom att förklara att det inte råder något misstroende mot 
kunden.  
 
Revisorernas åsikter om Revisionsstandarden (RS) varierar. Vi tar här 
framförallt upp revisorernas kritiska uttalanden eftersom de handlar om de 
risker det innebär att missa väsentliga delar i revisionen. Revisorerna lyfter 
fram risker med dokumentstyrningen som kan tolkas som farhågor om att 
deras kunskapsbas påverkas negativt. Både revisorernas handlingsfrihet 
och handlingsförmåga reduceras och de menar att det finns en risk att man 
tänker mindre självständigt. Man missar bedömningen och den kritiska 
delen i arbetet har försvunnit i takt med att dokumentationen ökat. Alla 
dokument gör att tiden för själva revisionen minskar och ”man ser inte 
skogen för alla träd.” Som tidigare nämnts kan detta innebära att arbets-
minnet överbelastas (choking) och igenkännarprocessen upphör (Björk-
lund, 2008).  

 
Revisorerna upplever vidare att vissa dokument saknar relevans. För revi-
sorn, liksom för forskaren, är det endast en del av möjliga fakta som är av 
intresse (jfr Polanyi, 1962). Det är väsentligt att hitta (recognition) vad 
som spelar roll gentemot någon annan. Att hitta det relevanta har betydelse 
för revisorernas etik. 
 

Concerning ethics, recognition can be considered an inter-
conected mechanism between professional norm systems and 
knowledge systems (Agevall & Jonnergård, 2007 s. 42).  

 
Resultatet visar att de av revisorerna som är kritiska upplever att förmågan 
till kännarskapet påverkas negativt av dokumentationsstyrningen. I det 
ligger bland annat att mängden information blir för stor och att informat-
ionen upplevs som fragmenterad. En revisor säger:  

 

                                                        
43 Begreppet ”att känna sig bekväm” eller att känna komfort används såväl inom revisionsforskningen 
(Pentland, 1993) som av revisorerna själva (Broberg, 2013) för att beskriva känslan inför en kund eller 
en revision. 
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Tidigare fanns ett sammanhållet dokument där man gjorde tyd-
liga riskanalyser och vad det fick för konsekvenser. Nu har man 
splittrat upp den […] så att den finns i olika delar av program-
met så den syns inte lika tydligt. 
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Om kunskap betraktas som något man kan paketera, och datorer 
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dahl, 2005 s. 59).  
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vilket kan sägas illustrera de erfarna revisorernas kännarskap. De kan 
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nar den skicklige professionelle yrkesutövaren, kan vara i riskzonen? Vår 
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känner sig bekväm i relation till just den kunden.43 Tillit och förtroende ses 
som en emotionell resurs (jfr Pentland, 1993).  Perceptionen av tillit är 
oftast kontextberoende vilket gör att även mer subtila förändringar upp-
märksammas vad gäller den specifika kunden. Revisorerna talar om att 
arbetet med kunden bygger på förtroende. De av revisorerna som ansåg att 
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trust situation” genom att förklara att det inte råder något misstroende mot 
kunden.  
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ionen upplevs som fragmenterad. En revisor säger:  
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Novisen liksom den avancerade nybörjaren känner ett mer begränsat an-
svar för konsekvenserna av sitt handlande. Ett lyckat resultat väcker hos 
”den kompetente” en glädje som är okänd för nybörjaren. Hur ett ansvars-
tagande upplevs tycks vara kopplat till självständiga val. Dessutom tycks 
såväl lyckade som misslyckade val/beslut väcka starka känslor hos indivi-
den. Dreyfus & Dreyfus (2005) menar att ju mer den kompetente blir 
känslomässigt engagerad i sina uppgifter desto svårare är det att återgå till 
de objektiva regler som nybörjaren följer. Ansvarskänslan är således nära 
kopplad till känslomässigt engagemang. 

Upplevt ansvarstagande tycks vara beroende av hur revisorerna evaluerar 
sitt eget arbete och att den evalueringen är nära förknippad med vad de 
anser vara kvalitet. Vi har funnit ett tydligt samband mellan innebörden av 
kvalitet – vad som kännetecknar en god revisor och en god revisionskvali-
tet – och revisorernas diskussion om sitt ansvarstagande. Revisorerna po-
ängterade att kundens räkenskaper ska vara korrekta, att det är väsentligt 
att göra det jobb som krävs för just det uppdraget och att normen om obe-
roende är uppfylld. Det redovisade materialet ska vara fritt från all tänkbar 
påverkan vilket innebär att tredje man ska kunna lita på revisorns utta-
lande.   

 
När det gäller vad som kännetecknar en god revisor poängterades särskilt 
processkvaliteten. Det handlade om att kunna se helheten, att upptäcka 
eventuella problem och att bedöma väsentlighet och risk. När revisorerna 
diskuterar sitt ansvarstagande framförs att resultat- och balansräkning ska 
vara riktiga. Upptäcker man några fel måste kunden informeras och få råd 
om hur det kan rättas till. Vi menar att dessa uttalanden tyder på att det 
finns en konsensus inom revisorsprofessionen om vad som är goda be-
dömningar och prestationer. Med andra ord att det finns kvalitetskriterier i 
praxis (jfr Eklöv, 2001). Revisorerna diskuterar här kvalitet utifrån ett 
transcendent perspektiv, där värden skapas i själva arbetsprocessen och till 
stor del i samverkan med kunden. Vi menar att revisorerna här i huvudsak 
ger uttryck för ett aktivt ansvar. Det är revisorns jobb/ansvar att se till att 
det blir rätt. Tydligt uttrycks också att revisorn är ansvarig inför intressen-
ter, företaget och omvärlden.  

 
Skilda uppfattningar framkom när revisorerna diskuterade de obligatoriska 
och frivilliga kvalitetskontrollerna. Revisorerna lade stor vikt vid doku-
mentationens status och att det var viktigt att få ett kvitto på att man arbe-
tar på rätt sätt. Det kan upplevas jobbigt att någon kommer och granskar 
vad man gjort, men det är skönt när man har fått godkänt. Det framkom 
dock kritik mot att kvalitetskontrollerna har för stort fokus på dokumentat-
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tes är, som redovisades i teoriavsnittet, att det känslomässiga engage-
manget har en väsentlig funktion för ett professionellt kunnande. Ett per-
sonligt engagemang är nödvändigt för att hålla kunskapen levande. Det går 
inte att ”skilja ut ett ”rent” kunskapsmoment från en känslomässig sida”, 
menar Molander (1993 s. 55). Angående revisorer menar Pentland (1993):  

 
The partner did not get comfortable by simply reading the work-
ing papers or dispassionately searching audit evidence (ibid s. 
610).  

	
Polanyi (1962) hävdar att engagemanget, eller den intellektuella passionen, 
har betydelse för en vägledning i bedömningen av vad som är av större 
eller mindre vikt. På detta sätt är engagemanget kopplat till kännarskapet. 
Vi menar att en del av den kritik som revisorerna för fram speglar en upp-
levelse av att de på grund av dokumentstyrningen fått svårare att själva få 
bedöma vad som är väsentligt (läs minskad handlingsfrihet) och att de får 
lägga tid på ”strunt” (läs minskad handlingsförmåga). Om den intellektu-
ella passionen minskas blir inte bara arbetet tråkigare, det torde också re-
ducera den vägledning en intellektuell passion ger vid bedömningen av 
vad som är väsentliga fakta i revisionsarbetet.  

 
Vi har också sett exempel på att ett engagemang (commitment) för kunden 
inte nödvändigtvis behöver stå i konflikt med oberoendekravet på individ-
nivå. En revisor uttalar exempelvis att ”jag känner att jag kan ta ställning 
till räkenskaperna utan att vara påverkad av kunden” och att detta gäller 
även om hon är väldigt god vän med densamme. Att vara engagerad för 
kunden är då inte det samma som att vara allierad med kunden. Det inne-
bär att en ”independence in fact” finns i relationen med just den kunden 
förmodligen för att värdena ”commitment till kunden” och ”oberoende” 
inte är i konflikt med varandra. 

Utvärdering av och ansvar för eget arbete 
Om vi återvänder till vad Dreyfus & Dreyfus (2005) beskriver som en 
kompetent nivå i utvecklingen mot expertis så lär sig individen att priori-
tera vad som är väsentligt i en specifik situation. Hon väljer en plan och 
upplever då ett stort ansvar för konsekvenserna av detta val. För att citera 
Dreyfus & Dreyfus (2005): 
 

[A]t this stage, the result depends on the learner’s choice of per-
spective, the learner feels responsible for his or her choice. Of-
ten, the choice leads to confusion and failure. But sometimes 
things work out well, and the competent student then experiences 
a kind of elation unknown to the beginner (ibid s. 784).  
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de olika aspekterna samverkar - som vi kan se/kommer att se effekterna av 
dokumentstyrningen. Vår tes är att kunskapstriaden av aspekter tillsam-
mans utgör en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutveckl-
ingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.  
 
När det gäller revisorernas kunskap så menar de själva att de måste ha 
”många strängar på sin lyra”. De måste ha kunskaper från olika områden 
allt från redovisning till skattelagstiftning. Samtidigt är revisorsarbetet ett 
”oerhört socialt arbete” som erfordrar en social och kommunikativ kompe-
tens. Med Grimen (2008b) kan vi säga att revisorerna tycks ha en hetero-
gen sammansättning av kunskapselement från flera vetenskapsområden, 
dvs. deras kunskap är teoretiskt fragmenterad och integrationen av kun-
skapselementen sker genom praktiska synteser. Integration av kunskap är 
en form av färdighet, vilket betyder att den praktiska kunskapen följer sin 
bärare (Rolf, 1991), den kan inte frigöras från den individ som har den och 
inte heller från den kontext där den lärts in (Grimen, 2008b). Grimen talar 
om den praktiska kunskapens indeksikalitet som inkluderar såväl den per-
sonbundna kunskapen som kunskapens kontextberoende. Den praktiska 
erfarenhetsbaserade kunskapen innebär ett kännarskap som utvecklas inom 
ramen för en specifik kontext. ”Kvalificerad kunskap vilar på föränderliga 
och kontextberoende regler, som inte behöver vara formulerade” (Rolf, 
1991 s. 106ff).44 Ett kännarskap kan inte alltid verbaliseras.  

 
Revisorerna är som vi sett beroende av kontextbunden kunskap för att 
utföra en god revision. Det går inte att bara arbeta med papper utan revi-
sorn måste träffa sin kund. Ett djupt engagemang för kunden speglas i 
uttalanden om att revisorn ska vara ett bollplank och att revisorn försöker 
att styra kunden till att göra rätt enligt föreliggande regelverk. Vi tolkar 
denna kontextbundna kunskap som en nödvändig (om än kanske inte till-
räcklig) förutsättning för att revisorerna exempelvis ska kunna uppfatta 
mer subtila förändringar i kundens beteende. Kundföretaget är en typ av 
informationskälla som är nödvändig (om än inte tillräcklig) för revisorns 
arbete (jfr Power, 1997). Revisorernas engagemang för kunden och för den 
aktuella situationen bör vara en förutsättning för att skapa en känslighet för 
tecken som kan göra det möjligt att upptäcka eventuella fel (jfr Benner, 
1993). På så sätt är kännarskap och engagemang nära sammankopplade 
med varandra. Vi har sett hur engagemanget/den intellektuella passionen 
minskar/kan minska dels genom att handlingsfriheten reduceras av manua-
ler, dels genom att handlingsförmågan minskar när mycket tid läggs på 

                                                        
44 Rolf (1991 s. 107) som här bygger på Polanyis verk poängterar att Polanyis poäng är att reglerna ofta 
är oformulerade. Polanyis teori medför att man inte fokalt är medveten om den regel som man i tysthet 
följer (ibid s. 108).  
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ionen och att en perfekt dokumentation inte är detsamma som bra kvalitet. 
Power fångar i nedanstående citat denna konflikt: 
 

Ironically the quality assurance approach conflicts with audi-
tors´ own self-image that good auditing is a function of experi-
enced professional judgement, which by definition is self-policing 
(Power, 1997 s. 113). 

  
Skillnader i revisorernas uppfattningar speglar konflikten mellan dels 
structure/official knowledge och judgement/practice, dels ett immanent 
perspektiv och att transcendent perspektiv på kvalitet. Det sistnämnda 
framgår i citat: ”det är inte självklart att ökad dokumentation medför bättre 
revision. Risken finns att du dokumenterar för dig själv och inte tillför 
något värde i processen […].”  

 
Några av revisorerna menar att ansvaret har synliggjorts på ett nytt sätt 
genom att det införts skadeståndanspråk. Man säger: ”Det känns som ris-
kerna ökar […] att man vill avkräva revisorn ett större ansvar.” Att följa 
manualer och dokumentera ger revisorn trygghet. Denna trygghet är kopp-
lad till ett reducerat ansvar. Det kan tolkas som en befrielse från ett aktivt 
ansvar för egna bedömningar och som en reducerad risk för att bli kland-
rad med skadestånd som följd (jfr Carrington et al., 2013).  

 
De kvalitetskriterier som revisorerna beskriver som kännetecken på en god 
revisor och en god revisionskvalitet är internaliserade kvalitetskriterier 
som är accepterade inom professionen. De utgör en egen diskret nivå och 
ingår i revisorernas kunskapsbas. Det är en kunskapsbas som är dynamisk 
och föränderlig (jfr Rolf, 1991). Revisorn vet vad som är en bättre och vad 
som är en sämre prestation.  

	
Det som här benämns formaliserade kvalitetskontroller-modeller är relate-
rade till bredare strömningar av kvalitetskontroll och ingår därmed inte i 
revisorernas kunskapsbas (Power, 1997). Dessa innebär en yttre evaluering 
tillskillnad från den inre evalueringen som den enskilde revisorn gör av sitt 
eget arbete utifrån kollektiva internaliserade kvalitetskriterier. En spänning 
föreligger mellan de internaliserade kvalitetskriterier som ingår i den prak-
tiska kunskapen och den syn på kvalitet som finns i de formaliserade kvali-
tetskontrollerna.  

Kunskapstriaden i revisorernas vardag 
De effekter av dokumentstyrning som påverkar en av kunskapstriadens 
aspekter tenderar att influera även de övriga. Det är således i praxis - när 
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44 Rolf (1991 s. 107) som här bygger på Polanyis verk poängterar att Polanyis poäng är att reglerna ofta 
är oformulerade. Polanyis teori medför att man inte fokalt är medveten om den regel som man i tysthet 
följer (ibid s. 108).  
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ionen och att en perfekt dokumentation inte är detsamma som bra kvalitet. 
Power fångar i nedanstående citat denna konflikt: 
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KAPITEL 5 Lärare och dokumentstyr-
ning 

Lärarprofessionen har de senaste decennierna genomgått stora förändring-
ar, där kommunalisering och en tydligare mål- och resultatstyrning ofta 
pekas ut som huvudorsaker. Med ändrade styrformer har bland annat följt 
att lärares arbete kommit att styras, kontrolleras och standardiseras via 
olika typer av dokument. Dokument och krav på dokumentation har under 
de senaste två decennierna fått en mer genomgripande betydelse. Det är 
både frågan om ökade krav på dokumentation och hur dokumentationens 
innehåll och funktion har förändrats. Dokumentstyrning handlar både om 
styrning via standarder för hur olika processer ska genomföras och hur 
styrning utövas via krav på dokumentation av de professionellas egna ar-
betsprocesser. I båda fallen handlar det om att de professionellas arbets-
processer synliggörs genom dokumentation (jfr Krantz & Fritzén, 2013). 
Mot denna bakgrund studeras här hur lärare påverkas av dokumentstyr-
ning. 

 
Dokumentstyrning för lärare framstår som mest tydlig i relation till två 
praktiker, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen (IUP) 
samt åtgärdsprogram (ÅP). I en bred mening finns flera bestämmelser som 
reglerar skolor och lärares arbete med avseende på information, kommuni-
kation och dokumentation av elevers kunskapsutveckling (SFS 2010:800; 
SKOLFS 1994:1; 2010:37; Skolverket, 2005, 2008a, 2012). Ett åtgärds-
program ska utarbetas om det av olika skäl finns anledning att befara att en 
elev inte kommer att uppnå kunskapskraven. Föreliggande studie genom-
fördes 2010 – 2011, sedan dess har vissa förändringar genomförts i skolla-
gen.45  
                                                        
45 De förändringar som gjorts från 2013/2014 är att en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) 
numera upprättas en gång om året i årskurs 1 – 5, mot tidigare två gånger. Krav på IUP tas helt bort i 
grundskolans årskurs 6-9, där betyg införts från årskurs 6. Samtidigt förtydligas att utvecklingssamta-
let, som fortsatt sker en gång varje termin, ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven fått undervisning i (SFS 
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sådant som inte anses vara relevant och som tar tid från det egentliga revi-
sionsarbetet. 

 
Som vi också konstaterat ovan innebär den utvärdering som revisorerna 
gör av sitt arbete en koppling till både kännarskap och engagemang. Ut-
värderingen sker utifrån professionens kriterier om vad som ska/bör upp-
märksammas och drivs fram av en vilja till ansvarstagande och engage-
mang. Det gör att effekterna av mer formaliserade kvalitetskontroller – om 
de ersätter den inre evalueringen - kan bli att både engagemang och kän-
narskap påverkas.  
 
Sammanfattningsvis så finns i revisorernas berättelse exempel på både 
reella och potentiella risker med en alltför omfattande och detaljerad do-
kumentstyrning. Den påverkar/kan påverka revisorernas kännarskap, deras 
känslomässiga engagemang och utvärdering av och ansvaret för det egna 
arbetet. Med andra ord påverkar dokumentstyrningen motorn för utveckl-
ingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kun-
skaps- och normsystem. Utvecklingen av de professionellas kunskaps- och 
normsystem berör främst den kommande generationen revisorer som, om 
de blir helt beroende av att följa detaljerade föreskrifter i manualer och 
checklistor, inte får möjlighet till att lära sig göra egna bedömningar och 
egna val. En sådan utveckling kan i sin tur påverka det egna engagemanget 
och utvärderingen av och ansvaret för det egna arbetet. Upprätthållandet 
och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem 
gäller de erfarna revisorerna. Vi har sett exempel på att de har en oro för 
att missa det som är viktigt, tappa sin självständighet i bedömningar, tappa 
helhetsbedömningar och det kritiska tänkandet.  Den strikt föreskrivna 
arbetsprocessen begränsar revisorns tankemönster, dennes erfarenhet be-
gränsas och därmed det kontinuerliga lärandet och vidareutvecklingen av 
den professionella kunskapen (jfr Westerdahl, 2005).  
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Då dokumentation som fenomen diskuteras i forskning framställs också 
lärares dokumentationspraktiker som en styrning som fyller såväl admi-
nistrativa som pedagogiska funktioner (jfr Bascia, 2005; Krantz, 2009; 
Sjöberg, 2011). Det är alltså frågan om förändringar som på olika sätt reser 
anspråk på och utmanar vad som är att räkna som ett professionellt hand-
lande för lärare. Det handlar om krav och förväntningar på tydligare an-
svar, synliggörande av arbetsprocesser och en utveckling av och förmåga 
till självreflexivitet i en kontext av förstärkt mål- och resultatstyrning.  
 
Sett i ljuset av styrsystemens omstrukturering har lärarprofessionens an-
svar och professionalitet under en lång tid framhållits från politiskt håll (jfr 
SOU 1992:94; prop. 1992/93:220; SOU, 1997:121). Förändringar i styr-
ning har delvis vilat på en tilltro till lärarprofessionens förmåga och vilja 
att själva utöva en inre kontroll samt bidra till utveckling (Sahlin & Waks, 
2008). Kraven på lärare att tydligare reflektera över och ordna en lärande-
miljö som tar sin utgångspunkt i den enskilde elevens förutsättningar och 
möjlighet att utvecklas till en nivå som minst motsvarar betyget godkänt 
accentueras (Carlgren, 1999; Carlgren & Marton, 2001).46 För lärare har 
det bland annat handlat om att utveckla sitt eget tänkande om vad man vill 
åstadkomma för att eleverna ska utvecklas. Under 90-talet är det inte ovan-
ligt att lärare på det här sättet framställs som reflekterande praktiker och 
som deltagande målstyrare (Lärarförbundet, 1997; Sundkvist, 2000; Ds 
2001:48). När (själv)reflektion blir ett centralt begrepp uttrycks också en 
vilja att styra läraren och dennes uppmärksamhet (Alexandersson, 1999).  
 
En fråga är hur lärarprofessionen lyckats leva upp till de krav och förvänt-
ningar som styrningens omstrukturering förutsatte. I forskning har lärar-
professionens förmåga att själv utveckla strategier i relation till förändrade 
styrningsanspråk beskrivits som svag (Evetts, 1998; Wahlström, 2002; 
Stenlås, 2009). Det politiska styrningsimperativet för lärare blir successivt 
tydligare i att det är dokumentation, utvärdering och bedömning som bi-
drar till ökad mål- och resultatuppfyllelse (Biesta, 2011; Englund, 2012). 
Det kan som Montin (2015) påpekar vara så att då en mer tillitsgrundad 
styrning misslyckas övergår styrningen till att bli mer misstroendebaserad. 
Studier pekar på att elever, vårdnadshavare samt politikers krav och för-
väntningar blir alltmer styrande för lärare (Englund, 2011; Krantz & 
Fritzén, 2013).  

 

                                                        
46 I den tidigare mer regelstyrda skolan sattes betygen efter en normalfördelningskurva, i varje årskurs 
skulle ett visst pensum behandlas och ingen elev blev formellt underkänd. Utifrån uppfattningen om en 
spridning i begåvning var det naturligt att vissa elever saknade förutsättningar för att nå högre än de 
lägre betygsstegen.  
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I den här studien undersöker vi emellertid dokumentstyrning som feno-
men. De senaste årens förändringar, om frekvens och omfattning i åtgär-
der, förändrar inte i grunden det förhållandet att individuella utvecklings-
planer, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram fortsatt är väsentliga prak-
tiker för lärare. I skolan ställs krav på kontinuerlig och allsidig utvärdering 
av elevers utveckling, att lärare kan motivera sin betygssättning och att 
skolors systematiska kvalitetsarbete dokumenteras (SFS 2010:800).   

Tidigare forskning 
Med grund i tidigare forskning tas inledningsvis dokumentstyrning upp 
som fenomen och som styrmedel med koppling till kvalitetsutveckling och 
resultatansvar. Därefter behandlas styrningens konsekvenser för lärares 
handlingsfrihet och handlingsförmåga och vad forskning tagit upp kring 
teknikerna IUP och ÅP. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflekt-
ion kring den diskuterade forskningen.  

Dokumentstyrning ett fenomen i tiden 
För att förstå dokumentstyrning kan denna sättas i perspektiv av att vara 
del i en vidare samhällelig och politiskt situerad diskurs (Popkewitz, 2000; 
Evetts, 2003). Dokument och dokumentation utgör i en mer allmän mening 
selektiva texter om vad som är normalt, avvikande, rimligt och naturligt 
samt vad som antas rationellt och utopiskt (jfr Foucault, 2003; Riles, 
2006). Asp-Onsjö (2011) talar i det här sammanhanget om hur en doku-
mentalitet tar över allt fler aspekter i de professionellas arbete. 
 

Dokumentation kan ses som ett sätt att definiera, strukturera, ka-
tegorisera och hålla ordning med hjälp av direktiv och systema-
tiska observationer som noteras och katalogiseras i olika former 
av texter. Den beskrivning av specifika förhållanden som doku-
mentationen skapar formas till en sanning genom dokumentet. 
När väl ”sanningen” etablerats via dokumentet är risken att 
detta ”i sig” tar över relationen mellan de människor som är in-
begripna, t ex i diskussionen om ett åtgärdsprogram för en elev. 
[…] Man kan påstå att denna nya mentalitet – dokumentaliteten 
– tar över och allt fler aspekter av t ex arbetet i skolan under-
ordnas dess principer (Asp-Onsjö, 2011 s. 51).  

                                                                                                                               
2010:800 kap. 10, §12 och §13). Förändringar i skollagen som påverkar ÅP handlar om att elevens 
behov av särskilt stöd i ett första skede kan hanteras med så kallade ”extra anpassning”. Ett ÅP blir 
aktuellt först om eleven trots extra anpassningar fortfarande riskerar att inte uppnå kunskapskraven 
(SFS 2010:800 kap. 3 §5a och §8). 
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2010:800 kap. 10, §12 och §13). Förändringar i skollagen som påverkar ÅP handlar om att elevens 
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(Skolverket, 2009) påvisas mer generellt att arbetet blir mer administrativt 
och standardiserat (jfr Agevall & Jonnergård, 2007; Forssell & Ivarsson 
Westerberg, 2014). 

Kvalitetsutveckling och resultatansvar 
Politiskt och därmed författningsmässigt framhålls relationen mellan kvali-
tetsutveckling och skolors och lärares resultatansvar, informationsplikt och 
dokumentationsskyldighet (SKOLFS 1994:1, 2010:37). Kritik riktas mot 
skola, lärarprofession och lärarutbildning för att brista i likvärdighet och 
rättsäkerhet, vilket får konsekvenser för de krav och förväntningar som 
ställs på dokumentation. Lärare måste bli bättre på att dokumentera elevers 
kunskapsutveckling (Nytell, 2006; Englund & Quennerstedt, 2008; Krantz, 
2009; Krantz & Fritzén, 2013). Det politiska budskapet är att ökad mål- 
och resultatuppfyllelse och nationell likvärdighet ska åstadkommas genom 
dokumentation och förändringar kopplade till bedömning och betygssätt-
ning.47 Dokumentation blir i denna diskurs en förutsättning för kvalitetsar-
bete, kvalitetssäkring och skolutveckling. Att lärare måste professional-
iseras på det område som handlar om dokumentation, bedömning och be-
tygssättning blir successivt en allt tydligare riktningsgivare för vad som 
konstituerar professionell praktik (jfr Broadfoot, 1996; Forsberg & Lun-
dahl, 2006; Francia, 2008; Forsberg & Lindberg, 2010). Som en lösning på 
problemet med brister i likvärdighet och rättsäkerhet utvecklas också en 
förstärkt extern kontroll i form av Skolinspektionen (prop. 2006/07:86, 
2007/08:50). Mot otydligheten, senfärdigheten och diskontinuiteten ställs 
från politiskt håll krav på tydlighet, tidigareläggning och regelbundenhet 
upp som något som nu ska uppnås med en förstärkt dokumentstyrning 
(Krantz, 2009). 
 
Skolmyndigheterna framhåller att det finns ett ”nära samband mellan åt-
gärdsprogram och utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner samt 
kvalitetsarbete” (Myndigheten för skolutveckling, 2005 s. 5). Hofvendahl 
(2006a, 2006b) påvisar att grundskolans utvecklingssamtal förändrats med 
fokus på dokument av olika slag. I kölvattnet av de reformer som innebär 
ökade krav på dokumentation i skolan verkar det dessutom ha växt fram en 
marknad för olika elektroniska dokumentations- och uppföljningssystem 
(Skolverket, 2007; Mårell-Olsson, 2012). Inom ramen för lärares doku-
mentationspraktik finns därför olika typer av datorprogram med vars hjälp 
dokumentation nu i allt högre grad kan upprättas och bearbetas. Forskning 
kring hur olika typer av dokumentationstekniker bidrar till att forma den 

                                                        
47 Slutbetyg och resultat på nationella ämnesprov ges t ex funktionen av att öka resultatinformationen 
och att fungera som underlag för kvalitetsarbete. Att skapa tydlighet handlar från politisk utgångspunkt 
om att göra mål- och uppföljningssystem mer lättillgängliga och förutsägbara för såväl lärare som 
elever (jfr SOU 2007:28; prop. 2008/09:87). 
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Med en ökad granskning går det enligt Sahlin och Waks (2008) att se två 
utvecklingstendenser i samspelet mellan å ena sidan professionell utveckl-
ing och yrkesutövning och å andra sidan statlig, samhällelig och organisa-
torisk kontroll och ledning. Nämligen en trend som består både av profess-
ionalisering och avprofessionalisering.  

Dokumentation som styrmedel 
I skolsammanhang är det tydligt att dokumentationspraktiken fyller en 
funktion att försöka förutsäga och beskriva åtgärder för att en önskvärd 
utveckling ska uppnås. På olika nivåer fungerar dokument och doku-
mentation som styrmedel och därigenom som en viktig del av de budskap 
den pedagogiska praktiken förmedlar till elever, vårdnadshavare, lärare, 
rektorer, tjänstemän och politiker (Hofvendahl, 2006b; Krantz, 2009; Sjö-
berg, 2011).  

 
I pedagogisk forskning diskuteras med varierande inriktning dokumentat-
ion och dokumentstyrning som uttryck för ett externt styr- och kontrollme-
del och som ett professionsinternt instrument för lärande. Dokumentation 
och bedömning fyller systemrelaterade funktioner i perspektiv av jämför-
barhet, kontroll och selektion. Det finns de som i sammanhanget menar att 
den didaktiska forskningen förskjutits till att i högre grad handla om lä-
rande istället för undervisning (Biesta, 2006) och Lindström (2005) anför 
att förskjutningen ”lett till en ny syn på att dokumentera, bedöma och ut-
veckla kunskap” (ibid s. 11). I denna förändring ställs krav på en förmåga 
att göra det mindre enkelt mätbara mer bedömbart. 

	
Från skolmyndigheternas sida framhålls att dokumentation avser att skapa 
tydlighet och struktur för både elever, föräldrar och lärare. En väsentlig del 
av grundskolans uppdrag inbegrips i en rapport från Myndigheten för sko-
lutveckling (2004) då individuell planering och dokumentation anses bety-
delsefull för att ”Mål och resultat blir synliga och föräldrar får god inform-
ation om de nationella målen och hur eleverna utvecklas gentemot dessa 
mål” (Myndigheten för skolutveckling, 2004 s. 3ff). 
 
Med hjälp av dokumentation ska skolor och lärare ange riktning och för-
söka framkalla olika önskvärda tillstånd. Som underlag och information 
avser dokument och dokumentation inte bara att skapa tydlighet och syn-
lighet utan också dialog, motivation, ökad måluppfyllelse, bättre påver-
kansmöjligheter och ett större ansvarstagande. Kunskap i det moderna 
samhället kopplas alltmer till självreflexivitet och självidentitet, där doku-
ment och dokumentation utgör både en förutsättning för att den enskilde 
ska få kunskap om sig själv och för att det ska ske ett institutionellt och 
organisatoriskt lärande (jfr Giddens, 1990). Kraven på dokumentation på-
verkar karaktären på lärares arbete. Förutom att mer tid tas i anspråk 
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I syfte att inte anklagas för att vara otydlig eller godtycklig utvecklas osä-
kerheter och professionella beskyddarstrategier hos lärare (Krantz, 2009). 
Då lärare ska kunna företräda varandra blir dokument och dokumentation 
något som kan påvisa att lärare gör tillräckligt och på likartat sätt. Som en 
effekt av dokumentstyrning förskjuts den pedagogiska och professionella 
praktiken från att skolans professionella tar sin utgångspunkt i ett mer 
komplext och ömsesidigt lärande till att de inriktar sig på ett mer förenklat 
och individuellt lärande. Med bland annat effektivitet och objektivitet som 
ledord blir skolverksamheten mer inriktad mot det kortsiktiga och förut-
sägbara än mot det långsiktiga och oförutsägbara, poängtera Krantz 
(2009). Dokumentstyrning förstås också som en konsekvens av de föränd-
rade och mer diskursivt inriktade styrformerna som successivt tar plats 
under 90-talet och 00-talet (Asp-Onsjö, 2006). Nya krav ställs på lärare 
men mer av dokumentation kan även betyda att lärare i vissa sammanhang 
stärker sitt professionella inflytande gentemot föräldrarna. 

 
Den ökande dokumentationskulturen har dock snarare stärkt de 
professionellas inflytande i relation till föräldrarna genom att 
den skapar den ”sanning” om eleven som råder i skolan. Som ett 
exempel på detta kan nämnas att när vi hamnar i ovisshet i nå-
gon fråga är en vanlig strategi att ta fram tillgänglig doku-
mentation för att därigenom få klarhet. Den dokumenterade upp-
fattningen uppfattas ofta som sanningen per se (Asp-Onsjö, 2012 
s. 86). 

Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 
Både ÅP och IUP är exempel på att det under 90- talet och 00-talet succes-
sivt införs reformer som leder i riktning mot mer av dokumentation i 
grundskolan. IUP och skriftliga omdömen kan förstås som uttryck för ett 
ökat fokus på kunskapskontroll. Vad denna utveckling inneburit uttrycker 
Asp-Onsjö utifrån följande: 

	
Att vara elev under 2000-talets första decennier innebär att bli 
dokumenterad, kontrollerad och granskad på många olika sätt, 
exempelvis i skrivna underlag inför utvecklingssamtal, i indivi-
duella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen och i åtgärds-
program (Asp-Onsjö, 2012 s. 73). 

	
Både ÅP och IUP har tolkats som exempel på hur det sker en förskjutning 
från att fåtalet elever definieras i behov av särskilt stöd till att alla elever, 
genom IUP och de skriftliga omdömena, blir föremål för ett mer generali-
serat riskhanterande (Krantz & Fritzén, 2013). Vad som institutionaliseras 
skulle därigenom i hög grad domineras av framtidsinriktade riskbedöm-
ningar av elevers möjligheter att uppnå kunskapskraven. 
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pedagogiska praktiken är relativt omfattande (Granath, 2008; Vallberg 
Roth & Månsson, 2008; Sjöberg, 2011; Mårell-Olsson, 2012; Andreasson 
et al., 2013).   

Dokumentation och professionell autonomi 
I jämförande studier noteras att lärare uppfattar grad av professionell kon-
troll och autonomi på olika sätt utifrån hur dokumentation och utvärdering 
påverkar dem i vardagsarbetet. Enligt en studie (Houtsonen et al., 2010) 
upplever lärarna i Sverige och Irland, till skillnad från exempelvis lärare i 
Finland, att ökade krav på dokumentation och utvärdering bidrar till att 
minska deras professionella autonomi. Krav på dokumentation av utveckl-
ingsprocesser och resultat utgör allt viktigare delar i en ansvarsstrategi 
gentemot skolans huvudman (Eggen, 2010). I Norge utgör dokumentation 
och inhämtande av dokumentation ett hett ämne eftersom: 

	
Det ger associationer till kontroll, externa undersökningar, rap-
portering till externa instanser och till högre beslutsnivåer. 
Denna typ av rapportering känns inte alltid fruktbar med tanke 
på skolans inre angelägenheter […] Personalen menar att de 
ofta försätts i en situation där de ska rapportera om samband 
som de inte tror stämmer eller som de inte har någon vision om. 
Det innebär en grundläggande metodologisk och pedagogisk pa-
radox (ibid s. 103). 

	
Då dokumentationskraven relateras till en överliggande och mer administ-
rativ nivå menar många (jfr Biesta, 2004; Eggen, 2010) att lärares arbete i 
mindre omfattning kommer att handla om uppbyggande av interna demo-
kratiska och professionella strukturer. Det kan vara svårare för en lärare att 
identifiera som sin professionella uppgift att leverera in dokument till en 
överliggande politisk-administrativ nivå än vad det är att identifiera sig 
med en dokumentationspraktik som ligger närmare eleven och som upp-
fattas ha med dennes lärande att göra (jfr Gerrevall, 2008).  

	
Dokumentstyrningen aktualiserar frågor om makt och integritet. Myndig-
heten för skolutveckling varnar för att ”i alltför detaljerade beskrivningar 
är det lätt att fokusera brister framför möjligheter. Det är också lätt att be-
skriva beteende hos eleverna framför kunskapsutveckling och social ut-
veckling” (Myndigheten för skolutveckling, 2003 s. 42). 

	
Dokumentationen upprätthåller ordning och skapar sanning utifrån mak-
tens perspektiv (Asp-Onsjö, 2012) men kan också utgöra en grund för 
motstånd. Den bild av sanningen som dokumenten gör synlig kan t ex ifrå-
gasättas av vårdnadshavare och elever (Krantz, 2009).  
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Olsson, 2012).49 Det finns en risk att lärares förtrogenhetskunskap blir 
mindre väsentlig i en verksamhet som tenderar att blir mer regelstyrd med 
mål som mer enkelt kan bedömas (Skolverket, 2007). Skolverkets bedöm-
ning är likväl att IUP inneburit en ”professionaliseringseffekt” (Skolverket, 
2007 s. 25) och svarat väl mot vad lärare och elever efterfrågat i termer av 
ökad målkonkretisering och förbättrad undervisningsplanering. 

	
Det finns forskning som påtalar att lärare varit oförberedda vid införandet 
av såväl ÅP som IUP. Hirsh (2011) påvisar bl a att det finns brister i lära-
res kunskaper och förståelse och att man lämnats att på egen hand finna ut 
hur en IUP (i citatet nedan IEP) ska skrivas.  

	
The first problem is that there seems to be a lack of knowledge or 
understanding of target formulation among teacher /…/ The se-
cond problem, consequently, is that the goal the pupil is striving 
for in accordance with the syllabus has not been properly defined 
in the document […] Swedish teachers were left to themselves to 
a large extent to discover how IEPs should be written during the 
first years of the IEP-for-all reform (Hirsh, 2011 s. 27ff). 

	
Studier kring ÅP påvisar att elevers svårigheter sällan kontextualiseras och 
att föräldrars och elevers inflytande är begränsat då programmen upprättas. 
Även om ÅP och IUP utformas efter konstens alla regler betyder det inte 
att det sker en kvalitetshöjning i arbetet kring elever, menar exempelvis 
Asp-Onsjö (2006). Vad som har betydelse är hur planer och program an-
vänds i praktiken och att de skapas i dialog. Men det framstår som osäkert 
om införandet av ÅP och IUP bidragit till några mer omfattande föränd-
ringar i skolor och lärares sätt att arbeta (Asp-Onsjö, 2006; Mårell-Olsson, 
2012).  

Sammanfattande reflektion 
Sammanfattningsvis är styrsystemens förändringar och olika sammanlän-
kande reformideologier - mål- och resultatstyrning, kunskapskontroll, in-
dividualisering, marknadisering, kvalitetssäkring - drivkrafter för att effek-
tivisera och synliggöra arbetsprocesser och resultat. På programnivå defi-
nieras vilka mål och resultat som ska uppnås och vilka problem som ska 
lösas, på teknisk nivå blir frågor om ansvar och vilka aktiviteter som ska 
utföras och dokumenteras central (jfr Rose & Miller, 1992).	Flera samver-
kande krafter påverkar och får konsekvenser för vilka resurser som an-
vänds, hur det sker och därigenom vilka mål som blir styrande.  

	
                                                        
49 Analysen av IUP-dokumenten är för Skolverkets räkning gjord av Ann-Christine Vallberg Roth och 

Annica Månsson (Skolverket, 2007). 
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Redan före IUP-reformen 2006 togs initiativ till att förstärka individuell 
uppföljning och dokumentation (Elfström, 2005). Då IUP införs är den 
politiska viljan att planerna ska vara framåtsyftande och inriktad på ele-
vens fortsatta utveckling. Från 2008 beslutas att betygsliknande skriftliga 
omdömen ska införas i IUP.48 Sådana omdömen ska, menar man från poli-
tiskt håll, ge en mer adekvat information om elevers kunskapsutveckling. 
Genom förändringarna har IUP också kommit att få en summativ inrikt-
ning (Skolverket, 2005, 2008b, 2012, 2013a).   
 
Lärares arbete med IUP har beskrivits som en: ”Framväxande institutional-
iserad bedömningspraktik, där värderande dokumentation och utsagor pro-
duceras om individers kunskaper och lärande i och utanför skolan” (Vall-
berg Roth, 2010 s. 49). IUP har också beskrivits som individorienterade 
normalplaner som i begränsad omfattning beaktar kulturella variationer 
och inte heller är särskilt personligt präglade (Vallberg Roth & Månsson, 
2006, 2008). Planerna, som kan se olika ut, har i vissa fall karaktäriserats 
som mallar vars struktur bestäms av en syn på vad som är normala kun-
skapssteg i förhållande till ålder, ämnen och mål (jfr Hirsh, 2011; Krantz, 
2009). Dokumentationen och planerna har tolkats som uttryck för en 
marknadsorientering (jfr Vallberg Roth, 2010: Krantz, 2009). Hur planerna 
kan utmana lärares professionella handlande har också diskuterats. 

	
IUP förutsätter som jag ser det lärares, elevers och vårdnadsha-
vares förmåga att också utmana anspråk på instrumentell 
måluppfyllelse. I termer av styrning och mening står den enskilde 
elevens möjligheter att få utvecklas med hänsyn tagen till sina 
individuella förutsättningar mot systemmässiga anspråk på att 
det är på förhand konkretiserade mål som ska uppnås inom be-
stämda tidsramar (Krantz, 2009 s. 166). 

	
Den bild skolmyndigheterna ger av IUP-reformen är splittrad. Skälen till 
reformens initialt begränsade genomslag sägs bland annat vara brister i den 
kollegiala samverkan samt att elever har olika lätt för att ta ett eget ansvar 
för sitt lärande. Enligt Skolverket (2007) är planerna mer inriktade på vad 
elever ska utveckla och mindre tydligt är hur utvecklingen är tänkt att ske 
och vilka insatser som krävs från skolans sida. Då elevers svårigheter ofta 
förklaras som individuella brister tenderar det göra planerna mer betygs-
liknande och nulägesorienterande än framåtsyftande och utvecklingsinrik-
tade (Skolverket, 2007 bilaga 5; Vallberg Roth & Månsson, 2008; Mårell-

                                                        
48 En kamp har utspelats mellan de fackliga, kommunala och statliga nivåerna som handlat om olika 
former av kunskapskontroll och informationsgivning. Särskilt har denna kamp handlat om de skriftliga 
omdömena får eller inte får ha karaktären av betyg (jfr Francia, 2008; Krantz & Fritzén, 2013).  
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lärare uttrycker det, ”väldigt mycket att göra och man kan ju aldrig göra 
tillräckligt”. Otillräckligheten är främst relaterad till att inte ha möjlighet 
att hjälpa elever på ett adekvat sätt. Med utgångspunkt i en ideal bild hand-
lar det istället om att man som lärare ”verkligen ta sig tid och sitter med 
och förklara”. Att lärare har tid att diskutera och påvisa för elever vad som 
exempelvis är kvalitativa likheter och olikheter i olika texter. Men ”den 
tiden finns inte, det är en önskesituation”, menar en lärare.  
 
För de lärare som varit länge i yrket framstår det som att arbetet i grunden 
ändrat karaktär. Lärare nämner att de krav föräldrar har på lärare och på 
skola generellt ökat och hur den tid som läggs på kontakter med vårdnads-
havare påverkar uppfattningarna om vad det är att vara lärare.  

Det som får stryka på foten det är kunskapsbiten. Det [alla kon-
takter] tar tid från vår roll som lärare, att vara den som stöttar 
eleven i dennes kunskapsutveckling. Det är en väldigt stor skill-
nad att börja jobba i skolan i dag än var det var för 30 år sedan 
då jag började. Det är inte samma jobb 		

 
Den goda läraren är samtidigt en som får vårdnadshavarna att känna att 
läraren hjälper eleven och hela tiden försöker göra det bästa för deras barn. 
Lärare ger exempel på hur den goda läraren, ”experten” har en förmåga att 
urskilja vad som är betydelsefullt samt har ett engagemang och anstränger 
sig att göra det ”lilla extra”. Den goda läraren förmår agera utanför regel-
boken, något som en lärare betecknar som en ”fantastisk styrka”. 
 
Lärare menar att arbetssätten i skolan under senare år utvecklats i en rikt-
ning som gör att elever arbetar mer enskilt. Den förändringen har konstitu-
erat en mer passiv lärarroll, en roll lärare tycker att de har tvingats ta på 
sig, snarare än att det är en roll de själva valt. Den förändrade lärarrollen 
och de förändrade arbetssätten blir i dessa resonemang en orsak till att 
”den svenska skolan misslyckats”. En lärare uttrycker det som att läraren 
måste få vara mer aktiv och ”få möjlighet att handleda, entusiasmera, stötta 
och ställa krav”. 

Begränsning av handlingsfrihet 

Utvecklingen har enligt lärarna gått i en riktning mot att i högre grad fram-
hålla sig själv och sin vilja att utvecklas. En lärare menar att ”nu handlar 
det mer om oss, att berätta om vad vi är bra på och vad vi vill utveckla.” 
Inte minst kommuner och skolledningar framhåller lärares kompetensbe-
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I perspektiv av professionell autonomi finns å ena sidan det som pekar på 
att skolverksamheten och lärare i högre grad måste handla utifrån externa 
krav och förväntningar för att framstå som legitima (being a professional), 
å andra sidan utesluts inte ett handlande som syftar till att upprätthålla 
och/eller skapa kvalitetsuppbärande processer i verksamheten (being pro-
fessional) (jfr Hargreaves, 2000: Hargreaves & Fullan, 2012). Inom detta 
spänningsfält handlar det för lärare både om att hantera en potentiell miss-
tro och att skapa tillit för att verksamheten bedrivs professionellt. I forsk-
ningen framträder ett kraftfält som i vid mening handlar om avprofession-
alisering eller professionalisering.  
 
Den forskning som tagits upp behandlar främst hur väl rustade lärare varit 
inför förstärkta krav och förväntningar på utvärdering, bedömning och 
dokumentation samt hur nämnda utveckling påverkat den professionella 
självständigheten. Vad som framstår mindre vanligt är studier som tar sig 
an frågor om dokumentstyrning i ett mer renodlat professionsperspektiv, 
dvs. fenomen och villkor i lärares arbete och där lärare får komma till tals 
om styrningens påverkan på arbetet. 

	
Intervjuerna med lärare har fokuserat på deras arbetsprocesser och de tek-
nologier som är kopplade till dokumentationen och till upprättandet av 
dokumenten IUP och ÅP. En ambition när vi nu går över till att höra vad 
lärare tycker om sig själva, sitt arbete och dokumentstyrning är att bidra till 
kunskap om hur dokumentstyrning påverkar villkoren för utveckling, upp-
rätthållande och vidareutveckling av lärares kunskap. 

Den goda läraren   
För (den goda) läraren handlar det i hög grad om att sätta relationen till 
eleven i centrum genom att ta sig tid att förklara, engagera och motivera 
elever. En lärare uttrycker det som att: ”Det som helt klart är viktigast det 
är kontakten med eleven.” Det är också en fråga om att kunna utveckla och 
utvecklas i verksamheten, men arbetets villkor och de faktiska arbetsupp-
gifterna utgör i hög grad negativa faktorer för att leva upp till idealen om 
den goda läraren. Bilder av den goda läraren framträder därför i kraftfältet 
mellan lärares känsla av otillräcklighet och det betydelsefulla i att inrikta 
arbetet på det som är bra för eleven. 

	
Lärare talar om hur man ”fastnar i dokumenten, i åtgärdsprogram, IUP:er 
och kartläggningar” och ”aldrig hinner utveckla verksamheten”. Och hur 
”administrationsuppgifterna” blir fler och fler som en effekt av bland annat 
”resultatfokusering”. Bilden som framträder är att lärare är frustrerade över 
att aldrig kunna vara nöjda med vad man åstadkommer. Det finns, som en 
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och pedagogiska samtal. Lärare får mindre tid åt det som direkt har med 
undervisning att göra. Lärarna är kritiska till att man på ledningsnivå inte 
förstår att bristande tid till undervisningsutveckling ger sjunkande kun-
skapsresultat.   

Förändrade relationer 

Enligt ett flertal lärare i studien finns många missnöjda föräldrar. Lärare 
menar att numera måste de ta strid med föräldrar på delvis nya sätt. Ett sätt 
för lärare att möta missnöjet är att dokumentera för att ha ”ryggen fri” och 
för att ha en grund att argumentera utifrån. Skolans och lärares relationer 
med vårdnadshavare kan förstås utifrån att brukaren stärkt sin ställning på 
skol- och utbildningsmarknaden. Lärare motsätter sig samtidigt en indivi-
dualisering inom vilken eleven betraktas som en kund. I mötet med vård-
nadshavare kan lärarens syn på att ha alla elevers bästa för ögonen komma 
i konflikt med ett mer uttalat egenintresse.  
	

Om föräldern säger att: Nu har du mitt barn här och han ska bli 
civilingenjör, förbered honom för det. Jo, men jag har de andra 
22 eleverna också och de ska bli någonting annat. Som förälder 
tänker du att ditt barn ska ha det bästa. Men vi har allas barn, vi 
måste mötas på deras nivåer och det är ju inte alltid lätt.  

	
Vad lärare ger uttryck för är att det är genom dokumentstyrningen som 
vårdnadshavare i hög grad getts möjligheter att ha synpunkter på lärarnas 
professionalitet. En lojalitets- och ansvarsproblematik framträder. Det 
finns fall där rektor inte tar läraren i försvar och företräder verksamheten 
som vore den professionellt utförd utan hänvisar vårdnadshavare att gå 
direkt till läraren för att ställa denne till svars för sitt handlande. Detta för-
hållande förklarar en del av den interna misstro som lärare menar att do-
kumentstyrning bidrar till. 
 

Jag uppfattade att min chef uppmuntrade till det [att vårdnads-
havare ger synpunkter på läraren]och jag kände inte att jag fick 
något stöd ifrån honom. Det var flera föräldrar som ringde och 
klagade på mig och ifrågasatte mig för jag hade inte kryssat i 
där och jag hade inte gjort det ena och det andra i dokumentat-
ionen. 

 
För en elev hade jag skrivit att det fanns risk för att målen inte 
skulle uppnås. Men jag hade inte skrivit ett åtgärdsprogram för 
jag var ju åtgärden, hela min undervisning var ju åtgärden för 
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hov kring dokumentation. Därmed konstituerar de en annan innebörd i den 
goda läraren som en självreflekterande person som främst identifierar och 
påvisar medvetenhet om behov av egen utveckling. Utifrån ett lednings-
perspektiv är läraren en person som arbetar med sig själv och vet att man 
alltid kan göra mer. Det sker med andra ord en styrning som bidrar till att 
positionera lärare i behov av utveckling. Risken med en sådan positioner-
ing är att lärares engagemang undergrävs. Det uppstår en motsättning mel-
lan vad lärare å ena sidan själva identifierar som karaktären av, och kvali-
teten i, arbetet och å andra sidan hur lärarna ser på sig själva i ljuset av de 
krav som dokumentstyrning ställer upp. Den självreflektion som efterfrå-
gas gäller förhållanden som lärare har svårt att känna engagemang för, den 
uppfattas mer som något lärare tvingas till för att vinna legitimitet i andras 
ögon (being a professionell, jfr Hargreaves & Fullan, 2012). Enligt lärare 
synliggörs med denna förskjutning svagheter i verksamheten i form av en 
mer instrumentaliserad undervisning. Det handlar också om hur dokument-
styrning bidrar till ett mer fragmenterat arbete. Betydelsen av att den goda 
läraren också har en professionell självständighet har kommit i skymundan 
då lärare menar att ”det har blivit en för hård styrning”. Att lärare inte 
själva har makten att bestämma vad de ska ägna sin tid åt är en genomgå-
ende aspekt som utmanar villkoren för den goda läraren. Insatser för kom-
petensutveckling riskerar också ”bli som ett slag i luften” eftersom insat-
serna brister i förankring och i spridning i lärarkollektivet. Allmän projekt-
orientering och en mer specifik dokumentstyrning gör tydligt att lärares 
handlingsfrihet reduceras. 

	
Det finns så många små projekt och massor av bollar i luften 
som vi inte vet vad de landar. Vi startar upp det ena efter det 
andra, men utan att vi slutför det eller att någon ger feedback till 
oss. 
 
Problemet ligger i all den pappersexercis som kommer ovan på. 
Alla dessa blanketter som vi måste kryssa och fylla i. Det räcker 
inte att vi skriver att eleven uppnår målet utan det ska skrivas 
ännu en blankett som ska undertecknas. Det är massor av pap-
per. 

 
En lärare säger ”Vi har så många uppdrag och sen ska man försöka sköta 
undervisningen också, men i värsta fall får man bara öppna dörren till lekt-
ionssalen och släppa in eleverna för att själv rusa i väg på annat.” Doku-
mentstyrningen verkar i liten omfattning ta i beaktande att lärare måste få 
tid till planering, genomförande och efterarbete av sin undervisning och att 
verksamhetsutvecklingen är beroende av att lärare har tid för didaktiska 
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Precis så kan jag också uppleva det. Har man ett åtgärdspro-
gram som de får med sig hem och som man har gått igenom så 
har man i alla fall ett bevis på att man har förmedlat det. 
 

I resonemangen ser vi hur dokumentstyrning påverkar relationen mellan de 
berörda i riktning mot ett mera kontraktsliknande förhållande. Det som 
kännetecknar kontrakt är en lägre grad av tillit (jfr Koehn, 1994).  
	
Betoningen på resultat och prestation pekar ut elever som inte uppnår god-
kända resultat och utmanar lärares anspråk på att ha alla elevers bästa för 
ögonen. Dokumentstyrningens negativa sidoeffekter framträder i form av 
elevers stigmatisering och exkludering vilket leder till vad lärare talar om 
som försämrade relationer med elever och vårdnadshavare. Någon lärare 
uttrycker det som att ”det är rent kränkande för eleverna, de förstår inte 
vad som händer, allt sker över huvudet på dem”. Samtidigt som kraven på 
dokumentation ökar gäller det för lärare att försöka undvika att elever ge-
nom mängden dokument blir behandlad på ett ”omänskligt och kränkande 
sätt”. En lärare uttrycker det som att det för lärare handlar om att ”inte 
knäcka elever mer än vad de redan är knäckta”. Lärare vill kort sagt inte 
bidra till att elever mår dåligt genom ett dokumenterat utanförskap (jfr 
Ingestad, 2006). 

Datorisering på gott och ont 

I lärarintervjuerna kommer Projekt- och omdömesdatabasen (PODB-
systemet) ofta upp, den och andra tekniker avser att synliggöra och klar-
göra vad verksamheten går ut på. I fråga om tekniker kring dokumentation 
visar det sig handla om makt över teknikerna och vad dessa betyder som 
löften eller hot om effektivitet och delaktighet. PODB-systemet inriktar sig 
på webblösningar för skolors administration och dokumentation. Olika 
typer av moduler har marknadsförts i relation till IUP, skriftliga omdömen 
och ÅP. Enligt marknadsföringen fyller modulerna funktionen att på bättre 
sätt följa elevers kunskapsutveckling och göra tydligt läroplanens mål. De 
datoriserade systemen gör också dokumentation och information tillgäng-
lig och lättare åtkomlig för elever och vårdnadshavaren via webben.50  
 

                                                        
50 Enligt företagets uppgifter används PODB i runt 100 svenska kommuner och cirka 60 kommuner 
har systemet som standard på sina skolor. Företaget uppger att runt 12 000 lärare, skolledare och 
skolpolitiker under 2011 deltagit i företagets fortbildningar. 
https://infomentor.se/Swedish/production/homepage/Home/Default.aspx (2012-12-07). 
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denna elev. Men min chef sa till föräldrarna att ni får prata med 
henne för jag har inte en aning om varför hon inte gjort ett åt-
gärdsprogram. Då tycker jag att han har släppt in föräldrarna 
för långt. 

	
Vad lärarna tar upp kan uppfattas som en problematik i kraftfältet mellan å 
ena sidan att dokumentationen upprättas för att ”ha ryggen fri” inför fram-
tida kritik och klander och å andra sidan hur dokumentationskraven i sig 
kan leda till mer av ifrågasättanden, misstro och kritik.  

	
Det har jagats med blåslampa, jag har arbetat i 6 år och jag 
märker det. Jag har aldrig varit så noga med dokumentationen 
som jag är nu. Men samtidigt har jag aldrig fått så mycket kritik 
som under det sista året, framförallt från elever och föräldrar. 
Det är på något sätt som att ju mer man dokumentera ju mer öp-
pen blir man för kritik. Det gör att man känner att det jagas från 
alla håll. 

 
På förhand formulerade dokument och omdömen om eleven kan bidra till 
att göra relationen till vårdnadshavarna komplicerad. Lärare måste fundera 
över hur tydlig eller försiktig man ska vara i sina formuleringar. Ett större 
mått av standardisering kan i mötet med vårdnadshavare vara tidsbespa-
rande och erbjuda läraren en säkrare grund för sin argumentation. En stan-
dardisering av formuleringar och bedömningar kan ge läraren en distans 
och trygghet. 

Personligen tycker jag att det vore bra med mer av standardise-
ring. Det vore underbart att ha något förtryckt och sedan få 
skriva dit något och kryssa.  

	
Även en maktdimension och en vilja att stärka sitt inflytande i relation till 
elever och vårdnadshavare kommer här till uttryck (jfr Asp-Onsjö, 2012).  
 
Vad dokumentstyrningen inte minst sätter fokus på är betydelsen av att 
vara tydlig i relation till vårdnadshavarna och ”att ha papper på” vad man 
kommit överens om.  
 

Du måste bli mer tydlig och om det är dokumenterat blir det lät-
tare att följa upp. Du kan ha en förälder som säger att jag har 
aldrig hört det här. Men, jo det sa vi förra gången, varsågod här 
står det. 
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datasystem som köps in.51  

När datoriseringen gör det möjligt för allt fler, rektor, kollegor, elever och 
vårdnadshavare, att se vad lärare gör bidrar det till en självreglering och en 
känsla av att vara övervakad. Lärare blir försiktiga med vad de skriver 
eftersom de kan möta motstånd och kritik. Synliggörande genom datorise-
ringen förstärker inställningen att det blir allt viktigare att man som lärare 
gör på rätt sätt. Som en (oförutsedd) bieffekt bidrar tekniken till att makten 
över lärares vardagsverksamhet förskjuts. Lärares handlingsfrihet reduce-
ras och ytterligare en konsekvens är att det skapas missförstånd och stress i 
relation till vårdnadshavare, vilket i sin tur riskerar att generera ytterligare 
arbete för lärare. De praktiska och tekniska problemen kring datasystemen 
kan i vissa fall leda till att ämnesundervisningen blir lidande. Det sker en 
omprioritering av vad för typ av arbetsuppgifter lärare måste ägna tid åt. 
Lärare menar att planering med lektioner och undervisning får allt mindre 
utrymme och att det i värsta fall bli något de får sköta utanför arbetsplat-
sen. Att lösa praktiska problem, att följa de administrativa reglerna, att 
göra de rapporteringar, uppföljningar och dokumentationer som det ställs 
krav på tar alltmer tid i anspråk. Den förskjutning av arbetsuppgifterna 
som lärare talar om betyder att mindre tid ägnas åt vad lärare uppfattar som 
relevant kärnverksamhet vilket betyder att lärares handlingsförmåga redu-
ceras.  

Men dokumentationen och datorhanteringen bär också på ett löfte om en 
förstärkt förmåga att hålla ordning och att skapa effektivitet. En lärare 
uttrycker det som att ”det hade varit skönt om vi hade kunnat få alla de 
dokument vi sitter och skriver samlat i ett och samma datasystem.” Datori-
seringen bidrar enligt läraren till att det blir mer synligt vad eleverna kan 
och vad lärare gör. Även om systemet inte är oproblematiskt kan det bidra 
till att det bli lättare för lärare att ha kontroll och att kunna argumentera för 
de bedömningar och betygssättningar som görs. En lärare menar att ”vi 
kan peka exakt på vad som saknas och argumentera för betygssättningen.” 
Ett annat värde som framhålls med PODB-systemet är att det är lika för 
alla. Ur ett elevperspektiv bidrar det till en större likvärdighet, kontinuitet 
och rättvisa. Datoriseringen i sig har även potential att öka tillgängligheten 
och tillträdet till skolans värld. Det kan på sikt bli en faktor för att göra 
vårdnadshavare mer engagerade och delaktiga resonerar några lärare. I 
resonemanget är det tydligt att det datoriserade dokumentationssystemet 
tros underlätta lärares arbete ”när den väl fungerar och när vi lärare sköter 

                                                        
51 Vid samtal med tjänstemän på kommunnivå bekräftas lärares bild av att man inte diskuterat och 
övervägt datoriseringens konsekvenser i relation till lärarna och deras arbetsvillkor.   
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Dokumentstyrningen kan förstås som del i en marknadsföring där doku-
mentationspraktiken har potential att utgöra en resurs eller konkurrensför-
del, samtidigt som den kan bidra till att förskjuta arbetet i riktning bort från 
vad som egentligen är den professionella kärnverksamheten. Det finns 
lärare som ger uttryck för en stark kritik av marknadiseringen och de ten-
denser till standardisering som olika dokumentations- och uppföljningssy-
stem anses föra med sig.  
	

Detta med att IUPn ska vara uppställd på något speciellt sätt för 
att den ska falla några som aldrig är ute i undervisningen på 
läppen, det strider mot allt jag står för. Jag menar det görs en 
djävla massa IUPer och vissa tjänar stora pengar på det. Kon-
sulter åker runt och tjänar pengar på det här. Det finns ett eko-
nomiskt intresse för att hålla det här vid liv om så med konst-
gjord andning. 

	
Lärare är på det här sättet inte bara kritiska till ekonomiseringen utan 
också till dåligt anpassade tekniska system och till att inhyrda konsulter tar 
makten från dem. Lärare menar att den datoriserade hanteringen av doku-
mentationen är mycket tidskrävande. Att systemen är tidskrävande, att 
”mycket tid går till spillo”, beror enligt lärarna ofta på tekniska problem 
som gör att systemen uppfattas svårarbetade och sårbara. Det kan också 
vara så att det krävs en omfattande sidodokumentation för att dokumentat-
ionssystemen ska fungera optimalt. Lärare behöver därför kontinuerligt 
göra anteckningar för att senare föra in noteringarna i systemen.  
 

Inför förra utvecklingssamtalen skulle jag skriva för 120 elever i 
PODB om var de gjort i ämnet och vad de ligger och vad de ska 
göra om de riskerar att inte nå målen. Det blir mycket text på 
varje elev och det tar tid. Det är kaos på arbetsplatsen inför ut-
vecklingssamtalen. 

	
De av lärarna som upplever PODB som ”oerhört negativt” och ”tungrott” 
beklagar att kommunen, utan att tillfråga lärare och skolor, köper in flera 
moduler och därmed successivt bygger ut systemet till att omfatta fler 
funktioner. För lärare är det tydligt att det som styr är datasystemen och de 
företag som säljer dessa samt de på kommunnivå som beslutar att köpa 
systemen. Som grupp har lärarna ingen makt eller inflytande över vilka 
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datasystem som köps in.51  

När datoriseringen gör det möjligt för allt fler, rektor, kollegor, elever och 
vårdnadshavare, att se vad lärare gör bidrar det till en självreglering och en 
känsla av att vara övervakad. Lärare blir försiktiga med vad de skriver 
eftersom de kan möta motstånd och kritik. Synliggörande genom datorise-
ringen förstärker inställningen att det blir allt viktigare att man som lärare 
gör på rätt sätt. Som en (oförutsedd) bieffekt bidrar tekniken till att makten 
över lärares vardagsverksamhet förskjuts. Lärares handlingsfrihet reduce-
ras och ytterligare en konsekvens är att det skapas missförstånd och stress i 
relation till vårdnadshavare, vilket i sin tur riskerar att generera ytterligare 
arbete för lärare. De praktiska och tekniska problemen kring datasystemen 
kan i vissa fall leda till att ämnesundervisningen blir lidande. Det sker en 
omprioritering av vad för typ av arbetsuppgifter lärare måste ägna tid åt. 
Lärare menar att planering med lektioner och undervisning får allt mindre 
utrymme och att det i värsta fall bli något de får sköta utanför arbetsplat-
sen. Att lösa praktiska problem, att följa de administrativa reglerna, att 
göra de rapporteringar, uppföljningar och dokumentationer som det ställs 
krav på tar alltmer tid i anspråk. Den förskjutning av arbetsuppgifterna 
som lärare talar om betyder att mindre tid ägnas åt vad lärare uppfattar som 
relevant kärnverksamhet vilket betyder att lärares handlingsförmåga redu-
ceras.  

Men dokumentationen och datorhanteringen bär också på ett löfte om en 
förstärkt förmåga att hålla ordning och att skapa effektivitet. En lärare 
uttrycker det som att ”det hade varit skönt om vi hade kunnat få alla de 
dokument vi sitter och skriver samlat i ett och samma datasystem.” Datori-
seringen bidrar enligt läraren till att det blir mer synligt vad eleverna kan 
och vad lärare gör. Även om systemet inte är oproblematiskt kan det bidra 
till att det bli lättare för lärare att ha kontroll och att kunna argumentera för 
de bedömningar och betygssättningar som görs. En lärare menar att ”vi 
kan peka exakt på vad som saknas och argumentera för betygssättningen.” 
Ett annat värde som framhålls med PODB-systemet är att det är lika för 
alla. Ur ett elevperspektiv bidrar det till en större likvärdighet, kontinuitet 
och rättvisa. Datoriseringen i sig har även potential att öka tillgängligheten 
och tillträdet till skolans värld. Det kan på sikt bli en faktor för att göra 
vårdnadshavare mer engagerade och delaktiga resonerar några lärare. I 
resonemanget är det tydligt att det datoriserade dokumentationssystemet 
tros underlätta lärares arbete ”när den väl fungerar och när vi lärare sköter 

                                                        
51 Vid samtal med tjänstemän på kommunnivå bekräftas lärares bild av att man inte diskuterat och 
övervägt datoriseringens konsekvenser i relation till lärarna och deras arbetsvillkor.   

90 

Dokumentstyrningen kan förstås som del i en marknadsföring där doku-
mentationspraktiken har potential att utgöra en resurs eller konkurrensför-
del, samtidigt som den kan bidra till att förskjuta arbetet i riktning bort från 
vad som egentligen är den professionella kärnverksamheten. Det finns 
lärare som ger uttryck för en stark kritik av marknadiseringen och de ten-
denser till standardisering som olika dokumentations- och uppföljningssy-
stem anses föra med sig.  
	

Detta med att IUPn ska vara uppställd på något speciellt sätt för 
att den ska falla några som aldrig är ute i undervisningen på 
läppen, det strider mot allt jag står för. Jag menar det görs en 
djävla massa IUPer och vissa tjänar stora pengar på det. Kon-
sulter åker runt och tjänar pengar på det här. Det finns ett eko-
nomiskt intresse för att hålla det här vid liv om så med konst-
gjord andning. 

	
Lärare är på det här sättet inte bara kritiska till ekonomiseringen utan 
också till dåligt anpassade tekniska system och till att inhyrda konsulter tar 
makten från dem. Lärare menar att den datoriserade hanteringen av doku-
mentationen är mycket tidskrävande. Att systemen är tidskrävande, att 
”mycket tid går till spillo”, beror enligt lärarna ofta på tekniska problem 
som gör att systemen uppfattas svårarbetade och sårbara. Det kan också 
vara så att det krävs en omfattande sidodokumentation för att dokumentat-
ionssystemen ska fungera optimalt. Lärare behöver därför kontinuerligt 
göra anteckningar för att senare föra in noteringarna i systemen.  
 

Inför förra utvecklingssamtalen skulle jag skriva för 120 elever i 
PODB om var de gjort i ämnet och vad de ligger och vad de ska 
göra om de riskerar att inte nå målen. Det blir mycket text på 
varje elev och det tar tid. Det är kaos på arbetsplatsen inför ut-
vecklingssamtalen. 

	
De av lärarna som upplever PODB som ”oerhört negativt” och ”tungrott” 
beklagar att kommunen, utan att tillfråga lärare och skolor, köper in flera 
moduler och därmed successivt bygger ut systemet till att omfatta fler 
funktioner. För lärare är det tydligt att det som styr är datasystemen och de 
företag som säljer dessa samt de på kommunnivå som beslutar att köpa 
systemen. Som grupp har lärarna ingen makt eller inflytande över vilka 



93 

rens sida. Med matrisen som standard och med ett tydligare fokus på kun-
skap, objektivitet och ”kryss i rutor” kan risken med subjektiva värderingar 
till viss del hanteras.  Som teknik ställer matriser krav på lärare att sluta 
upp bakom de formuleringar och bedömningar som görs. Men matriser 
som garanti för att undvika personligt godtycke, upprätthålla distans och 
hantera osäkerhet är inte oproblematisk.  
 
Ett mer tekniskt agerande, för att undvika subjektivitet och mer svårmät-
bara innehåll kan begränsa lärares möjlighet att utifrån ett professionellt 
omdöme avgöra vad som på pedagogiska grunder är önskvärt i olika sam-
manhang och situationer (Biesta, 2011). Att reducera komplexiteten med 
en viss typ av dokument och dokumentation blir ett sätt att hantera subjekt-
ivism, otydlighet och den kritik man i ett lärarkollegium får för att man 
”gör på väldigt olika sätt”.  
 
Om personliga omdömen och mindre lätt mätbara aspekter blir något man 
inte kan hantera utifrån mer systemmässiga villkor kan vi se hur den pro-
fessionella uppmärksamheten omdirigeras. Lärare anför vikten av ett pro-
cessuellt tänkande och en mer sammanhängande förståelse för helheter. I 
materialet ser vi att lärare ifrågasätter hur dokumentations- och bedöm-
ningspraktiken fått en alltmer summativ inriktning. Lärare gör andra be-
dömningar av vad som är betydelsefullt.  
 

Nu är det nulägesbeskrivning och det är så väldigt fint och bra, 
det ser väldigt fint och proffsigt ut. Men det är ju inte det som är 
viktigt.  

	
För den här läraren är det viktigare att få ägna sig åt det som är relevant, 
istället för det som utåt sett ser ”proffsigt ut”. Lärarna efterfrågar att få 
möta eleven och vårdnadshavaren i samtal för att bättre greppa en pro-
blemsituation i dess helhet, istället för att i matriser och andra skriftliga 
former skapa en bild av att det råder objektivitet och likvärdighet utifrån 
mätbara kriterier och kunskapsnivåer.  

Hur uppfattar lärare sitt ansvar? 

För att dokumentationen ska fungera på bättre sätt krävs, enligt lärarna, 
tätare uppföljningar och ett tydligare ansvarstagande från deras sida. En 
lärare uttrycker det som att ”det räcker inte med ett åtgärdsprogram i sam-
band med utvecklingssamtal halvvägs in på terminen och sedan en upp-
följning halvvägs in på vårterminen.” Som lärare måste man ta ansvar och 
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oss.” 

Matriser – en särskild teknik för dokumentation 

En vanligt förekommande form för att skapa synlighet utgörs i studien av 
matriser. Som del av dokumentations- och bedömningspraktikerna kring 
IUP, skriftliga omdömen och ÅP framträder dessa matriser som en särskild 
teknik och sidodokumentation.  
	
Bedömningsmatriser som grundkoncept handlar om att ge lärare ett red-
skap för att analysera vad kursplaner anger, vilka kunskapskrav som gäller 
samt att därigenom tydliggöra och beskriva skolans mål med koppling till 
bedömning.52 Med hjälp av matriser handlar det om att på ett tydligt sätt 
förena vad som är ett ämnes syfte och mål med kunskapskrav, undervis-
ning och bedömning (jfr Lundahl, 2011). Sett i ljuset av mål- och resultats-
tyrning ska elevers prestationer därigenom inte jämföras med varandra 
utan med på förväg uppställda mål, kriterier och kunskapskrav (Kjellström, 
2013). Genom att formulera matriser ägnar sig lärare åt att formulera kun-
skapskrav och ange hur en tänkt progression kan ta form.53  
 
Med utgångspunkt i matriser försvarar och argumenterar lärare för de be-
dömningar och betygssättningar man gjort.  
 

Jag tycker att med matriserna lägger man inte in några person-
liga värderingar. När man ska skriva om eleven blir det annars 
lätt så att man, ja att föräldrarna läser mellan raderna, men om 
man har en matris och markerar i den då är man ju mer profess-
ionell.  
 

Då lärare formulerar sig i text om eleven riskerar det ge utrymme åt en 
subjektivitet som kan öppna upp för (van)tolkningar från vårdnadshava-
                                                        
52 Matriserna anger och kombinerar olika kriterier och nivåer som uttryck för elevernas kunskapsut-
veckling. Då lärarna formulerar kriterier och kunskapsnivåer sker det i syfte att uppnå objektivitet, 
jämförbarhet och likvärdighet. Matriser fyller funktionen av att erbjuda, eller snarare bära löfte om att 
erbjuda, en skriftlig tydlighet och en objektivitet och rättvisa i bedömningarna. Med matriserna gör 
lärare anspråk på en gemensam professionalitet utifrån att det blir lättare för läraren att kontrollera och 
påvisa var eleverna befinner sig i sin utveckling. Dessutom kan de fungera självinstruerande och kan 
användas för elevers självbedömningar. Matriserna kan beroende på hur de är utformade kort sagt 
utgöra en grund för samtal med elever om kvaliteter och vara inriktade på att göra tydligt och synligt 
vad som är en önskvärd utveckling.  
53 Det ska noteras att det vid beslut om den nuvarande betygsskalan bedömdes svårt att utarbeta till-
räckligt definierade och nyanserade betygssteg för samtliga godkända betygssteg. Betygsskalan är 
därför så konstruerad att det också lämnas till lärares ”professionella kompetens” att avgränsa de 
mellanliggande betygsstegen (prop. 2007/08:66 s. 14). 
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I resonemangen ser många av lärarna sig som ett slags offer för styrning-
ens konsekvenser och en stor del av ansvaret för skolors brister förläggs 
hos dem som utformar styrningen på statlig och kommunal nivå. För att 
kunna ta ett professionellt ansvar måste lärare ha en handlingsfrihet som de 
saknar idag. 
 
Att ansvaret för arbetet med dokumentation brister beror enligt lärare på att 
skolutvecklingsarbeten anses ”dåligt förberett”. Ansvaret ”flyter” ofta me-
nar lärare och någon uttrycker det som att ”ingen har ansvaret”. En orsak 
som bidrar till bilden av att ansvaret brister och arbetet ofta kan vara oge-
nomtänkt och dåligt planerat är att det varit ”för många chefer på för kort 
tid”. I de resonemangen framträder en oklar ansvars- och arbetsfördelning 
som starkt bidragande till de brister lärarna menar är utmärkande mer ge-
nerellt i arbetet. Ansvarsfrågan aktualiseras särskilt vid upprättandet av 
IUP och ÅP. Det kan vara problematiskt att leva upp till vad författningen 
anger om att lärare, elev och vårdnadshavare ska mötas som jämlika parter 
och ta olika ansvar. Frågan om på vilket sätt elever och vårdnadshavare 
ska vara delaktiga och ges ett inflytande kan vara problematiskt att han-
tera. En lärare uttrycker det som att ”det är svårt att inte vara den som tar 
störst ansvar. För ansvaret är ju vårt så klart.” Och en annan lärare berättar 
att:  

	
Blanketten [IUP-dokumentet] ändrades till nuvarande läsåret. 
Nu är det en ruta med elev, en med hem och en med skola. Så vi 
måste ändå få eleven att inse att eleven har ett ansvar. Alltså 
oavsett vilket system så har ju alltid eleven ett ansvar för att göra 
sina uppgifter och göra det man blir ålagd. 
 

Det finns också lärare som känner att de ”lägger över” sin professionalitet 
på eleverna. Dokumentstyrningen kan leda till ansvarsförskjutningar och 
påverka relationerna i riktning att bli mer kontraktsliknande, därmed 
frammanas också situationer som kännetecknas av en lägre grad av tillit 
(jfr Koehn, 1994) För lärare handlar det om ”att ha papper på” vad man 
kommit överens om.  
 
Vi kan se att dokumentstyrningen här kan skapa en ambivalens i relation 
till vilket professionellt ansvar läraren har och vilket ansvar som kan läg-
gas på andra. Det kan handla om frågor som har en psykologisk eller me-
dicinsk inriktning. Då de pedagogiska implikationerna av en viss proble-
matik inte kan identifieras tenderar därför ansvaret att förskjutas bort från 
läraren.  
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anstränga sig för att göra dokumentationen tydligare. En lärare menar att 
lärare har ett särskilt ansvar för att ”förenkla för mottagaren”.  
	
Lärare menar att ansvaret tenderar att förläggas någon annanstans som hos 
skolledningen, till nästa stadium i skolsystemet eller till en fråga för skol-
myndigheterna. Självkritiskt uttrycker en lärare att de kan lätt bli att lärare 
tänker ”skit samma, de ska snart börja på gymnasiet ändå, då är det inte 
mitt problem längre.” Att lärare tycker det är svårt att ta ansvar, för att 
exempelvis identifiera kvalitativa skillnader i dokumentationen, har delvis 
att göra med att de inte tycker sig veta vad det är som ska gälla. En lärare 
menar att ”vi har ju inte heller riktigt fått veta vad det är som inte är bra 
eller vad det är som kan bli bättre”.  

	
Skolmyndigheternas och skolledningars fokusering på skolors doku-
mentation – att planer och program upprättas i enlighet med vad författ-
ningar och allmänna råd föreskriver – riktar uppmärksamheten mot lärares 
och skolor redovisningsskyldighet (accountability) (Solbrekke & Englund, 
2011; Biesta, 2011) 	 Det blir svårare att se hur det interna arbetet i skolan 
förbättras och hur dokumentstyrningen svarar mot eller står i relation till 
lärarnas aktiva ansvar. 

	
Jag fundera på hur mycket hjälper det här åtgärdsprogrammet. 
Alltså vi lägger ju väldigt mycket kraft på att skriva dem. Man 
skriver om elevens ansvar. Ja tar eleven det ansvaret, nej de gör 
de ju långt ifrån alltid. Och hemmets ansvar. Nej hemmet tar 
långt ifrån alltid sitt ansvar. Det är ju egentligen ett papper som 
på något sätt, ja ibland känner jag att det är ett papper för att vi 
ska ha ryggen fri. 

	
IUP och ÅP tenderar bli en typ av legitimerande administration, där skolor 
i realiteten inte kan leva upp till det som utlovats (Forssell & Ivarsson 
Westerberg, 2014).  

	
 Dokumentationen har helt klart fel fokus för de eleverna där 
man tycker att det händer ingenting och där vi ändå var sjätte 
vecka måste skriva ett åtgärdsprogram och träffa föräldrarna. 
Man har ju liksom inget att sätta in och hjälpa de här eleverna 
som har det verkligen svårt. 
 
Ja var har vi att komma med? Vi har inte mycket att sätta in. För 
det finns liksom ingen uppsjö ut av hjälp och stöd utan det är vad 
man kan göra inom den befintliga klassens ram upplever jag. Så 
man får försöka greja det här själv. 
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Vi har sett att flera lärare ger uttryck för att de tvingas handla på ett sätt 
som de själva inte tror leder till önskvärda resultat. En risk är därigenom 
att lärare förlorar tillgång till sin beprövade erfarenhet och utvecklar be-
skyddarstrategier som i förlängningen leder till att lärare presterar under 
sin egentliga förmåga. Det är i namn av att skydda elever från lärares god-
tycke som det sker en förskjutning mot mätbarhet, likvärdighet och objek-
tivitet. Lärarnas normbas riskerar emellertid att undergrävas när skolans 
sociala och demokratiska uppdrag får stryka på foten för ett allt mer in-
strumentellt förhållningssätt (jfr Biesta, 2011; Solbrekke & Englund, 
2011). Det blir också tydligt att skolans olika aktörer har olika normer och 
värderingar. 
 

Jag känner att rektorns och skolledningens mål inte är samma 
som våra. Vi har andra värderingar om vad vi ska göra för att 
det ska gå bra för eleverna. Jag tror att eleverna måste må bra 
för att kunna prestera bättre, men jag har aldrig hört skolled-
ningen tala om att det är viktigt att vi jobba för att eleverna ska 
må bättre. Istället säger man ni har inte så bra betyg, kan ni inte 
fixa betygen. Det är ett väldigt fokus på bara en del. Vi försöker 
ju inte skapa betygsmänniskor vi försöker skapa fungerande in-
divider som mår bra och blir smarta. Och det skiljer sig mycket 
från vad kommunen kräver av oss. 

	
Dokumentationen sker i hög grad, menar lärarna, för att det finns administ-
rativa och systemmässiga krav och förväntningar på att så ska ske. Det 
handlar om att svara upp mot externa aktörer och myndigheters behov av 
kontroll och att leverera en synlighet så att de administrativa legitimerande 
funktionerna kan uppfyllas. Det betyder inte att det i resonemangen helt 
saknas professionella grunder för synliggörande genom dokumentation. 
Vissa menar att det bidrar till att strukturera och tydliggöra verksamheten 
och dess mål för lärare och elever. 
 
På mer systemmässiga nivåer handlar det om att med olika typer av doku-
mentation, kvalitetsredovisningar, kontroller, jämförelser, uppföljningar 
och utvärderingar visa att man lever upp till lagens krav. På det sättet har 
dokumentationspraktiken tydligt sin grund i en upplevd extern misstro. 
Lärarna har svårt att identifiera som sitt professionella uppdrag att göra 
synligt såväl sina arbetsprocesser som elevers prestationer för dessa syften. 
Frågan om varför dokumentationen sker besvaras som vi sett ofta av lärare 
med ”att ha ryggen fri” mot framtida kritik och klander. Eller som en lä-
rare uttrycker det ”visa att vi på skolan har gjort vad vi har gjort”. Genom 
dokumentationen kan lärare påvisa att de är ”lojala” eller att ”vi tar tag i 
sakerna”.  
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Man kan ju undra om jag som är pedagogiskt utbildad ska göra 
en utredning på en elev som har bekymmer.[…]Vi har ju inte 
kunskap heller om det är stora problem. Om det behövs gå vi-
dare till andra än till lärare, kanske skolpsykolog eller läkare. 
Det kan ju vara saker som är på deras fritid och i hemmet.  
 

Med utgångspunkt i det anförda perspektivet kan man som lärare inte be-
lastas för att det brister i mål- och resultatuppfyllelsen menar lärare.  

Bristande tilltro 

Misstro mot lärare är en genomgående aspekt utifrån att det brister i sam-
ordning kring dokumentationspraktiken och bedömningspraktiken. Lärare 
vittnar t.ex. om hur de under en period varje vecka varit tvungna att rap-
portera hur det går för enskilda elever. 
 

Från april fick vi varje fredag rapportera ner till förvaltnings-
byggnaden om hur mycket närmre är Johan och hur mycket 
närmre är Stefan ett godkänt nu […] Man slår knut på sig själv. 

	
Lärare menar att det som är viktigast riskerar att falla bort. En lärare ställer 
sig frågan: ”Men vad är viktigast? Det måste väl vara att man använder 
åtgärdsprogram och försöker åtgärda de problem som finns.” Här ifråga-
sätter läraren om dokumentationen bidrar till ökad resultatuppfyllelse. 
Lärare är kritiska till att med dokument ”bevisa” vad man gjort.  

	
Det jagas uppifrån och nerifrån för att betygen ska vara bättre. 
Många känner en fruktansvärd frustration över detta, att vi inte 
räcker till.[…] Både rektor, kommunen och förvaltningen menar 
att ett bättre resultat är ett bättre betyg. Och nerifrån så är det 
föräldrar och elever som trycker på. 
 

En konsekvens av misstron är att lärares förtrogenhetskunskap, etik och 
professionella omdöme blir en riskfylld grund för handling. Handlande 
riskerar bli alltmer regelstyrt. Lärares engagemang, vilja och förmåga att 
sätta eleven i centrum, att ta sig tid och handla i nära relation till eleverna 
för att engagera och motivera utmanas. I en vidare mening är det lärares 
egen möjlighet att definiera vad som är ett problem och vad som är ett 
lämpligt handlande som utmanas. Det betyder att en del i den profession-
ella självständigheten är i riskzon för att inte uppfattas som betydelsefull. 
 



97 

Vi har sett att flera lärare ger uttryck för att de tvingas handla på ett sätt 
som de själva inte tror leder till önskvärda resultat. En risk är därigenom 
att lärare förlorar tillgång till sin beprövade erfarenhet och utvecklar be-
skyddarstrategier som i förlängningen leder till att lärare presterar under 
sin egentliga förmåga. Det är i namn av att skydda elever från lärares god-
tycke som det sker en förskjutning mot mätbarhet, likvärdighet och objek-
tivitet. Lärarnas normbas riskerar emellertid att undergrävas när skolans 
sociala och demokratiska uppdrag får stryka på foten för ett allt mer in-
strumentellt förhållningssätt (jfr Biesta, 2011; Solbrekke & Englund, 
2011). Det blir också tydligt att skolans olika aktörer har olika normer och 
värderingar. 
 

Jag känner att rektorns och skolledningens mål inte är samma 
som våra. Vi har andra värderingar om vad vi ska göra för att 
det ska gå bra för eleverna. Jag tror att eleverna måste må bra 
för att kunna prestera bättre, men jag har aldrig hört skolled-
ningen tala om att det är viktigt att vi jobba för att eleverna ska 
må bättre. Istället säger man ni har inte så bra betyg, kan ni inte 
fixa betygen. Det är ett väldigt fokus på bara en del. Vi försöker 
ju inte skapa betygsmänniskor vi försöker skapa fungerande in-
divider som mår bra och blir smarta. Och det skiljer sig mycket 
från vad kommunen kräver av oss. 

	
Dokumentationen sker i hög grad, menar lärarna, för att det finns administ-
rativa och systemmässiga krav och förväntningar på att så ska ske. Det 
handlar om att svara upp mot externa aktörer och myndigheters behov av 
kontroll och att leverera en synlighet så att de administrativa legitimerande 
funktionerna kan uppfyllas. Det betyder inte att det i resonemangen helt 
saknas professionella grunder för synliggörande genom dokumentation. 
Vissa menar att det bidrar till att strukturera och tydliggöra verksamheten 
och dess mål för lärare och elever. 
 
På mer systemmässiga nivåer handlar det om att med olika typer av doku-
mentation, kvalitetsredovisningar, kontroller, jämförelser, uppföljningar 
och utvärderingar visa att man lever upp till lagens krav. På det sättet har 
dokumentationspraktiken tydligt sin grund i en upplevd extern misstro. 
Lärarna har svårt att identifiera som sitt professionella uppdrag att göra 
synligt såväl sina arbetsprocesser som elevers prestationer för dessa syften. 
Frågan om varför dokumentationen sker besvaras som vi sett ofta av lärare 
med ”att ha ryggen fri” mot framtida kritik och klander. Eller som en lä-
rare uttrycker det ”visa att vi på skolan har gjort vad vi har gjort”. Genom 
dokumentationen kan lärare påvisa att de är ”lojala” eller att ”vi tar tag i 
sakerna”.  

96 

	
Man kan ju undra om jag som är pedagogiskt utbildad ska göra 
en utredning på en elev som har bekymmer.[…]Vi har ju inte 
kunskap heller om det är stora problem. Om det behövs gå vi-
dare till andra än till lärare, kanske skolpsykolog eller läkare. 
Det kan ju vara saker som är på deras fritid och i hemmet.  
 

Med utgångspunkt i det anförda perspektivet kan man som lärare inte be-
lastas för att det brister i mål- och resultatuppfyllelsen menar lärare.  

Bristande tilltro 

Misstro mot lärare är en genomgående aspekt utifrån att det brister i sam-
ordning kring dokumentationspraktiken och bedömningspraktiken. Lärare 
vittnar t.ex. om hur de under en period varje vecka varit tvungna att rap-
portera hur det går för enskilda elever. 
 

Från april fick vi varje fredag rapportera ner till förvaltnings-
byggnaden om hur mycket närmre är Johan och hur mycket 
närmre är Stefan ett godkänt nu […] Man slår knut på sig själv. 

	
Lärare menar att det som är viktigast riskerar att falla bort. En lärare ställer 
sig frågan: ”Men vad är viktigast? Det måste väl vara att man använder 
åtgärdsprogram och försöker åtgärda de problem som finns.” Här ifråga-
sätter läraren om dokumentationen bidrar till ökad resultatuppfyllelse. 
Lärare är kritiska till att med dokument ”bevisa” vad man gjort.  

	
Det jagas uppifrån och nerifrån för att betygen ska vara bättre. 
Många känner en fruktansvärd frustration över detta, att vi inte 
räcker till.[…] Både rektor, kommunen och förvaltningen menar 
att ett bättre resultat är ett bättre betyg. Och nerifrån så är det 
föräldrar och elever som trycker på. 
 

En konsekvens av misstron är att lärares förtrogenhetskunskap, etik och 
professionella omdöme blir en riskfylld grund för handling. Handlande 
riskerar bli alltmer regelstyrt. Lärares engagemang, vilja och förmåga att 
sätta eleven i centrum, att ta sig tid och handla i nära relation till eleverna 
för att engagera och motivera utmanas. I en vidare mening är det lärares 
egen möjlighet att definiera vad som är ett problem och vad som är ett 
lämpligt handlande som utmanas. Det betyder att en del i den profession-
ella självständigheten är i riskzon för att inte uppfattas som betydelsefull. 
 



99 

kelt formulerad” dokumentation blir, enligt lärare, både de själva och ele-
verna i högre grad hänvisade till provresultat som indikator på hur det går 
för eleverna. Med en inriktning på mätbarhet, provresultat och betyg finns 
en risk att helheten i det professionella uppdraget går förlorad.  
 
Dokumentstyrningen riskerar att begränsa lärares handlingsförmåga. En 
lärare säger ”Jag vet ju vad vi borde göra men det är inte möjligt”. Ur ett 
lärarperspektiv handlar problemen mer om ekonomiska, organisatoriska 
och personella brister, medan det ur ett ledningsperspektiv (enligt lärarna) 
mer diskuteras utifrån brister i lärares kompetenser. En lärare uttrycker det 
som att ”de [skolledningen] säger ofta att vi ska vända på det och se det på 
andra sätt och jobba på ett annat sätt, men ibland måste det ju också till 
mer personal.”  

Energiläckage och tråkighet 
I lärares känsla av otillfredsställelse finns en frustration över bristande 
resurser och fokus på sådant som hjälper elever. Istället ser läraren sig 
tvingade att ägna sig åt sådant de själva inte tror kommer att bidra till nå-
got positivt för eleverna. Lärarna får inte tid till det som de bedömer som 
väsentligt och roligt i yrket. Lärare menar att den höga arbetsbelastningen 
och arbetets inriktning leder till stress, ”energiläckage” och till att arbetet 
blivit ”tråkigt”. Till detta ska läggas en rad olika faktorer som på olika 
nivåer bidrar till misstro, ifrågasättande, kritik och strategier för att ”ha 
ryggen fri”. Eller som lärare uttrycker det ”[vi] jagas från alla håll”. En 
känsla av vanmakt kommer också till uttryck i relation till elever liksom en 
känsla av att inte längre vara kreativ, behörig och kompetent. 
	

Jag tror att den energin folk hade för en 4-5 år sedan den äts nu 
upp av att vi känner en sådan fruktansvärd press för att vi inte 
gör tillräckligt och ändå sliter vi allt vad vi kan. Det tar all den 
kraft vi skulle behövt för att göra de roliga grejorna, som att ar-
beta mer med teman. 

	
Förut var det ju att man hade förtroende från ledningen att man 
gjorde sitt jobb. Nu är de hela kontrollapparaten, närvarolistor, 
lämna in schema exakt när du går hit och dit, pedagogiska pla-
neringar, det känns lite som att man är punktmarkerad. 
 

Kopplingen mellan dokumentation, rättsäkerhet och risken att bli anmäld 
bidrar också till att undergräva lärares engagemang.  
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Det har kommit mycket från nationellt håll som gör att vi måste 
leva upp till måluppfyllelsen. Och att vi ska ha ryggen fri när 
Skolverket eller Skolinspektionen kommer och frågar: - Vad har 
ni gjort? Ja då ska vi kunna säga vad vi har gjort. - Vi har ut-
format de här blanketterna och vi har utrett det här. Det finns i 
den pärmen och vi har det på papper.  

Begränsning av handlingsförmågan 
Enligt lärare får de i högre grad agera i situationer som är ”akuta” eller 
som karaktäriseras som ”brandkårsutryckningar”. Arbetet blir därmed mer 
inriktat på att hantera vad som är här och nu än på långsiktiga planeringar 
och överväganden. Att i så hög grad vara inriktad på vad som händer i 
stunden riskerar att helheten går förlorad och att det blir svårare för lärare 
att bedöma resultatet av olika insatser.  

	
Det borde vara mer fokus på det professionella uppdraget. Idag 
är det mer praktiskt inriktat. Hur gör vi nu och vad händer på 
den lektionen. Det är snuttifierat tycker jag.[…]Jag skulle vilja 
sitta och planera och inspireras av andra, bygga upp tema om 
vad vi ska göra. Att hitta svårare uppgifter. Att planera det här 
tillsammans, att ha tid att göra någonting som är roligt. 
 

Lärare är dessutom kritiska mot att skolledningen inte ger någon återkopp-
ling. Lärares uppfattningar om värdet av sin beprövade erfarenhet utmanas 
därför på olika sätt.  

	
Jag kanske gör fel men då får man gärna tala om det för mig. 
Jag vill ha feedback på IUP och sådant. Jag går alltid och vänta 
på feedback och man famlar hela tiden i blindo och undrar om 
man gör ett bra jobb. 

	
Vad lärare ger uttryck för är en osäkerhet om man gör på rätt sätt. Tiden 
som läggs på dokumentationen tas från vad lärare benämner som ”det 
egentliga arbetet”. En lärare frågar sig ”Vad ska vi fokusera på? Att ha allt 
nedskrivet eller ska vi ha bra lektioner?” Och en annan menar att ”man 
måste dokumentera allt, sen hinner man inte jobba.”  

	
Lärare menar att de fastnar i formalia kring hur saker och ting ska formule-
ras istället för att ägna tid åt det som behöver göras. Trots den tid och 
energi som läggs på dokumentation gör vissa lärare bedömningen att 
dokumentationen är ”torftig” och ”oduglig för vägledning”. Med en ”dun-
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neringar, det känns lite som att man är punktmarkerad. 
 

Kopplingen mellan dokumentation, rättsäkerhet och risken att bli anmäld 
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identifiera vad som är väsentligt och att upptäcka subtila förändringar. För 
lärare handlar det om att identifiera elever som riskerar att inte uppnå kun-
skapskraven och som är i behov av särskilt stöd. Av studien framgår att 
dokumentstyrningen inte stödjer ett kännarskap, snarast menar lärare att de 
vet utan all dokumentation. En lärare uttrycker det som att ”vi vet vad som 
måste göras men kan inte”. I detta resonemang är det främst lärares be-
gränsade handlingsförmåga som påverkar vad som kan ske.  

	
Från ett lärarperspektiv handlar det inte bara om att se och dokumentera 
problemet utan att också få möjlighet (tid) att ägna sig åt det som är rele-
vant. Lärare talar om att de måste ha en bred handlingsrepertoar eller hand-
lingsförmåga. En lärare uttrycker det som att det är väsentligt att ”ha lite i 
bakfickan” att plocka fram. Det finns enligt dessa lärare alltid åtgärder, 
även om dessa inte står att läsa om i dokumentationen. Förutsättningen för 
att kännarskap ska utvecklas och stärkas är att lärare i mötet med kollegor, 
elever och vårdnadshavare få möjlighet att arbeta i riktning mot en mer 
samlad helhetsbild av problem och åtgärder. Det är samtidigt tveksamt om 
dokumentstyrning i de former som här studerats verkligen bidrar till en 
sådan utveckling, tvärtom syns uppmärksamheten styras åt ett annat håll. 
Eller som en lärare uttrycker det: ”tänk om man fick lägga mer tid på 
själva problemet istället för att skriva om det då kanske man nå bättre re-
sultat”. Det allt överskuggande problemet som framträder är därmed att 
den tiden lärare måste ägna åt dokumentation påverkar deras möjlighet att 
utnyttja sitt kännarskap negativt. 

	
Lärare värjer sig mot, att genom dokument och dokumentation, vara de 
som bidrar till en behandling av elever som de tar avstånd ifrån och som de 
menar kan bidra till elevers utanförskap (jfr Ingestad, 2006). Lärare menar 
att dokumentstyrningen riskerar att leda till att elever stigmatiseras och 
exkluderas. Dessutom att relationerna både lärare emellan och till elever 
och vårdnadshavare kan påverkas i negativ riktning. Lärare identifierar på 
så sätt ett etiskt dilemma som kan kopplas till dokumentstyrningens effek-
ter. Vad lärarna ger uttryck för i termer av kännarskap handlar om etiska 
implikationer och vad lärarna själva benämner som en allt mer påtaglig 
resultatfixering. Utifrån sitt kännarskap ifrågasätter lärare att det är på de 
dokumentära områdena de måste kompetensutvecklas, vilket är vad som 
betonas såväl på nationell som på kommun- och skolnivå.54  

	

                                                        
54 I materialet finns samtidigt lärare som menar att ett större mått av standardisering, genom exempel-
vis datoriserade dokumentationssystem, bidrar med ordning, effektivitet och tydlighet för såväl elever-
na som för lärarna själva. Lärares efterfrågan på standardisering kan delvis tolkas som ett svar på den 
kritik som riktas mot lärare.  
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Många lärare tycker att det är asjobbigt nu med allt detta med 
dokumentationen. Hade det bara varit eleverna, undervisningen 
och den biten ja då hade det gått an. Men vi lever ju under det 
hotet, att du vilken dag som helst kan bli anmäld och utsatt med 
namn och allt i tidningen, det stod ju han och sa i aulan.[…] Det 
var en jurist som var här och sa: - Har du inte det dokumenterat 
så får du problem. 
  

Det framträder här en bild av att det finns tydligare risker och hotbilder 
som inte kan bemötas på samma sätt som tidigare, med muntliga argument 
och med omgivningens tillit till lärares professionella omdöme. Arbetet 
struktureras mer tydligt med utgångspunkt från en juridisk diskurs, vilket 
skapar en känsla av dåligt samvete för att man egentligen inte gjort sitt 
jobb. En lärare uttrycker att konsekvensen blir ”att man går hem och 
grubblar och har en knut i magen. Hur tusan ska jag göra för att klara av 
detta.” En annan lärare uttrycker det som att ”jag tycker det är mycket 
roligare att försöka hjälpa Pelle att få godkänt i fysik än att sitta och skriva 
ett dokument om varför han inte är godkänd.” Att lärares handlingsfrihet 
undergrävs, eller som en lärare uttrycker det ”vi har alldeles för lite att 
säga till om”, utgör här en bidragande orsak till att arbetet blivit ”tråkigt”. 

Sammanfattande analys utifrån kunskapstriaden 
Vi återknyter nu till kunskapstriaden och de tre aspekterna (1) kännarskap, 
att ha urskiljningsförmåga, (2) känslomässigt engagemang samt (3) utvär-
dering av och ansvar för det egna arbetet. De frågor som strukturerar ana-
lysen är: 

 
- Kan förmågan att känna igen - att ha urskiljningsförmåga - påverkas av 
dokumentationsstyrning och i så fall hur?  
- Kan det känslomässiga engagemanget påverkas av dokumentationsstyr-
ningen och i så fall hur? 
- Kan utvärderingen av och ansvaret för det egna arbetet påverkas av 
dokumentationsstyrningen och i så fall hur? 

Kännarskap 
Även om dokument och dokumentation inte är något nytt i termer av pro-
gramidé (jfr Rose & Miller, 1992) känner lärare inte igen sig i att behöva 
hantera de olika tekniker dokumentstyrningen bygger på. Lärare gör an-
språk på att ha ett kännarskap gällande sina elever och deras behov utan att 
behöva dokumentera i den omfattning de nu tvingas till. Kännarskap för-
stått som en väsentlig del av kunskapen gäller exempelvis förmågan att 
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Vi ser att dokumentstyrningen bidrar till att skolverksamheten blir mer 
ensidigt inriktad mot kunskapskontroll, resultat och mätbarhet där hon-
nörsord som objektivitet, effektivitet och likvärdighet står i centrum. Ett 
sådant förhållningssätt kan begränsa lärares handlingsrepertoar. I strävan 
efter att elever ska uppnå godkända kunskapsresultat sker en förskjutning 
mot det förenklade, kortsiktiga och förutsägbara lärandet och en inriktning 
mot att det finns ett rätt sätt. Det gör att lärare får svårare för att se olika 
handlingsalternativ och hur undervisningen kan utvecklas. Lärare vittnar 
om att de åtgärder som sätts in då elever uppvisar brister tenderar att bli 
more of the same. ”Vi är så fastlåsta vid det här vanliga som vi kan er-
bjuda.” De vanliga åtgärderna handlar då inte minst om att dokumentera 
ännu mer, göra tätare uppföljningar, göra innehållet ännu mer mätbart och 
att ge mer läxor och prov. Lärare blir på ett sätt redovisningsskyldiga för 
något som de i enlighet med sina kriterier för kvalitet inte själva tror på. 
Lärare har svårt att uppfatta sambanden mellan dokumentation och mål- 
och resultatuppfyllelse (jfr Eggen, 2010).  

Känslomässigt engagemang 
Lärarnas engagemang är starkt kopplat till eleverna. De menar att den goda 
läraren är i skolan primärt för eleverna. Därför påverkas man känslomäss-
igt negativt av att inte i tillräcklig omfattning få ägna sig åt vad man själv 
identifierar som sitt huvudsakliga professionella uppdrag nämligen att 
möta elever och att bedriva en kvalitativt god undervisning. Att lärare i allt 
högre omfattning behöver framhålla sig själva, vad man är bra på och vad 
man vill och måste utvecklas i, är också en aspekt som utmanar engage-
manget. Vad lärare vittnar om är hur ett kollegialt samarbete kring mer 
tematiskt innehåll fungerar engagerande, men att det är något man numera 
ägnar sig åt i allt mindre utsträckning på grund av tidsbrist och fragmente-
ring. 

	
Då lärare uttrycker sig känslomässigt är det i hög grad en otillfredsställelse 
man ger uttryck för. Det finns en osäkerhet om man gör tillräckligt, det 
upplevs som att ”det jagas från alla håll”. Styrningen och kontrollen bidrar 
till ett ”energiläckage” som gör arbetet ”tråkigt”. Vad lärare mer generellt 
ger uttryck för är att betydelsen av arbetsglädje, engagemang och entusi-
asm tonats ner i skolverksamheten Att ha ”tråkigt” på jobbet får också 
kognitiva konsekvenser som påverkar lärares kunskaper och beteenden. 
 
Att dokumentstyrningen utgör en självreglerande och disciplinerande kraft 
är tydligt. I vissa fall uppfattar lärare hur de själva blir ett instrument för 
instrumentet (tekniken). Lärarrollen förskjuts i riktning mot att konstitue-
ras som en som har att övervaka men också som en som blir övervakad av 
systemen. För lärare handlar det i hög grad om att sköta sig så att man inte 
sätter kollegor i svårigheter och/eller drar på sig kritik från skolledning och 
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Kännarskapet påverkas ytterst av att lärare på olika sätt tvingas lägga tid 
på och handla i strid med kunskap och tidigare erfarenheter om vad som 
bidrar till elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling. Från lärarhåll 
anförs att dokumentstyrningen i sig mycket väl kan vara en bidragande 
orsak till elevers sjunkande kunskapsresultat. Vad lärare tidigare varit väl 
förtrogna med blir samtidigt ifrågasatt i ljuset av försämrade kunskapsre-
sultat. Dokumentstyrningen gör att många lärare måste rikta sin uppmärk-
samhet mot något de själva har svårt att se någon pedagogisk funktion 
med. I den uppmärksamhetsstyrning som sker tas begränsad hänsyn till 
lärares kontextbundna och erfarenhetsbaserade kunskap. Enligt lärare be-
gränsas möjligheten att anlägga ett helhetsperspektiv och ett processuellt 
och mer formativt orienterat synsätt. Även den erfarne och skicklige lära-
ren ställs inför en rad problem med att tillämpa sin professionalitet, som att 
känna igen, anpassa och agera effektivt i det pedagogiska sammanhanget 
(jfr Arfwedson, 1994; Dreyfus & Dreyfus, 2005).  

	
Erfarna lärares förmåga att urskilja, beakta och utnyttja elevers egna erfa-
renheter i undervisning - förstått som kännarskap och därmed en viktig 
lärarkunskap - påverkas av att dokumentstyrningen bidrar till att elevens 
individualitet inte längre uppfattas stå i centrum för verksamheten. En 
lärare uttrycker problematiken på följande sätt ”åtgärdsprogrammen är för 
generella, var finns elevens person i det hela?” Då dokumentstyrning ten-
derar avkontextualisera lärares kunskaper och erfarenheter finns en risk för 
kompetensförluster. Vi menar att det är tveksamt om det sker något lä-
rande på organisatorisk nivå. Få av lärarnas utsagor stödjer att dokument-
styrningen skulle bidra till elevers ökade mål- och resultatuppfyllelse. Mer 
talar för att dokumentstyrning, som framkommit i denna studie, bidrar till 
att försvaga lärares kännarskap om hur elever och lärarna själva söker och 
konstruerar kunskap.  
 
Vad lärare anför i termer av att i handling få ”använda” sina kunskaper och 
”åtgärda problem” riskerar att framstå som sekundärt när vad som räknas 
som viktig kunskap förändras. Mindre tid ges till det pedagogiska och di-
daktiska arbetet och till ämnesundervisningen, eller som en lärare säger 
”det som får stryka på foten det är kunskapsbiten”. Att skolverksamheten i 
hög grad är projektorienterad och fragmenterad, att olika projekt och insat-
ser kontinuerligt avlöser varandra gör det generellt också svårare att be-
döma resultatet av olika insatser. Arbetsbelastning och stress bidrar till att 
kännarskapet och kollegialiteten utmanas. Lärare vittnar om bristande möj-
ligheter att arbeta mer samlat kring ett innehåll och med en viss grupp av 
elever. Med utgångspunkt från den samlade bilden av lärares arbetssituat-
ion kan man ställa frågan om lärarkompetens, betraktat som ett mer sam-
manhållet expertsystem, håller på att gå förlorad. 
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Kännarskapet påverkas ytterst av att lärare på olika sätt tvingas lägga tid 
på och handla i strid med kunskap och tidigare erfarenheter om vad som 
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Erfarna lärares förmåga att urskilja, beakta och utnyttja elevers egna erfa-
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manhållet expertsystem, håller på att gå förlorad. 
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kritik och motstånd. Lärare blir därmed allt mer försiktiga med vad de 
skriver eftersom dokumentationen dels öppnar upp för kritik, dels att vård-
nadshavare ”läser mellan raderna”. Dokumentation är starkt sammankopp-
lad med bedömningar och betygssättning. Det gör att lärares godtycke och 
subjektiva värderingar visavi elever hanteras genom en typ av distansering 
vilket i sin tur leder till att dokumentationen förenklas. En mer förenklad 
dokumentation sätter tryck på att lärare kollektivt sluter upp bakom de 
formuleringar och bedömningar man gjort.  

	
I ljuset av en sådan press kan mer standardisering bli ett sätt att uppnå legi-
timitet och visa ansvar i perspektiv av likvärdighet, rättvisa, effektivitet 
och ordning. Evaluering blir då en utvärdering och ett ansvarstagande i 
relation till hur lärare hanterar själva dokumentationen. Det blir mindre 
klart hur evaluering och ansvar faktiskt har med undervisningens kvalitet 
att göra. Som tidigare nämnts ifrågasätter lärare att mer tid och kompe-
tensutveckling ägnas åt hur dokument, dokumentation och olika tekniker 
ska hanteras eftersom man inte kan se hur det stödjer elevers förbättrade 
resultatuppfyllelse. Evaluering som mer ensidigt handlar om att lärare gör 
på rätt sätt kan därför komma i konflikt med lärares professionella kvali-
tetskriterier som helhetstänkande, processkvaliteter, elevcentrering etc.  
 
Rimligen betyder det något för evaluering och ansvar att lärare ser sig 
tvingade att handla på ett sätt som strider mot deras övertygelse om hur 
man når ett önskvärt resultat. Vi kan se en målförskjutning från vidareut-
veckling i ämnen och pedagogik till att fokusera på administration. En 
sådan målförskjutning utmanar förhållandet att lärares kunskap och erfa-
renhet väsentligen är konstituerade, bearbetade och tillgängliga individu-
ellt och kollegialt i relation till eleverna (jfr Biesta, 2011; Hargreaves & 
Fullan, 2012). Samtidigt som lärare identifierar negativa sidoeffekter av 
dokumentstyrningen har de att förhålla sig till vad de värderas utifrån. I 
termer av performativ styrning framstår dokumentationspraktiken allt mer 
betydelsefull som utvärderingsobjekt och som indikator på en väl funge-
rande verksamhet. 

	
Lärare är kritiska till att ingen tar ansvar för kontinuiteten, visionerna, 
erfarenhetsutbytet och därmed de mer långsiktiga strategierna för skol-
verksamheten. Mot den bakgrunden blir det kort sagt oklart vad arbetet går 
ut på och vad man som lärare ska fokusera på. Även erfarna lärare känner 
sig osäkra och menar att man famlar i blindo och undrar över om man gör 
ett bra jobb. I vissa fall menar lärarna att det råder en målkonflikt mellan 
vad de uppfattar som ett gott arbete och vad skolledningen efterfrågar. 
Rimligen påverkar det lärares	förmåga och vilja att utvärdera och ta ansvar 
för sitt arbete. 
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skolmyndigheter. Lärarrollen blir mer passiv och distanserad i relation till 
elever på ett sätt som påverkar engagemanget negativt. En konsekvens av 
ett bristande engagemang är att undervisningen blir mer instrumentell. Vad	
en lärare framhåller som ”fantasi och spontanitet” riskerar att gå förlorad 
som betydelsefulla aspekter i arbetet. Engagemang, som villkor för upp-
rätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och 
normsystem, påverkas på det sättet av att arbetet i allt större utsträckning 
handlar om att dokumentera och att hantera ett antal administrativa kon-
trollfunktioner. Lärarna riktar kritik mot myndighets- och ledningsnivå för 
att de känner sig allt mer kontrollerade och misstrodda.			

Utvärdering av och ansvar för eget arbete 
I materialet går det att urskilja två spår vad gäller grunder för evaluering av 
arbete. Det ena spåret har sin grund i inre evaluering utifrån lärares kvali-
tetskriterier. Det andra spåret grundar sig i externa krav och förväntningar 
på vad lärare måste göra och utvecklas inom, med utgångspunkt från ex-
tern granskning. Frågan om ansvar är tätt kopplad till de båda spåren. Vill-
koren för lärares professionella ansvar konstitueras å ena sidan av lärares 
handlingsfrihet och handlingsförmåga (Englund & Solbrekke, 2015) att 
med utgångspunkt i kvalitetskriterier genomföra ett gott arbete, och å 
andra sidan av hur lärare förväntas svara upp mot och tillmötesgå externt 
formulerade krav, mål och beslut (Hargreaves & Fullan, 2012). 

 
En tolkning är att den inre evalueringen som lärare gör bygger på kunskap 
om vad som är bättre och vad som är sämre prestationer och kvaliteter (jfr 
Rolf, 1991). Normen om eleven i centrum är inbäddad i kvalitetskriterier 
som i grunden handlar om vad som konstituerar den goda läraren och ett 
gott utfört arbete. För att kunna leva upp till denna norm visar det sig att 
lärare vill ha mer tid för kollegiala samtal som man själv sätter agendan 
för. Lärare vill innehållsmässigt ägna mer tid åt pedagogisk och didaktisk 
utveckling. Vidare vill de få möjlighet att i högre utsträckning arbeta med 
s.k. generiska färdigheter, formativ bedömning, skolans demokratiuppdrag 
och sina egna ämneskunskaper. Att få en mer aktiv roll som lärare, att 
handleda, entusiasmera, påvisa kvalitativa skillnader i elevarbeten, stötta 
och ställa krav och inte låta elever jobba så mycket på egen hand är andra 
aspekter som lyfts fram. Lärare anför i de här resonemangen att ”det borde 
vara mer fokus på det professionella uppdraget”. Lärare vill med den ut-
gångspunkten få ägna mer tid åt frågan om vad som är rätt saker att göra. 

	
I lärares arbete framstår det samtidigt som allt mer väsentligt att söka legi-
timitet utåt, för att skapa tillit för verksamheten och för att hantera risker. 
Att agera för ”att ha ryggen fri” blir i sammanhanget mycket en fråga om 
att man som lärare gör på rätt sätt. Det är en juridiskt orienterad diskurs 
som framträder utifrån att man som lärare måste vara beredd på att möta 
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Dokumentstyrningen gör att många lärare ägnar sig åt sådant de själva har 
svårt att se någon pedagogisk funktion med. Vad som är tydligt är att kän-
narskapet inte bara påverkas av att lärares tid och uppmärksamhet omdiri-
geras utan också av att lärare måste handla i strid med tidigare kunskap 
och erfarenheter. Den starka ”resultatfixeringen” leder till etiska dilem-
man. Att dokumentstyrning tenderar att avkontextualisera lärares kunskap-
er och erfarenheter gör det även troligt att det finns en risk för kompetens-
förluster (Arfwedson, 1994; Rolf, 1991). För samtidigt som mindre tid ges 
till ett pedagogiskt och didaktiskt arbete ser vi att dokumentstyrningen 
bidrar till att skolverksamheten blir mer ensidigt inriktad mot kunskaps-
kontroll, resultat och mätbarhet där honnörsord som objektivitet, effektivi-
tet och likvärdighet står i centrum. Ett sådant förhållningssätt kan begränsa 
lärares handlingsrepertoar. Den känslomässiga otillfredsställelsen har sin 
grund i att lärare upplever att ”det jagas från alla håll”. Den hårdare styr-
ningen och kontrollen bidrar till ett ”energiläckage” som gör arbetet ”trå-
kigt”. Vad som enligt en lärare står på spel är att ”fantasi och spontanitet” 
riskerar att gå förlorad som betydelsefulla aspekter i arbetet. Ett bristande 
engagemang är på så sätt starkt kopplat till ett kännarskap som en före-
ställningsförmåga och en möjlighet att se variation som ett pedagogiskt 
värde. 

	
Då det gäller utvärdering av och ansvar för eget arbete har vi sett att de 
externa krav och förväntningar på vad lärare måste göra i ljuset av doku-
mentstyrning bidrar till att lärare agerar för ”att ha ryggen fri”. Det blir 
mycket en fråga om att man som lärare gör på rätt sätt snarare än att tid ges 
att gemensamt tänka över vad som är rätt saker att göra (Svensson & 
Karlsson, 2008). Det är en juridiskt orienterad diskurs som framträder uti-
från att man som lärare måste vara beredd på att möta kritik och motstånd. 
Denna inriktning bidrar till att påverka det känslomässiga engagemanget 
negativt. Lärares förmåga och vilja att utvärdera och ta ansvar för sitt ar-
bete påverkas av de målkonflikter och de olika uppfattningar som definie-
rar ett gott utfört arbete. Evaluering som mer ensidigt handlar om att lärare 
gör på rätt sätt kan som vi sett komma i konflikt med lärares professionella 
kvalitetskriterier som mer handlar om helhetstänkande, processkvaliteter, 
elevcentrering etc. Lärare återkommer här till att de innehållsmässigt vill 
ägna mer tid åt pedagogisk och didaktisk utveckling, få möjlighet att i 
högre utsträckning arbeta med generiska färdigheter, formativ bedömning 
och skolans demokratiuppdrag samt sina	egna ämneskunskaper. 

	
Vi ser därmed att lärare tvingas dela upp sitt arbete på delvis andra sätt. En 
lärare som ser sig själv och sin undervisning som ”åtgärden” får, som vi 
sett, problem om hon inte skrivit ner åtgärderna i ett ÅP. Att praktiskt i 
undervisningen ”hjälpa eleven att få godkänt”, vilket denne lärare helst 
skulle vilja ägna sin tid åt, blir inte möjligt då lärare i allt högre grad måste 
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Dokument och dokumentation gör att lärarnas förpliktelser gentemot ele-
ven blir mindre framträdande. Det finns tendenser till en friskrivning från 
ansvar när lärare ägnar sig åt att formulera vad som uppfattas som självin-
struerande bedömningstekniska verktyg i form av matriser och olika planer 
och program. Dokument och dokumentation framträder här som en typ av 
beskyddarstrategier (jfr Krantz, 2009). Lärare måste å ena sidan med do-
kument och dokumentation som grund ”ha ett bevis på” vad som beslutats 
och å andra sidan kan denna grund ge lärare ett övertag i	relation till vård-
nadshavare och elever. Dokumentstyrningen leder till ansvarsförskjutning-
ar och till relationer som blir kontraktsliknande. 
 
Utifrån de frågor som strukturerat analysen har vi ovan kunnat konstatera 
att dokumentstyrning på olika sätt kan påverkar/kan påverka lärares kän-
narskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för 
eget arbete. Vi har också sett att dokumentstyrning utmanar och riskerar att 
reducera lärares handlingsförmåga och handlingsfrihet på sätt som påver-
kar både utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de pro-
fessionellas kunskaps- och normsystem. 

Kunskapstriaden i lärares vardag 
Effekterna av dokumentstyrning blir tydlig då relationen mellan kunskaps-
triadens olika aspekter beaktas i vad som är lärares vardag. Lärarna gör 
anspråk på att ha ett kännarskap om eleverna och deras behov, utan att de 
ska behöva dokumentera i den omfattning de tvingas till. Den resurs 
(främst tid) lärare måste ägna åt dokumentation har samtidigt en hög alter-
nativkostnad som påverkar kännarskapet negativt. Den alternativa använd-
ningen av tiden, som inte bara kan stärka kännarskapet utan också enga-
gemanget och ansvaret, handlar om lärares tid för kollegiala samtal som 
kan bidra till att utveckla men också till att få möjlighet att planera, ge-
nomföra och utvärdera undervisning på bättre sätt. Lärarna vill få möjlig-
het att arbeta i riktning mot en mer samlad helhetsbild av problem och 
åtgärder. En viktig förutsättning för att stärka sitt kännarskap är att lärare i 
sitt arbete har tid för att möta både kollegor, elever och vårdnadshavare 
och därmed bredda sin handlingsrepertoar och därigenom sin handlings-
förmåga (Arfwedson, 1994; Englund & Solbrekke, 2015). Lärarnas enga-
gemang är starkt kopplat till eleverna. De påverkas därför känslomässigt 
negativt av att inte i tillräcklig omfattning få ägna sig åt vad man själv 
identifierar som sitt huvudsakliga professionella uppdrag, nämligen att 
möta elever och att samarbeta med kollegor för att kunna bedriva en kvali-
tativt god undervisning. 
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Dokument och dokumentation gör att lärarnas förpliktelser gentemot ele-
ven blir mindre framträdande. Det finns tendenser till en friskrivning från 
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KAPITEL 6 Socionomer och dokument-
styrning 

Till socialtjänstens viktigaste uppgifter hör att ge stöd och skydd 
till barn som far illa, befinner sig i riskzon för att fara illa eller 
äventyrar sin hälsa och utveckling genom eget beteende. Social-
tjänstens kompetens för uppgiften, inklusive utredning, insatser 
och uppföljning, kräver god kännedom om barn som far illa, 
barn som riskerar att fara illa och vilka krav ett barn har rätt att 
ställa på sin uppväxtmiljö. Socialsekreteraren måste ha känne-
dom om risk- och skyddsfaktorer som inverkar på barns hälsa 
och utveckling, möjligheter att ställa prognos för framtiden, risk-
bedömningsmetoder samt förebyggande insatser och deras effek-
ter. Alla dessa avgöranden och funktioner kräver att uppdraget 
betraktas från ett perspektiv som sätter stöd och skydd och i fo-
kus (SOU, 2009:68 s. 83).  

	
New Public Management (NPM) slog igenom i kommunerna under 1990-
talet (Montin, 2002), vilket har fått påtagliga konsekvenser också för soci-
alt arbete. Från statsmaktens sida angavs i början av 1990-talet skäl för 
större krav på effektivitet och kostnadsmedvetande samt ökad målstyrning. 
Det kommunala sociala arbetet skulle anslutas till ”de effektivitetssträvan-
den som pågick i övriga delar av den offentliga sektorn” (Bergmark & 
Lundström, 2011 s. 170). Det har inneburit ett ökat krav för kommunerna 
avseende uppföljning och utvärderingar av sociala interventioner. För pro-
fessionen har det medfört ökat krav på att utredningar, bedömningar och 
behandlingsinterventioner ska vara systematiska, dokumenterade och för-
ankrade i forskning. I slutet av 1990-talet introducerades också begreppet 
”evidensbaserat socialt” arbete i Sverige (ibid s. 170).  Dokumentstyrning 
kan ses som en del av den evidensbaserade eller kunskapsbaserade praktik 
som förespråkas. ”Barns Behov i Centrum” (BBIC) har implementerats i 
socialt arbete. Det är ”ett handläggnings- och dokumentationssystem för 
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ägna sig åt att ”sitta och skriva ett dokument om varför eleven inte är god-
känd.” Vad som riskeras är med andra ord lärares förmåga att göra egna 
val och bedömningar.  
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utredning, planering och uppföljning i social barnavård” (Socialstyrelsen, 
2008 s. 8). Enligt Socialstyrelsen var BBIC-projektet ett svar på en kritik 
som återkommande riktats mot den sociala barnavården. 
  
BBIC, har sitt ursprung i Englands system Integrated Children System 
(ICS) och det kan beskrivas som ett av Socialstyrelsen ”egeninitierat’ pro-
jekt” (Socialstyrelsen, 2008 s. 97). Det presenterades i rationella termer 
som en lösning på kritiken mot den sociala barnavården och barnavårdsut-
redningarna. BBIC startade i projektform och drevs av sju projektkommu-
ner under perioden 1999 – 2005 och är sedan 2006 ett nationellt fastställt 
koncept. BBIC syftade till att: 
 
- Stärka barns och ungas ställning i enlighet med SOL, LVU och FN:s 
barnkonvention.  
- Förbättra samarbetet kring barnet med föräldrar och familj, vårdgivare 
och professionella nätverk.  
- Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser 
lättare kan följas upp. 
- Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet (ibid s. 40).  
  
I projektplanen från 1999 framgår att: 
 

Det långsiktiga målet är att ta fram och pröva ett kvalitetssäk-
ringssystem för den sociala barnavården, innefattande utredning, 
planering och uppföljning. Mot bakgrund av tidigare redovisade 
brister inom det sociala barnavårdsarbetet måste det anses som 
en klart motiverad prioritering (Socialstyrelsen, 2008 s. 36).  
 

Tanken var också att ur BBIC- formulären utveckla en basstatistik för att 
på ett systematiskt sätt kunna genomföra lokala verksamhetsuppföljningar.  
BBIC ställer krav på socialtjänsten ”att öppna upp sin verksamhet för in-
syn” (Socialstyrelsen, 2008 s. 87), dvs. det är en transparenssträvande do-
kumentstyrning. BBIC skulle ge socialtjänsten verktyg för att åstadkomma 
ett kunskapsbaserat socialt arbete och kan därmed ses som ett led i evi-
densrörelsen.  
 

Presentation av BBIC 
BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem som ska hjälpa 
socialsekreterarna att inhämta information, planera och följa upp barn i den 
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sociala barnavården på ett systematiskt sätt (Socialstyrelsen, 2008).55  Det 
har medfört ett nytt sätt att dokumentera och en ny struktur för utredningar, 
planering och uppföljning av socialtjänstens insatser. Intentionen är att 
utforma en struktur som säkerställer att de olika områden som finns i ett 
barns, ungdoms och familjs livssituation ingår (se triangeln nedan). Barn-
perspektivet är starkt betonat i modellen, med krav på barns rättigheter att 
medverka och påverka sin livssituation. Målet var att få ett enhetligt sy-
stem för handläggning och dokumentation i den sociala barnavården. 
Denna enhetlighet återspeglas i BBIC:s triangel, grundprinciperna och 
formulären. Det innebar ”[e]tt transnationellt system inom myndighetsut-
övningen i social barnavård som skulle bidra till att minska variationerna i 
landet och att öka rättssäkerheten” (Socialstyrelsen, 2008 s. 82). För barn 
som är placerade inom institution eller familjehem ska uppföljning av in-
satser förbättras genom BBIC. Det innebär särskilda utvärderingsmöten 
med en oberoende ordförande (Johansson, 2004 s. 11).  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Figur 6.1. BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2008 s. 9)  

                                                        
55 Sedan vår intervjuundersökning genomfördes har det skett förändringar inom BBIC. 2015 presente-
ras en ny version av BBIC-triangeln, ett särskilt stöd i handläggningsprocessen enligt BBIC och en ny 
formulärstruktur. Dessutom har de variabler som erfordras för att kunna producera BBIC-statistik för 
systematisk uppföljning utvecklats. En ny BBIC-triangel innebär att barnets behov placeras i mitten av 
triangeln och att barnets utveckling nu finns på en av triangelns sidor. Delområdena i de tre sidorna i 
triangeln är nu sammanlagt 12 jämfört med tidigare tjugo. För varje område har ett antal delområden 
bestämts som viktiga för att identifiera och förstå barnets behov. Dessa delområden baseras på dels 
risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av psykosocial problematik, dels på tecken på att barnet far 
illa. Ett nytt material benämnt BBIC Metodstöd ger vägledning genom hela arbetsprocessen från Ak-
tualisera till Följa upp (Socialstyrelsen, 2015 s. 9, 13 och 21).  
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family life. This meant it was difficult to convey the essence of a 
case quickly. […] The segmentation of social work task was felt 
to diminish analysis and risk assessment (Bell et al., 2007 s. 5f).  

	
Den enhetliga modellen missgynnade vissa grupper som barn med funkt-
ionshinder och barn från en annan kultur. Detta är ett resultat som bekräf-
tas av Shaw et al., (2009) formativa utvärdering av ICS på fyra platser i 
England och Wales.  De drar slutsatsen: 

	
[T]hat the system provided too little scope for a detailed descrip-
tion of the clients´ and their families’ needs, asked questions 
more appropriate for non-disabled children, used terminology 
that parents found offensive (e.g. the phrase ‘parenting capaci-
ty’, which was felt to imply that the parents of disabled children 
might well be ‘bad parents’) and failed to take account of differ-
ence between chronological and developmental age (ibid s. 8). 

	
Kritik riktades mot att det tar för lång tid att fylla i formulären, tid som 
bättre kunde användas till klienterna. Det blev för lite tid till direktkontakt 
med barnen och deras föräldrar (Shaw et al., 2009; White et al., 2010; 
Broadhurst et al., 2010). De ”tickboxes” som fanns i dokumenten var ofta 
irrelevanta eller oprecisa och styckade upp berättelserna på ett sätt som 
gjorde det svårt att se helheten. ICS upplevdes alltså inte som användar-
vänligt. Hälften av respondenterna i Bells studie (Bell et al., 2007 s. 6) 
betraktade systemet som ’worse than useless’. Då allt mer tid fick ägnas åt 
att fylla i formulär sågs det som en potentiell omdefiniering av socialarbe-
tarnas yrkesroll till en mer administrativ roll.”ICS has yet to demonstrate 
the degree to which and how it is fit for purpose” (ibid s. 14).  

	
Både Broadhurst et al., (2010 s. 354) och White et al., (2010 s. 415) menar 
att det finns begränsningar i ”the evidence base”. Generellt riktas kritik 
mot nuvarande försök att förbättra säkerheten för barn genom formali-
serade procedurer och IT-system, som de menar kan få motsatt effekt 
(Broadhurst et al., 2010 s. 353). Dessutom menar både Broadhurst et al 
(2010) och White et al (2010) att den performance management som kopp-
lats till systemet i form av mål för tid/uppgift kan stressa fram dåliga be-
slut.  Broadhurst fann i sin studie exempel på “digitla reminders of deadli-
nes and timescale” (Broadhurst et al., 2010 s. 360).56 När dokumentsystem 
kopplas till andra system som exempelvis resultatuppföljningssystem kan 
ett oönskat beteende bli följden och utredningsbesluten försämras.   

                                                        
56 In one site, we found an e-tracking device in the form of traffic lights, which informed workers about 
how much time was left before the specific episode was deemed out of timescale (Broadhurst et al., 
2010 s. 360). 
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I BBIC har vi kunnat urskilja en tydlig programdel och en teknikdel. Pro-
gramdelen som består av BBICs värdegrund och teoretiska utgångspunkter 
bygger på en helhetssyn om barns och ungas situation, vilket illustreras i 
ovanstående figur, den s.k. ”BBIC-triangeln”.  Dess teoretiska grund är 
främst hämtad från utvecklingsekologi och anknytningsteori (Socialstyrel-
sen, 2008 s. 8).  
	
Teknikdelen i BBIC består av ett heltäckande dokumentationssystem i 
form av formulär som täcker hela ärendeförloppet inklusive uppföljning av 
de insatser som gjorts. Dokumentationen genomförs i ett särskilt datorpro-
gram. Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för innehållet i systemet, 
för nationell kvalitetssäkring, licensiering av kommuner och olika typer av 
utbildningar. Organiseringen består av länsvisa nätverk där kommunerna 
ingår och till vilket det är knutet en regional samordnare. För att få arbeta 
med BBIC krävs en licens som regleras genom avtal med Socialstyrelsen.  
I BBIC- konceptet redovisas de krav som ställs på licensierade användare 
(Socialstyrelsen, 2006). I januari 2015 används BBIC i 284 av landets 
kommuner (Socialstyrelsen, 2015). Nedan kommer vi att presentera tidi-
gare forskning som berör BBIC.  

Tidigare forskning 
Vi inleder med att lyfta fram forskning och utvärdering av det engelska 
systemet Integraited Children System (ICS), dvs. den modell som anpas-
sats till svenska förhållanden och blivit den svenska BBIC-modellen.   

Forskning och utvärdering av ICS 
På uppdrag av Department for Education and Skills och the Wales 
Assembly Government har Bell et al., (2007), under åren 2004 – 2006, 
utvärderat Integrated Children´s System (ICS) på två platser i England och 
Wales. De fann att det bland respondenterna fanns positiva förväntningar 
på systemet. Två tredjedelar av respondenter ansåg att det var fördelar med 
systemet i jämförelse med tidigare papperssystem. Målet att kommunicera 
en detaljerad bild av barnet och deras familj inom och mellan enheter upp-
fattades vara positivt. Men systemet fick också mycket kritik.  

	
ICS was too ’prescriptive’ and uniform, too long, too repetitive 
and divided information unhelpfully into chunks. Concern was 
expressed that […] [the exemplars] failed to ask questions that 
were relevant to some children while asking of others questions 
that were irrelevant. The tick boxes were criticised. […] Separat-
ing information under numerous headings and sections frag-
mented reports and was thought to inhibit a holistic overview of 
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Sammanfattningsvis menar Broudhurst et al., (2010) att designen av 
”Initial assessment system” (IAS) inte bara är fel (flawed) utan också att 
dess dysfunktioner skapar ”The latent conditions´ for error” (ibid s. 365). 
Trots att de utvärderingar som gjorts av ICS visat på problem har inte var-
ningssignalerna beaktats utan avskrivs som implementeringsproblem. 
White et al (2010 s. 422) menar att ICS liknar ett ”runaway projects” ge-
nom sin immunitet mot negativ feedback. Det engelska systemet har alltså 
fått en hel del kritik. Ince & Griffiths (2011) ger en summering av den 
kritik som presenterats ovan och diskuterar botemedel utifrån en analys av 
”latent errors”. Frågan är vad utvärderingarna av ICS systemets lillasyster 
BBIC visat på.  

Forskning och utvärdering av BBIC 
Efter implementeringen av BBIC har externa utvärderingar genomförts 
(Johansson, 2004; Rasmusson, 2004; Rasmusson, Hyvönen & Mellberg 
2004). Utvärderingarna visar att programdelen och dess värdegrund var 
lätt för socialsekreterarna att ta till sig. Värdegrunden och den vetenskap-
liga basen uppfattades positivt, liksom den ökade struktureringen och sys-
tematiken (Johansson, 2004). BBIC- triangeln fick snabbt karaktären av en 
gemensam symbol vilket illustreras med uttrycket ”triangeltänket” (Social-
styrelsen, 2008 s. 53f), dessutom har lokala varianter och tolkningar upp-
stått i form av exempelvis ”BBIC-tänk” och ”BBIC-inspirerat” (Rasmus-
son, 2004 s. 6).  

	
Uppfattningen om BBIC:s teknikdel var mer splittrad och negativ. Det 
kunde exempelvis gälla problem med datoranpassning, risken för byråkra-
tisering och manualstyrning, risk för en distansering till klienterna, att 
formulären kommit i första hand och klienterna i andra, att det blir dåligt 
”flyt” i texten när man följer formulären etc. (Johansson, 2004 s. 47). 
Rasmusson (2004) fann liknande synpunkter från de socialsekreterare som 
var negativa till formulären. Men det fanns också socialsekreterare som 
såg vinster med dem.  
 
Johansson (2004) påpekar att det är väsentligt att de administrativa 
aspekterna på BBIC inte överarbetas så att de inte kan anpassas till de lo-
kala förutsättningarna. Alla kommuner har inte förutsättningar att arbeta 
med specialiserade och målgruppsorienterade arbetsmodeller.59 Särskilt i 
små kommuner finns helhets- och familjeprincipen kvar (ibid s.75). Infö-

                                                        
59 Det finns sedan tidigare en diskussion om den ökade specialiseringen som skett inom socialt arbete, 
inte minst inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.  Den ökade specialiseringen har skett trots 
att helhetssyn har varit en ledstjärna. En helhetssyn poängteras i förarbetena till Socialtjänstlagen 1982 
(se Bergmark & Lundström, 2007; Lundgren et al., 2009; Perlinski 2010) och Socionomutbildningen i 
Sverige är inriktad mot generalistkompetens (Lundgren et al., 2009 s. 178).      
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För att förstå teknikens betydelse för bedömningspraktiken måste man 
studera hur en sådan bedömningspraktik fungerar i praktiken, menar 
Broudhurst et al. (2010) (jfr White et al., 2010). Liksom ett flertal andra 
forskare ser de det som nödvändigt att vid uppkomsten av fel fokusera 
systematiska svagheter snarare än misstag som gjorts av någon enskild 
person vid ett särskilt tillfälle. För att studera systematiska svagheter an-
vänder de sig av begreppet ”Latent conditions for error”, dvs. latenta be-
tingelser som tillskrivs en inneboende karakteristik av en design. Den hu-
vudsakliga innebörden framgår av nedanstående citat.57 

	
They arise from decision made by designers, builders, procedure 
writers, and top level management.[…]All such strategic deci-
sions have the potential for introducing pathogens into the sys-
tem. Latent conditions have two kinds of adverse effect: they can 
translate into error provoking conditions within the local work-
place (for example, time pressure, understaffing, inadequate 
equipment, fatigue, and inexperience) and they can create long-
lasting holes or weaknesses in the defences (untrustworthy 
alarms and indicators, unworkable procedures, design and con-
struction deficiencies, etc). Latent conditions – as the term sug-
gests – may lie dormant within the system for many years before 
they combine with active failures and local triggers to create an 
accident opportunity (Quotation from Reason 2000, p 769).  (Ci-
tatet är hämtat från Broudhurst et. al., 2010 s. 355f). 

	
Broudhurst et al., (2010) fann i sin studie av socialarbetares (Front Doors) 
arbete med bedömningsinstrumenten en mängd ’Latent conditions for er-
ror’ exempelvis att de prestationselement som fanns i ”Initial assessment 
system” IAS gjorde att huvuduppgiften tenderade att utvecklas till att han-
tera arbetsflödet (Workflow). Praktikerna menade att de primära uppgif-
terna att stödja familjer och skydda barnen gick förlorade och det fanns 
indikationer på att barn med behov och deras familjer inte får lämplig hjälp 
(ibid s. 354).58  
	

                                                        
57 In aviation […] efforts to automate pilot functions were based on the premise that this would im-
prove safety (Norrman, 1990). However, by displacing the pilot from the ‘control loop’, his/her grasp 
of what was currently going on in relation to the status of the aeroplane was necessarily eroded. Such 
reduction of ‘situational awareness’ provides an example of a latent condition of error, a direct para-
doxical consequence of infelicitous design. When the pilot was obliged to take over control in excep-
tional conditions, the likelihood of mistakes was increased and, indeed, several serous accidents were 
attributed to such a causal pattern (Broadhurst et al., 2010 s. 355). 
58 ”Pressures are further compounded by the widespread problem of recruiting and retaining experi-
enced staff” (Broadhurst et al., 2010 s. 356).  
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kesrollen lyfts också fram. Den innebär ett ansvar för att barn inte far illa, 
vilket kan betyda att socialsekreteraren ibland måste handla mot föräldrar-
nas vilja. Den goda socialsekreteraren kännetecknas vidare av att hon vå-
gar lita på sig själv. 
 

Det gäller också ”att våga lita på sig själv. I början när jag bör-
jade här, var man mer beroende av det här och var mer fyrkan-
tig. Nu vågar man mer lita på sig själv, sina bedömningar och att 
gå utanför ramarna.  
 
Det är så att ”man lär sig att se, att lita på sitt eget öga, att lita 
på sitt eget hjärta och mage. Att se och lita lite grann på det.  
  

Sammanfattningsvis kännetecknas den goda socialsekreteraren av att ha en 
kommunikativ och social skicklighet, en förmåga att finna vad som är spe-
cifikt i en familj, att ha fantasi och att ha struktur.  Det handlar mycket om 
varseblivning, uppmärksamhet och det handlar om bedömning av en situ-
ation. Med andra ord handlar det om ett kännarskap (jfr Benner, 1993; 
Polanyi, 1962). Man lär sig att se - utveckla en professionell blick. 

Socionomerna möter BBIC 
I det följande ger vi röst åt socialsekreterarnas erfarenheter av att arbeta 
med social barnavård och deras möte med BBIC. 

BBIC – ett paradigmskifte?  
Implementeringen av BBIC innebar en ny inriktning av arbetet från en 
ambition att utreda så lite som möjligt för att snabbt kunna sätta in insatser 
till fokus på ett mer omfattande utredningsarbete. 
 

Det som var knepigt med BBIC när det kom för två år sedan, det 
var att vi var inne i en period då vi började prata om […] att ut-
reda så lite som möjligt. […] vi hade en diskussion om hur ska vi 
göra för att inte behöva skriva så mycket för att kanske göra lite 
mer summativa utredningar och att insatserna snabbare ska 
komma in. Vi har även under rätt lång tid haft utbildning i ”Sci-
ence and Safety”  […].  [Det] handlar inte om långa utredningar 
utan, som man sade, ska man kunna summera på en sida egentli-
gen. […]. Och sedan kom då BBIC som kändes diametralt mot-
satt. Hur mycket dokument som helst […].  
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rande av särskilda arbetssätt och dokumentationssystem som exempelvis 
BBIC kan leda till att kommunerna justerar sin organisation mot speciali-
serade barnavårdsgrupper (Lundgren et al., 2009 s. 179).60 Vi inleder pre-
sentationen av intervjuerna med socionomerna genom att lyfta fram vad de 
menar kännetecknar den goda socialsekreteraren. 

Vad är en god socialsekreterare? 
De tolkningar vi gjort av socionomernas diskussioner och uttalanden är att 
den goda socialsekreteraren har en kommunikativ och en social skicklig-
het. Det är en nödvändig ingrediens i den goda socialsekreterarens profess-
ionalitet. Det är väsentligt att kunna skapa en allians med föräldrar och 
barn. 

	
[…] det är mycket bemötande. Det här med kommunikation. Hur 
man för fram saker och det blir det som man kan skapa en alli-
ans på. För har man ingen allians [med föräldrar och barn] så 
kan man inte åstadkomma så mycket. 

	
Socionomerna lyfter fram relationsbyggande. De blir ”experter på att ta 
folk.” Relationsbyggande och det sociala samspelet är viktiga delar i det 
professionella arbetet och de poängterar att detta kräver erfarenhet. Den 
sociala skickligheten är en förutsättning för att kunna ”fånga” - urskilja - 
det specifika i varje aktuell familj och förstå hur just den familjen har det. 
 

[att ] fånga det specifika i varje familj. Fånga det specifika i hur 
just den här familjen har det och lever. Men för att få fram det så 
måste jag också ha det goda bemötandet och känna att jag är 
trygg i mitt handlingsutrymme samtidigt som hur jag kan intera-
gera med den här familjen, barnet och så.  
 

Förutom förmågan till relationsbygge och till att hitta det specifika i varje 
familj erfordras att ”man har ordning och reda på sig själv, så att man kan 
strukturera ihop det man får reda på”. Dessutom ”måste man ha mycket 
fantasi, så man kan komma på, hur ska jag lösa det här”. Att ha fantasi är 
väsentligt ”annars blir det ju ingenting av det”.  En socialsekreterare lyfter 
fram att det sociala arbetet har två viktiga delar. ”Man möter folk och be-
handlar dem. Och sen är man sekreterare också”. Det man dokumenterat 
ska barnet som vuxen kunna läsa. ”Det är ett slags rättesnöre för mig”. Det 
är essensen av social barnavård. Den myndighetsutövning som ingår i yr-
                                                        
60 En evidensbadserad praktik motverkar också en generalism. ”The evidece-based social worker must 
[…] have quite precise knowledge of (a limited number of) methods and client groups” (Bergmark & 
Lundström, 2007 s. 59).  
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Utredningsplanen är som redan nämnts ett exempel, andra är Placeringsin-
formationen och Genomförandeplanen som framhölls som bra stöd för 
arbetet.62 Även fördjupningsdokumenten nämndes som bra för en uppdate-
ring av barns behov i olika åldrar. Utöver de positiva synpunkter som re-
dovisats om BBIC:s program och teknikdel framförs att ”BBIC har hjälpt 
till att höja utredarkompetensen” och att BBIC ger socionomerna högre 
status och legitimitet i relation till andra professioner och samarbetspart-
ners. Professionen socionomer antas få högre status och större legitimitet 
då arbetet blir mer transparent i det att man utifrån ska kunna se vad en 
socialsekreterare faktiskt gör. 
 
Sammantaget är framför allt BBIC:s programdel och dess värdegrund i 
överensstämmelse med professionens normer, vilket säkerligen har en stor 
betydelse för de positiva bedömningarna. Men socionomerna har också 
erfarenheter av BBIC som visar på tveksamheter och upplevda risker.  

Tveksamheter och risker  
Inledningsvis kan nämnas att vi endast kunnat identifiera en tveksamhet 
som kan hänföras till BBIC som program. 

	
Vi har lärt oss att barn har sju behov, punkt. I hela världen. 
 
Det har jag reagerat på, det är lite grann det vi har pratat om. 
Att det heter barns behov och inte utvecklingsbehov63. Det är väl 
det som jag hakar upp mig på i alla fall. Att varje människa ut-
vecklas ju, och jag har ju behovet av att utvecklas, men jag har 
också en inre drivkraft. […] och då på något sätt när man skri-
ver barnets behov då är det i princip som att alla pilarna går till 
barnet. Att barnet inte har någon utveckling eller påverkan till-
baka. Det irriterar mig lite. Jag tjatar lite om det där […]  

	
[…] jag tänker att barnen blir så mycket objekt i det. Det blir 
bara som ett behov och inte ett subjekt och det stör jag mig över.  
 

En del kritik handlade om IT-stödet som sådant. Datasystemet i sig upp-
levdes som otympligt och svårhanterligt vilket inte direkt har med BBIC 
att göra, utan är ytterligare ett problem. Man fastnar i det praktiska när det 
inte fungerar. Det man skrivit har försvunnit och ibland går det inte att få 
                                                        
62 BBICs Placeringsinformation ska användas i alla ärenden med placering där socialtjänst 
/vårdnadshavare lämnar den information till vårdgivare som dessa behöver för att kunna genomföra 
sina uppdrag. Genomförandeplan ska finnas i alla ärenden med placering (Socialstyrelsen, 2006. 
BBIC-konceptet, bilaga 1. Krav – BBIC formulär). 
63 Som tidigare nämnts har nu den sida av BBIC:s triangel som tidigare benämndes ”Barnets behov” nu 
ersatts med ”Barnets utvecklingsbehov” i den nya versionen av BBIC (Socialstyrelsen, 2015). 
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Socionomerna upplever en spänning mellan dessa olika ambitioner och de 
påtalar också att det i lagstiftningen uttryckligen står att en utredning inte 
ska göras mer omfattande än som behövs.61 
 

Då är det frågan, vad är det som behövs här […] hur djupt och 
hur grundligt ska man utreda. Och det är inte lätt. […] vi känner 
ju inte riktigt att man behöver gå igenom alla de här behovsom-
rådena så grundligt.  
 

Diskussionen gäller också huruvida det trots skillnaderna ändå finns några 
beröringspunkter mellan BBIC och ”Science and Safety”, och den mynnar 
ut i att både BBIC och ”Science and Safety”, kan ses som ”ett tänk” och att 
det finns beröringspunkter i grundprinciperna, dvs. med BBIC:s program-
del.  Vilka erfarenheter har då socialsekreterarna efter två år med BBIC? 
Vi inleder med vad socialsekreterarna anser har blivit bättre. 

Det har blivit bättre 
De största fördelarna med BBIC är att ”ljuset” riktas mot den sociala bar-
navården och att BBIC har styrkt barnperspektivet. 

	
Barnet kommer i fokus mer än vad det gjort förut. Sen finns det 
delar av BBIC som är jättebra, om man tänker på sådant som vi 
inte har varit så bra på tidigare. Jag tänker på utredningsplan 
till exempel, att vara tydliga både för oss själva och för familjen, 
vad det är vi ska utreda. Vad är våra frågeställningar egentligen. 
Har man inte dem klara för sig så kan ju utredningen glida åt 
andra håll än vad man tänkte från början.   
 

Socialsekreterare lyfter också fram att man tror att det blivit mer objektivt 
och sakligt nu och att man utreder bredare nu:   
 

Alltså det är skillnad i strukturen […] att om man fick en anmä-
lan, så tidigare så utredde man mycket utifrån den frågan. Och 
risken var nog att man missade en del behovsområden som man 
ändå kanske tittar på nu automatiskt. För nu har man dem fram-
för sig. Att man går igenom lite bredare nu, tror jag. Det är 
chansen att man gör lite större nu, till exempel inom hälsa.  

   
BBIC:s programdel, dvs. dess värdegrund och teoretiska utgångspunkter 
som finns i barnperspektivet, uppfattas som positiva och väsentliga. Det 
finns också positiva uttalanden om vissa formulär i BBIC:s teknikdel.  
                                                        
61 SFS 2001:453. I Socialtjänstlagen föreskrivs i 11 kap. 2§ ”Utredningen ska inte göras mer omfat-
tande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet”.  
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Utredningsplanen är som redan nämnts ett exempel, andra är Placeringsin-
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själv har någon slags motor. Att man själv vill något så att man 
inte bara checkar av för att få färdigt sin utredning. 

	
Mängden rubriker som finns i BBIC:s dokumentationssystem har inneburit 
problem. Det är svårt att veta under vilken rubrik man ska placera inform-
ationen. ”Och det tar en del tankearbete när man ska skriva sin utredning. 
Bara det, var man placerar saker och ting”. Tidigare behövde man ju inte 
fundera över detta, då bestämde man själv strukturen på sin text. ”Det är 
väl det där igen på något sätt, att förr kunde man skriva utifrån de rubriker 
som blev aktuella på något sätt och kunde fånga mer”.  
 
Med BBIC fanns en förväntan på att utredningar skulle bli mer lika, ”det 
ska inte spela så stor roll vilken handläggare man kommer till. Vi behöver 
bli mer lika och det hoppas jag att BBIC kan hjälpa till med”. I citatet ne-
dan finns en diskussion om huruvida BBIC bidragit till detta: 

	
Men folk skriver ju olika utredningar ändå, eftersom det finns att 
man kan klicka bort.  

	
Men de är ju förhållandevis lika. Jag tror när man frågar så är 
det ungefär samma rubriker som man klickar bort. 

	
För mindre barn tänker jag […] man tar bort […] förmågan att 
klara sig själv […] det här om man tittar på föräldrarnas för-
måga, så kan man ju ta bort en del där, om det är äldre barn. 
Föräldrarnas förmåga är de två första frågorna och den sista då 
i alla behovsområden och då klickar man bort lite där. 

 
Man kan med andra ord hoppa över vissa bitar av BBIC. I vilken omfatt-
ning denna sållning kan göras och på vilka grunder tycks emellertid inte 
vara självklart för socialsekreterarna. I en diskussion om det finns risker 
för att man utreder för mycket idag framgår exempelvis att sållning kan 
ske på grund av tidsbrist 		

	
Nej, jag tycker nästan tvärt om. Att det har urholkats. Man 
plockar bort så mycket nu, […]. Att jättemycket plockas bort på 
vägen. För att man inte hinner göra mer kanske.  
 

Det är också så att ”Du ska inte utreda alla behovsområden. Alltså lagen 
gäller fortfarande. Man ska inte utreda mer än man behöver”. Det tycks 
samtidigt finnas en norm om att valet av behovsområde ska vara ett aktivt 
val.  
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fram dokument. Datasystemet är långsamt vilket leder till att man får sitta 
och vänta. Den huvudsakliga kritik av BBIC som redovisas är alltså riktat 
mot teknikdelen.  

För styrande med för mycket formalia 
Socialsekreterarna menar att dokumentstyrningen är för styrande och med 
för mycket formulär. Den mängd rubriker som finns inlagda i systemet gör 
att överblicken och helheten går förlorad. Svårigheterna handlar dels om 
vilken information som ska placeras under vilken rubrik och att det blir 
mycket upprepningar, dels gäller det svårigheten att få texten att flyta. 
Jämförelserna med tidigare sätt att dokumentera och skriva utredningar 
och överväganden är frekventa och det är tydligt att man känner sig främ-
mande inför den form som BBIC som dokumentationssystem erbjuder.  
 
Det verkar som att BBIC gör socialsekreterarna osäkra på sin egen 
kunskap.  
 

[...]i början är det lite så att man glömmer sina gamla kunskap-
er. Man blev så fokuserad på BBIC som handläggare att man 
tyckte att man inte kunde någonting plus att man började från 
noll igen 			

 
Det verkade som om all kunskap åkte ut med badvattnet i det att ”formulä-
ren, kryssen och fyrkanterna hit och dit tog över alltihopa”. Faran är ”att 
man tappar allt annat man kan, för att man ser bara BBIC”.  
 
Risker är att uppmärksamheten styrs.  

	
Man kan ju säga att det styr och ibland gör att man tappar bort 
vissa saker för att man är så inriktad på att man ska leta efter det 
här som står i formuläret. Eller så, men den risken finns ju alltid 
och så är det precis tvärtom, har du inget formulär  […] då är 
det lätt att […] man tappar fokus och glider iväg åt vilket håll 
som helst. Att det som gäller är att lära sig hantera formulär 
egentligen. Inte vara så styrd så att man inte, så att man får 
skygglappar.  

	
En annan risk som förs fram är hur sättet att arbeta kan påverkas negativt 
av dokumentstyrningen. 

	
När det är dokumentstyrt och man har ett strukturerat utred-
ningsverktyg så förutsätter det att, det blir viktigare då att man 
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blir svårlästa både för socialsekreterarna själva och för andra som skall 
läsa dem. 

	
När man sitter och skriver i dokumentet så ibland är man full-
ständigt tappad. För man är under ett riskområde och vad är 
man där. Är det vad den unge har sagt, vad vårdnadshavare har 
sagt eller vad andra har sagt, om det här området. Det är lätt att 
tappa den här översikten med de här dokumenten.  

	
Ett annat problem tycks vara att källor lätt försvinner.64 

	
[…] alltså det är upprepningar hela tiden. Istället [för] att få 
höra farmors hela inlägg som man skulle vilja läsa, så här säger 
farmor, så plockas farmors intervju in i alla delar. Så man 
glömmer liksom bort […] ja, men vem var det som sade så nu 
igen. 

	
Det är också svårt att hitta utredningens poesi i vad andra socialsekreterare 
skrivit utifrån BBIC.	
 

För nu håller jag på med ett ärende som är väl utrett från YY och 
de har ju BBIC där. Och det är ett jätte komplicerat ärende och 
barnen har behov på liksom alla [områden] och det är ju utrett 
på BBICs alla. Och de har ju alla motsvarande i sin mall. Men 
den blir ju så svårläst, man hittar inte riktigt poesin i den heller. 
Alltså det är en baksida i det. Barnet blir inte riktigt levande. 

	
Som läsare tappar socialsekreteraren helheten i den utredning hon läser. 
”Det blir för mycket information” och den är fragmenterad. En socialsek-
reterare menar ”att vi skulle kunna träna oss […] det ligger lite på oss att få 
till det ändå så att det blir läsarvänligt.”  
 
Antalet variabler blir ett problem.  
	

[…]alltså om man ska ta barnets hälsa ur fyra olika perspektiv 
och så parera det med föräldrarnas fyra, det blir fruktansvärt, 
jättesvårt att läsa.[…] Det är ingen garanti för att det är en rätt-
säkerhet med detta eftersom du kan plocka bort alltihop. Det blir 
jättesvårt att läsa, jättesvårt och så får du vad en referent har 

                                                        
64 I den nya versionen av BBIC har problemet med källor lyfts fram. ”Erfarenheter har visat att uppgif-
ter utan källa förekommer i beslutsunderlagen. Det är viktigt för både barn och föräldrar att det är 
tydligt varifrån uppgifter som berör dem är hämtade. I den nya versionen efterfrågas tydligare vem som 
är uppgiftslämnare” (Socialstyrelsen, 2015 s. 19). 
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När du gör din utredningsplan gör du ett aktivt val. För man gör 
ju först en utredningsplan och där talar man ju om vad det är 
man ska utreda, både för sig själv, men också framför allt för 
dem man ska utreda.  

	
En socialsekreterare som lyckats bemästra rubrikerna beskriver att BBIC 
därmed har blivit en större tillgång i utredningsarbetet. ”Numera tycker jag 
att det mera är en hjälp för att nu vågar jag klippa bort rätt mycket”.	Det 
går inte att förneka att utredningar tar längre tid och att man tvingas göra 
dem på ett visst sätt. Vad som ska tas med av rubriker och formulär avgörs 
ytterst av den enskilde socialsekreteraren. Men mängden information 
skapar trots detta problem för socialsekreterarna ur olika aspekter. 

Dokumentationen fragmenteras - det blir svårläst  
Det nya sättet att dokumentera blev ett problem då det blev plottrigt och 
det blev ”väldigt mycket upprepningar”. Överblicken försvann. Man tap-
par kontexten och historien. En socialsekreterare beskriver hur hon förlo- 
rar ”utredningens poesi.” 
 

Alltså jag kan också säga för jag är lite sådan här gammal ut-
redningsräv då sedan tjugo år tillbaka. Har jobbat mycket med 
utredningar och […] vi pratade rätt mycket då om att man hittar 
utredningens poesi. Det är lite att hitta berättelsen och då när 
det här introducerades, […] då jobbade jag på XX där vi har de 
här intensivutredningarna. Man har ju mycket information och 
så och då kände jag att då kom det upp det här med utredningens 
poesi.  

 
Förr kunde man skriva en sammanhängande text, menar socialsekreterar-
na. Nu skall texten splittras upp efter förutbestämda rubriker. Det tar tid att 
sortera in rätt information under rätt rubrik. Man tappar helheten vilket gör 
att det tar längre tid.  

 
Och det är det som gör att det blir så svårt att ta till sig sen, när 
det är upphackat. Innan […] kunde man återge det människor 
har sagt i det sammanhang de har sagt det i. Nu startar man upp 
med att till exempel lärandet som ska delas upp i sex olika be-
hovsområden. Innan gjorde man det i ett stycke 	

	
Innehållet i socialsekreterarnas redogörelser avkontextualiseras, texten 
fragmenteras och de förlorar berättelsen (utredningspoesin). Detta påverkar 
också läsbarheten i dokumentationen. Texterna som skrivs utifrån BBIC 
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tappa den här översikten med de här dokumenten.  

	
Ett annat problem tycks vara att källor lätt försvinner.64 

	
[…] alltså det är upprepningar hela tiden. Istället [för] att få 
höra farmors hela inlägg som man skulle vilja läsa, så här säger 
farmor, så plockas farmors intervju in i alla delar. Så man 
glömmer liksom bort […] ja, men vem var det som sade så nu 
igen. 

	
Det är också svårt att hitta utredningens poesi i vad andra socialsekreterare 
skrivit utifrån BBIC.	
 

För nu håller jag på med ett ärende som är väl utrett från YY och 
de har ju BBIC där. Och det är ett jätte komplicerat ärende och 
barnen har behov på liksom alla [områden] och det är ju utrett 
på BBICs alla. Och de har ju alla motsvarande i sin mall. Men 
den blir ju så svårläst, man hittar inte riktigt poesin i den heller. 
Alltså det är en baksida i det. Barnet blir inte riktigt levande. 

	
Som läsare tappar socialsekreteraren helheten i den utredning hon läser. 
”Det blir för mycket information” och den är fragmenterad. En socialsek-
reterare menar ”att vi skulle kunna träna oss […] det ligger lite på oss att få 
till det ändå så att det blir läsarvänligt.”  
 
Antalet variabler blir ett problem.  
	

[…]alltså om man ska ta barnets hälsa ur fyra olika perspektiv 
och så parera det med föräldrarnas fyra, det blir fruktansvärt, 
jättesvårt att läsa.[…] Det är ingen garanti för att det är en rätt-
säkerhet med detta eftersom du kan plocka bort alltihop. Det blir 
jättesvårt att läsa, jättesvårt och så får du vad en referent har 

                                                        
64 I den nya versionen av BBIC har problemet med källor lyfts fram. ”Erfarenheter har visat att uppgif-
ter utan källa förekommer i beslutsunderlagen. Det är viktigt för både barn och föräldrar att det är 
tydligt varifrån uppgifter som berör dem är hämtade. I den nya versionen efterfrågas tydligare vem som 
är uppgiftslämnare” (Socialstyrelsen, 2015 s. 19). 
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När du gör din utredningsplan gör du ett aktivt val. För man gör 
ju först en utredningsplan och där talar man ju om vad det är 
man ska utreda, både för sig själv, men också framför allt för 
dem man ska utreda.  

	
En socialsekreterare som lyckats bemästra rubrikerna beskriver att BBIC 
därmed har blivit en större tillgång i utredningsarbetet. ”Numera tycker jag 
att det mera är en hjälp för att nu vågar jag klippa bort rätt mycket”.	Det 
går inte att förneka att utredningar tar längre tid och att man tvingas göra 
dem på ett visst sätt. Vad som ska tas med av rubriker och formulär avgörs 
ytterst av den enskilde socialsekreteraren. Men mängden information 
skapar trots detta problem för socialsekreterarna ur olika aspekter. 

Dokumentationen fragmenteras - det blir svårläst  
Det nya sättet att dokumentera blev ett problem då det blev plottrigt och 
det blev ”väldigt mycket upprepningar”. Överblicken försvann. Man tap-
par kontexten och historien. En socialsekreterare beskriver hur hon förlo- 
rar ”utredningens poesi.” 
 

Alltså jag kan också säga för jag är lite sådan här gammal ut-
redningsräv då sedan tjugo år tillbaka. Har jobbat mycket med 
utredningar och […] vi pratade rätt mycket då om att man hittar 
utredningens poesi. Det är lite att hitta berättelsen och då när 
det här introducerades, […] då jobbade jag på XX där vi har de 
här intensivutredningarna. Man har ju mycket information och 
så och då kände jag att då kom det upp det här med utredningens 
poesi.  

 
Förr kunde man skriva en sammanhängande text, menar socialsekreterar-
na. Nu skall texten splittras upp efter förutbestämda rubriker. Det tar tid att 
sortera in rätt information under rätt rubrik. Man tappar helheten vilket gör 
att det tar längre tid.  

 
Och det är det som gör att det blir så svårt att ta till sig sen, när 
det är upphackat. Innan […] kunde man återge det människor 
har sagt i det sammanhang de har sagt det i. Nu startar man upp 
med att till exempel lärandet som ska delas upp i sex olika be-
hovsområden. Innan gjorde man det i ett stycke 	

	
Innehållet i socialsekreterarnas redogörelser avkontextualiseras, texten 
fragmenteras och de förlorar berättelsen (utredningspoesin). Detta påverkar 
också läsbarheten i dokumentationen. Texterna som skrivs utifrån BBIC 
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Alltså vi kunde ju skriva i ett övervägande att under senaste be-
söket hade Lisa lärt sig att cykla. Hon var strålande glad och vi-
sade sina konster på cykeln. Alltså sådana här saker, det har jag 
aldrig skrivit i något BBIC övervägande en sådan här liten kom-
mentar. Som förmodligen, den dagen när Lisa läser detta […] 
tycker det är jätteroligt. […]. Och det är hennes historia lite 
grann, som hon kanske inte har. Och har hon dessutom flyttat 
runt, så har hon inga sådana historier från annat håll.  
 

Socialsekreteraren menar här att sådana kommentarer ger barnet väsentliga 
minnen som bidrar till barnets historia. Sådana berättelser bör kunna läg-
gas in i de överväganden som görs enligt BBIC ”om man själv jobbar på 
det”.  

Specialisering eller ”tiden finns inte för alla uppgifter” 
Det är inte ovanligt att större kommuner organiserar sin verksamhet upp-
delat i utredning och insats, dvs. en form av specialisering som liknar en 
beställar-utförare-modell (BUM). 

 
Och det är en ständig diskussion om det, ska vi ha det så här. 
För att, i det här med utredandet som mycket handlar om att eta-
blera goda kontakter med barnen och föräldrarna, så är det inte 
bara frågan om att samla information, någon slags administrativ 
procedur. Det är väldigt mycket av mänskliga relationer. Och då 
etableras kontakt med de här människorna i utsatta situationer, 
det är ett svårt arbete. Sen slutför man den administrativa delen 
och sen är det klart. Och sen lämnar man över till andra som då 
ska genomföra insatsen […] för på utredningsenheten så måste 
det finnas folk som sen följer upp. Ja, hur gick det här? Vad kan 
vi dra för lärdom av det här fallet?  

 
Ett skäl till uppdelning av arbetsuppgifter tycks vara att tiden inte räcker 
till. BBIC tar tid från andra professionella kärnuppgifter. Utredningsarbetet 
tar längre tid, det tar längre tid att dokumentera enligt BBIC och det tar 
längre tid att följa manualer. ”Men det är inte säkert att klienterna fått det 
bättre för det.” 
 

Själva skrivandet tar längre tid. Och sen är det ganska mycket 
blanketter hit och dit på både insatser och annat […]. Det spelar 
ingen roll vad man ska göra i BBIC, allt tar ju längre tid. Bara 
att börja tänka i det nya systemet tar ju längre tid. Även om det 
går snabbare nu att sätta sig in i sin egen utredning. Man öppnar 
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sagt, så ska du putta in en mening där och en mening där och 
så.[…].65  

 
Ett annat problem som socionomerna lyfter fram är mängden information 
om barnet som enligt BBIC ska samlas in, samtidigt som den information 
som dokumenteras inte är anpassad till det enskilda barnet.  

	

För mycket information om barnet/ej anpassad till barnet  
”Jag var väldigt rädd för detta med BBIC, att vi skulle få in för mycket 
information som inte var nödvändig för utredningen”. De barn som place-
ras öppnar sig för socialsekreterarna som, menar man, måste ta hand om 
informationen för att kunna ge något tillbaka till barnet. 
 

Vi kan ju […] utreda med socialtjänstlagen att vi skulle vilja ge 
den här familjen och det här barnet eller ungdomen mycket mer. 
Och så har vi inte de resurserna eller pengarna finns inte i kom-
munen.  

	
Att mycket information som inte erfordras för utredningen inhämtas upp-
lever socionomerna som ett etiskt problem. Bristen på resurser begränsar 
deras handlingsförmåga. Det finns också en risk att föräldrar drar sig för 
att ansöka om hjälp med mindre insatser från den sociala barnavården, 
eftersom det blir mycket utredning och papper. 
	

Man ska in med lupp och titta, bara för att jag känner att mitt 
barn behöver lite stöd till sina fritidsaktiviteter eller vad det kan 
vara. De här lite mindre hjälpbehoven […] det kanske kan vara 
så att man kan tappa dem lite. 

	
Risken är att ansökningar om frivilliga, mindre insatser reduceras. Ett an-
nat problem som lyfts fram är att informationen som skrivs in i dokumen-
ten när det gäller placerade barn inte är anpassad till barnet. Trots att in-
formationsmängden är för stor saknas viss information som kan ha stor 
betydelse för det enskilda barnet. Tidigare ”överväganden” var nog till mer 
glädje att läsa som vuxen. Det kunde vara små episoder som hänt som 
verkar banala för en utomstående men som är viktiga för personen i fråga.  

                                                        
65 I den nya versionen av BBIC har förenklingar skett här. Tidigare kopplades barnets behov samman 
med föräldrarnas förmåga i utredningsformuläret. Synpunkter som framförts av handläggare är att detta 
har inneburit att dokumentationen av utredningen blir för omfattande, upprepande och otydlig för barn 
och föräldrar. Den nya versionen innebär att varje sida i triangeln beskrivs var för sig och den kopplas 
samman först i den slutliga analysen. Den ombearbetning av triangeln som gjorts har också inneburit 
att antalet rubriker i formulären minskat. Tidigare beskrivs triangelns tre sidor under 20 rubriker medan 
de i den nya versionen beskrivs under 12 rubriker (Socialstyrelsen, 2015 s. 20).  
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gas in i de överväganden som görs enligt BBIC ”om man själv jobbar på 
det”.  

Specialisering eller ”tiden finns inte för alla uppgifter” 
Det är inte ovanligt att större kommuner organiserar sin verksamhet upp-
delat i utredning och insats, dvs. en form av specialisering som liknar en 
beställar-utförare-modell (BUM). 

 
Och det är en ständig diskussion om det, ska vi ha det så här. 
För att, i det här med utredandet som mycket handlar om att eta-
blera goda kontakter med barnen och föräldrarna, så är det inte 
bara frågan om att samla information, någon slags administrativ 
procedur. Det är väldigt mycket av mänskliga relationer. Och då 
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det är ett svårt arbete. Sen slutför man den administrativa delen 
och sen är det klart. Och sen lämnar man över till andra som då 
ska genomföra insatsen […] för på utredningsenheten så måste 
det finnas folk som sen följer upp. Ja, hur gick det här? Vad kan 
vi dra för lärdom av det här fallet?  

 
Ett skäl till uppdelning av arbetsuppgifter tycks vara att tiden inte räcker 
till. BBIC tar tid från andra professionella kärnuppgifter. Utredningsarbetet 
tar längre tid, det tar längre tid att dokumentera enligt BBIC och det tar 
längre tid att följa manualer. ”Men det är inte säkert att klienterna fått det 
bättre för det.” 
 

Själva skrivandet tar längre tid. Och sen är det ganska mycket 
blanketter hit och dit på både insatser och annat […]. Det spelar 
ingen roll vad man ska göra i BBIC, allt tar ju längre tid. Bara 
att börja tänka i det nya systemet tar ju längre tid. Även om det 
går snabbare nu att sätta sig in i sin egen utredning. Man öppnar 
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sagt, så ska du putta in en mening där och en mening där och 
så.[…].65  

 
Ett annat problem som socionomerna lyfter fram är mängden information 
om barnet som enligt BBIC ska samlas in, samtidigt som den information 
som dokumenteras inte är anpassad till det enskilda barnet.  

	

För mycket information om barnet/ej anpassad till barnet  
”Jag var väldigt rädd för detta med BBIC, att vi skulle få in för mycket 
information som inte var nödvändig för utredningen”. De barn som place-
ras öppnar sig för socialsekreterarna som, menar man, måste ta hand om 
informationen för att kunna ge något tillbaka till barnet. 
 

Vi kan ju […] utreda med socialtjänstlagen att vi skulle vilja ge 
den här familjen och det här barnet eller ungdomen mycket mer. 
Och så har vi inte de resurserna eller pengarna finns inte i kom-
munen.  

	
Att mycket information som inte erfordras för utredningen inhämtas upp-
lever socionomerna som ett etiskt problem. Bristen på resurser begränsar 
deras handlingsförmåga. Det finns också en risk att föräldrar drar sig för 
att ansöka om hjälp med mindre insatser från den sociala barnavården, 
eftersom det blir mycket utredning och papper. 
	

Man ska in med lupp och titta, bara för att jag känner att mitt 
barn behöver lite stöd till sina fritidsaktiviteter eller vad det kan 
vara. De här lite mindre hjälpbehoven […] det kanske kan vara 
så att man kan tappa dem lite. 

	
Risken är att ansökningar om frivilliga, mindre insatser reduceras. Ett an-
nat problem som lyfts fram är att informationen som skrivs in i dokumen-
ten när det gäller placerade barn inte är anpassad till barnet. Trots att in-
formationsmängden är för stor saknas viss information som kan ha stor 
betydelse för det enskilda barnet. Tidigare ”överväganden” var nog till mer 
glädje att läsa som vuxen. Det kunde vara små episoder som hänt som 
verkar banala för en utomstående men som är viktiga för personen i fråga.  

                                                        
65 I den nya versionen av BBIC har förenklingar skett här. Tidigare kopplades barnets behov samman 
med föräldrarnas förmåga i utredningsformuläret. Synpunkter som framförts av handläggare är att detta 
har inneburit att dokumentationen av utredningen blir för omfattande, upprepande och otydlig för barn 
och föräldrar. Den nya versionen innebär att varje sida i triangeln beskrivs var för sig och den kopplas 
samman först i den slutliga analysen. Den ombearbetning av triangeln som gjorts har också inneburit 
att antalet rubriker i formulären minskat. Tidigare beskrivs triangelns tre sidor under 20 rubriker medan 
de i den nya versionen beskrivs under 12 rubriker (Socialstyrelsen, 2015 s. 20).  
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att matcha barn och familjehem är väldigt ansvarsfullt samt att uppföljning 
är ett viktigt men svårt jobb. 66   
	

 Det svåra i det här jobbet [med familjehem] och man träffas inte 
så ofta och man träffas på deras hemmaplan, man sitter i deras 
soffa och dricker kaffe eller vid köksbordet. Och ofta är det ju att 
man har någon sådan här magkänsla att det är något som inte 
stämmer här. 
  

Det framgår att socialsekreterarna ofta kan uppleva en frustrerande mag-
känsla om att något inte stämmer. Flera möten skulle behövas för att förstå 
hur familjehemmet fungerar och för att kunna etablera en mer öppen relat-
ion med barnet som är i en beroenderelation till familjehemmet.67  
  

BBIC kräver ett nytt sätt att tänka 
Utifrån socialsekreterarnas uttalanden framgår att det inte bara är doku-
mentationen i sig som tar tid. Att utreda och dokumentera i enlighet med 
BBIC kräver ett nytt sätt att tänka dels vad gäller den information man får i 
möten med klienter och samarbetspartners, dels hur denna information ska 
presenteras och vara underlag för bedömning. En socialsekreterare menar 
att man inte har rubrikerna i huvudet, ”utan man tänker mer som man har 
tänkt tidigare, vad man är orolig för och vad man inte är orolig för”. Cita-
ten nedan belyser den osäkerhet som kan uppkomma i detta sammanhang. 
Det första gäller barnets behov – ”identitet” – i BBIC:s triangel, det andra 
”känslomässig och beteendemässig utveckling”: 
 

Var ska jag plocka in och hur ska jag plocka in detta? […] när 
man har haft bra samtal, och sen kommer tillbaka och ska fylla i 
allting i datorn så tycker man, nej men, detta handlar inte om det 
överhuvudtaget. Hur kunde vi komma in på detta nu? 
 
För det första så är det andra formuleringar, alltså i sättet att 
tänka när det gäller att skriva ett övervägande […] här finns ru-
briker. […] För de här rubrikerna som finns här till exempel, 
känslomässig och beteendemässig utveckling. Vad är detta? Vad 
innebär det för en nioårig pojke?  
 

Ett nytt begrepp som kommit med BBIC är analys. 
                                                        
66 För uppföljning av placering av barn (som ska ske minst var 6:e månad) finns två formulär BBIC:s 
övervägande respektive BBIC:s omprövning. (Socialstyrelsen, 2006, BBIC-konceptet, bilaga 1 Krav – 
BBIC formulär). 
67 Socialsekreterarna talar här om barnens lojalitetskonflikter i relation till familjehemmet.  
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den ju inte på bara tio minuter och börjar skriva någonstans. Det 
är väldigt upphackat och väldigt uppdelat med underrubriker.  
 

Att mycket av arbetstiden används till att följa manualer och till doku-
mentation är en upplevelse som delas av respondenterna. Det reducerar tid 
för annat. 

	
Det var meningen att man skulle arbeta utredande men också 
med behandling. Men tittar man på det så är det att BBIC utred-
ningar tar ju längre tid vilket gör att det finns i stort sett ingen 
som jobbar med behandlande i våra grupper längre. För man 
har ingen tid för det, man får lägga krutet på utredningarna […] 
Samtidigt som detta har skett så har det också blivit en större 
ärendebelastning överlag. […] Men bara att titta på när jag bör-
jade här så var det flera av mina kollegor som jobbade med be-
handlingsärende. […] Idag känns det som det i stort sett är ingen 
som har några behandlingsärenden. 
 
Det är inte så att man glömmer bort behandlingsbiten utan det är 
andra personer som gör det. 
 
Men visst kan det vara så att i sin specialisering och tydlighet 
gör att man inte riktigt förstår hela loppet, så att säga. 
 
Jag kan nog känna, det man tappar, är det där behandlingsar-
betet. Det där intuitiva. 
 
Och stödjande 
 
Det blir mer myndighetsarbete, mer myndighetsroll liksom.  
 
Jag tänker då i familjehemsgruppen att det går att hänga med i 
uppföljningsmöten där alla träffas och är delaktiga. […] Men det 
här andra som man gjorde innan, att man träffade dem var och 
en och hade behandling. Alltså man stödde sina familjehem och 
man träffade barnen och föräldrarna, det försvinner ju. Det blir 
ju inte av eller det hinns inte med. Jag tänkte lite på det de här 
sista dagarna. Jamen, det är ju inte bra här.[…] att man inte 
hinner både och.  

	
Mängden pappersarbete reducerar socialsekreterarnas möjligheter till indi-
viduella möten med barn, föräldrar och familjehem. Samtidigt påtalas att 
de har ett ansvar för att kontrollera hemförhållandena i familjehemmet och 
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att matcha barn och familjehem är väldigt ansvarsfullt samt att uppföljning 
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BBIC kräver ett nytt sätt att tänka dels vad gäller den information man får i 
möten med klienter och samarbetspartners, dels hur denna information ska 
presenteras och vara underlag för bedömning. En socialsekreterare menar 
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den ju inte på bara tio minuter och börjar skriva någonstans. Det 
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mentation är en upplevelse som delas av respondenterna. Det reducerar tid 
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BBIC styr uppmärksamheten – ”man är så inriktad på att man ska leta efter 
det här som står i formuläret” – vilket kan göra att man missar annat. Det 
gäller att lära sig att hantera formulären och att inte vara så styrd att man 
får skygglappar. All möjlig information som kan samlas in är inte heller av 
intresse för socialsekreteraren. Endast en del av möjlig fakta är av intresse. 
Engagemang och intellektuell passion tjänar som vägledning i bedömning-
en av vad som är av större eller mindre vikt (Polanyi, 1962). En socialsek-
reterare lyfter fram att dokumentstyrningen gör att ”det blir viktigare att 
man själv har någon slags motor”, att man själv vill något så att man inte 
bara checkar av för att få färdigt sin utredning.  
 
Utredningarnas utseende har ändrats i och med BBIC. Texten blir svårläst 
både för dem själva och för andra som ska läsa den.  Socialsekreterarnas 
egen text avkontextualiseras och fragmenteras. Utredningens poesi går 
förlorad. Mängden information kan bli överväldigande och socialsekrete-
raren tappar överblicken. De ser inte sin historia-berättelse för alla rubri-
ker. Det kan tjäna som en metafor för när informationsmängden blir så stor 
att det sker en överbelastning av arbetsminnet (jfr Björklund, 2008). 
Mängden information ifrågasätts även utifrån barnens perspektiv. Det 
handlar om barnens integritet. Det tycks vara en etisk princip hos social-
sekreterarna att mängden information om barnet endast är berättigad om 
den leder till en skillnad för barnet. Samtidigt som mängden information 
om barnet riskerar att bli för omfattande är den inte anpassad till barnet. 
Den bidrar inte till barnets historia. En etisk princip som tycks vara sty-
rande för socialsekreterarna är att bidra till barnets historia.   
 
Socialsekreterarna menar att det finns en risk att man producerar förträff-
liga utredningar som ser bra ut men som inte leder till någon skillnad för 
barnet och familjen. Det motstånd som socialsekreterarna visar vad gäller 
BBIC:s teknikdel kan förstås i den belysningen att det förändrade arbets-
sättet kanske inte leder till någon förbättring för barn och föräldrar och att 
det dessutom finns en risk att deras eget arbete åtminstone till en början 
blir sämre (jfr Benner, 1993; Arfwedson, 1994). BBIC tvingar socialsekre-
terarna att göra utredningen på ett visst, dvs. deras  handlingsfrihet reduce-
ras.  
 
En förväntan fanns att BBIC skulle bidra till mer lika utredningar, det 
skulle inte ha någon betydelse vilken socialsekreterare som gjorde utred-
ningen, därmed skulle också rättssäkerheten öka. BBIC innebär ju en stan-
dardiserad utredningsprocedur och som vi tidigare diskuterat är standarder 
                                                                                                                               
action makes sense, and the way they evaluate that course of action by imagining it […].  By recogniz-
ing a situation as typical, they also recognize a course of action likely to succeed” (Klein, 1999 s. 24). 
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Vad betyder en analys, vad betyder en bedömning och varför ska 
man ha en sammanfattning först och vad är det för vits med det?  
 
Det som jag tycker är svårt, eller som jag trodde att jag skulle 
lägga mer tid på, det är att göra analysen. Så att man ser och så 
att man kan koppla det mer till behovsområdena för att sedan 
göra en bedömning. […] Men jag tycker ändå att det blev lättare 
att skriva analys och bedömning när man har gjort alla behovs-
områden och utgå från det. Det har blivit lättare med tiden. Ja, 
man behöver ju övning, så är det i början. 

 
Analys och bedömning ska skiljas åt och det framgår här att det för social-
sekreteraren innebär ett nytt och för dem mer främmande sätt att tänka.  

Sammanfattande analys av socialsekreterarnas möte med BBIC 
De erfarenheter som socialsekreterarna redovisat kan sammanfattas som 
upplevda förändringar inom fyra områden; (1) vilken kunskap behövs, (2) 
vad som uppmärksammas, (3) hur utredningar ska se ut och (4) föränd-
ringar i yrkesrollen.  

	
När det gäller kunskap finns en risk, menar socialsekreterarna, att BBIC 
leder till att man tappar sina gamla kunskaper. ”Man började från noll 
igen”. Vi tolkar det som en upplevelse av att vara tillbaka till novisstadiet. 
Samtidigt menar socialsekreterarna att BBIC höjt ribban vilket lett till en 
känsla av kunskapsluckor. 
 
En tolkning här kan vara att de blir osäkra på eller tappar delar av sin tidi-
gare erfarenhetsbaserade praktiska och kontextberoende kunskap samtidigt 
som man upplever luckor i sin explicita teoretiska kunskap. Socialsekrete-
rarna menar att BBIC innebär ett nytt sätt att tänka, vilket också leder till 
en viss osäkerhet.  Den uppkomna osäkerheten kring analys och bedöm-
ning som speglats ovan är något som användare av BBIC återkommande 
efterfrågar vägledning om (Rasmusson, 2009). Svårigheterna torde kunna 
bero på att socialsekreteraren med BBIC tvingas arbeta med en steg för 
steg modell för beslutsfattande. Ett citat lånat från Rasmussons rapport kan 
belysa socialsekreterarens problem: 
 

[Analys och bedömning] är väldigt svårt att särskilja det måste 
jag säga. Jag kan liksom inte säga att det är två olika saker (ibid 
s. 9).68 

                                                        
68 Citatet återspeglar/liknar en beslutsmodell som benämns Recognition- Primed-Decision där två 
processer sker samtidigt. “the way decision makers size up the situation to recognize which course of 
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[Det erfordras]en aktiv ställning under hela utredningsförfaran-
det, vad jag ska ha med och inte ha med och analysera och så, 
det kräver ju väldigt mycket aktiv ställning att utreda. Ja att man 
faktiskt från det att anmälan har kommit in – att jag tar aktiv 
ställning […] vilken dignitet har den här. Hur ska jag gå vidare, 
hur ska jag göra en utredningsplan […]. Vad jag väljer bort hela 
tiden. Att man är noggrann med den här frågeställningen och 
väldigt aktiv.   

	
När det gäller dokumentationen ska den ”vara genomskinlig för varje barn 
och varje vuxen […] att den ska kunna läsas och begripas och förstås”. Det 
tycks finnas en konsensus hos socialsekreterarna om vad som är kvalitet i 
socialt barnavårdsarbete, dvs. det finns internaliserade kvalitetskriterier 
som delas inom professionen. Deras diskussioner kännetecknas av ”being 
professional”. Däremot finns en viss tveksamhet om möjligheten att utar-
beta hållbara interna kvalitetssäkringssystem och mot vad som ses som 
kvalitetskriterier av externa granskare, dvs. diskussioner som innebär 
”being a professional”.  
	
Några av socialsekreterarna beskriver sina erfarenheter av att utveckla ett 
internt kvalitetssäkringssystem. ”Då skulle man ju göra en sådan här riktig 
kvalitetssäkring, då ska man ju dokumentera och göra någon mall av all-
ting man gör. Och det är inte så lätt”. En annan grupp av våra socialsekre-
terare beskriver en likande erfarenhet. ”Vi höll på några år med någon som 
skulle rita flöden. Vi var svårarbetade i vår grupp”. Det var ändå intressant 
menar respondenterna ”för man insåg hur mycket man gjorde som man 
inte inser annars”. 

	
Och också den här dolda kunskapen, ja men så gör vi. Då bli det 
så. När vi satt och pratade visste alla hur man gjorde, men vi 
kunde inte liksom göra rutor och flödesschema av det.  

	
Socialsekreterarna hade med andra ord svårigheter med att formulera sin 
praktiska kunskap i mallar, rutor och flöden. På en fråga om BBIC kunde 
ses som ett kvalitetssäkerhetssystem fanns det olika uppfattningar. Några 
menar att BBIC kan ses som ett sådant system, medan andra menade att 
BBIC inte är någon kvalitetssäkring.  
 

Det är ju upp till handläggarna och de som ska hantera de här 
behovsdokumenten. Man kan ju göra lika dåligt arbete med 
BBIC som utan BBIC.  
 

130 

ingen metod för att anpassa till det enskilda fallet och dess speciella förut-
sättningar (Brunsson, 1998). All möjlig information är inte av intresse för 
socialsekreteraren. Vi har sett hur socialsekreterarna ”plockar bort” vissa 
rubriker och dokument. Det verkar som socialsekreterarna både sållar bort 
eller väljer selektivt p.g.a. mängden rubriker och av tidsbrist men också för 
att den inte anses vara relevant för det fall de arbetar med. Det framförs 
som en norm att då man hoppar över vissa bitar av BBIC så gör man det 
utifrån ett aktivt val, som enligt vår tolkning speglar ett personligt aktivt 
ansvar.  
 
Förändringarna påverkar socionomernas yrkesroll. Socialsekreterarna är, 
som vi tolkar det, rädda för att deras arbete omvandlas till en renodlad 
myndighetsroll eller till ett mer administrativt arbete. Av socialsekreterar-
nas uttalanden framgår att BBIC innebär en reducering av deras handlings-
frihet. Även deras handlingsförmåga reduceras genom att BBIC tar mycket 
tid från andra arbetsuppgifter inom deras professionella kärnområde. Tidi-
gare arbetade många med både utredning, behandling och stödjande åtgär-
der. Med BBIC lämnas behandlingsdelen över till andra. Det gör ”att man 
inte riktigt förstår hela loppet”, menar en av socialsekreterarna. Vår tolk-
ning är att de förlorar den kontinuerliga kontrollen och/eller den situation-
ella uppmärksamheten, vilket i sin tur kan hindra fortsatt erfarenhetsbase-
rat lärande.    

Om kvalitet i social barnavård 
Alltså, bra socialt arbete i barnavården är att kunna bemöta dem 
som kommer hit utifrån där dem befinner sig, med respekt, med 
en känsla för den utsattes situation – som de ju är när de söker 
hjälp eller när vi faktiskt går in i familjen därför att någon annan 
har anmält.[…] och med barnet […] i fokus. Och att tillsammans 
med familjen - så långt det är möjligt – med familjen hitta vägar 
för att komma vidare ur ett socialt utsatt läge till en bättre famil-
jesituation och [till] en bättre situation för barnet. Sen är man 
också myndighetsutövare. […] och då vara tydlig med att myn-
dighetsutövningen finns med.  

	
Kärnan i socialt barnavårdsarbete har för socialsekreterarna ett nyttoper-
spektiv. Det ska göra skillnad till det bättre för barnet och familjen. Barnet 
ska vara synligt och i fokus och alla berörda ”ska känna sig hörda och del-
aktiga, men att de kanske inte håller med, men att de i alla fall får komma 
till tals.” En god social barnavård innebär också att kunna hantera den 
information som kommer in och ”att man […] kan göra en bedömning av 
den informationen. Att inte några anmälningar kan slinka emellan.” 
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Här kan man lägga fram den här triangeln till att visa att det här 
ska vi gå igenom och här ska vi fastställa barnens behov och så 
vidare. Då blir det väldigt konkret. 

	
Samtidigt finns det erfarenheter som speglar svårigheter med att använda 
triangeln i mötet med klienten. Det är ”stora svårigheter att begripa BBIC 
och triangeln och hela videvippen, det är inte så lätt att få det begripligt för 
en familj från Irak till exempel.” 
 

Ska man då dessutom använda tolk till exempel och läsa upp 
detta för någon som inte känner till Sverige så väl. Då blir det 
nästan obegripligt. Alla dessa rubriker som man knappt förstår 
innehållet i.  

	
När jag skulle göra en genomförandeplan för några veckor se-
dan ihop med en mamma och familjehuset som redan var inne. 70 
Så blev det pannkaka och mamman sade: Jag förstår inget av 
detta. Nej visst. Och då var det ingen triangel jag slängde upp 
där, utan det var, vi gick igenom de olika behovsområdena och 
så.   

 
Det redovisas även farhågor med BBIC. De som är skeptiska pekar på en 
spänning mellan kraven på dokumentation och kontakten med klienterna.  
 

Vad gör detta med vår relation till klienterna? Och sättet att do-
kumentera, begriper folk det här. Där fanns ju några, mycket er-
farna som inte kunde förstå vad det skulle vara som var så myck-
et bättre med detta.   

   
Erfarenheterna av om/hur BBIC kan påverka relationen till klienten skiljer 
sig således åt. Däremot finns en samstämmighet om ”relationsbyggets 
väsentlighet”. Det verkar vara så att socialsekreterarnas känslomässiga 
engagemang är starkt knutet till relationen till klienten och till att social-
sekreterarens arbete ska innebära en skillnad för denne. När återkopplingen 
från klienten är positiv vad gäller såväl relationsskapande som att situat-
ionen förbättrats känner socialsekreterararen stolthet och glädje. En bekräf-
telse kan också bestå i att nöjda föräldrar ber om ytterligare insatser, ex-
empelvis att socialsekreteraren blir en stödperson till familjen. Det är i 
relationen till barnet vi kan se socialsekreterarnas djupa känslomässiga 

                                                        
70 BBIC:s genomförandeplan ska finnas i alla ärenden med placering  (Socialstyrelsen, 2006, BBIC-
konceptet, bilaga 1 Krav – BBIC formulär). 
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Socialsekreterana menade att det finns en risk med en övertro på BBIC, att 
inget kan gå snett och allt blir bättre. Det går ju inte heller att evidensba-
sera en utredning. 
	

Alltså, det som är forskningsbaserat är just behovsområdena. 
Barnens behovsområden. Att de finns […] för jag vet i farao hur 
man ska evidensbasera en utredning. 

	
De kvalitetskriterier som används vid extern granskning och som utförs av 
länsstyrelsen anses trubbiga. De handlar om utredningstider, om man pra-
tat med barnen, om barnens behov är beskrivna etc. ”Det är den officiella 
utgångspunkten för vad man granskar som kvalitet”. Länsstyrelsen tittar på 
dokumenten ”vad man skriver och inte skriver”. 
	
Sammanfattningsvis finns det, enligt vår tolkning, en konsensus hos soci-
alsekreterarna om vad som är god kvalitet i social barnavård. Deras dis-
kussioner kännetecknas av ”being professional”. Ett gott socialt barna-
vårdsarbete bör leda till en skillnad till det bättre för det utsatta barnet och 
familjen. Med andra ord finns ett nyttoperspektiv. Vi har också sett hur 
några försökt utarbeta ett organisationsinternt kvalitetssäkringssystem. Att 
översätta kunskaper till mallar, rutor och flöden var emellertid inte lätt. 
Experter ”know many more things than they can tell” (Polanyi, 1962 s. 
88). Det finns en spänning mellan vad socialsekreterarnas uppfattar som 
kvalitet och de formaliserade kvalitetskriterier som används av externa 
granskare. 

Påverkar BBIC relationen till klienten?   
Huruvida BBIC kan påverka relationen till klienterna finns det olika upp-
fattningar om, allt från ingen påverkan alls till att påverkan kan ske. En 
sådan påverkan kan, enligt socialsekreterarna, vara både positiv och nega-
tiv.69 Vad som framgår av intervjuerna är att BBIC genom sin strukture-
rade utformning på flera sätt inneburit en ökad tydlighet gentemot klien-
terna. Strukturen hjälper socialsekreterarna att presentera vad utredningen 
handlar om och vad den kommer att omfatta. Det har en lugnande inverkan 
på klienten, vilket i förlängningen antas påverka relationen mellan social-
sekreterare och klient positivt. Jämförelser görs med tidigare erfarenheter 
där det inte alltid har varit lika tydligt för klienterna vad syftet med kontak-
ten är. Genom den ökade tydligheten får man bättre förutsättningar att 
skapa goda relationer till klienterna. 

                                                        
69 Hur barn och föräldrar har upplevt BBIC vet man inte, det har inte gjorts ”någon uppföljning eller 
utvärdering [om] vad man tycker om att bli utredd på det här sättet”. 
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Här kan man lägga fram den här triangeln till att visa att det här 
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något som inte stämmer”. Vikten av fantasi lyfts också fram för att kunna 
lösa problem (jfr Klein, 1999). Det gäller att ha föreställningsförmåga.72 
En expert tänker också framåt vad som kan komma att hända i det enskilda 
fallet, inte på vad som kan komma att hända i största allmänhet (Benner, 
1993; Agevall 1994; jfr Björklund, 2008; Klein, 1999). 
 
Det verkar som BBIC har gjort socialsekreterarna osäkra på sin egen kun-
skap, sin egen bedömningsförmåga. Man tappade, åtminstone i början, sina 
tidigare kunskaper. ”Man började på noll igen” – en upplevelse av att åter 
vara en novis. I det fall man inte blir bekväm med modellen, om den upp-
fattas som allt för styrande, finns det en risk att känslan av osäkerhet kvar-
står. Styrningens baksida är att ”man kan tappa bort vissa saker för att man 
är så inriktad på att man ska leta efter det här som står i formuläret”. 
Socionomerna uttrycker farhågor med att BBIC kan påverka deras kännar-
skap negativt. Det gäller att lära sig att hantera formulären så att man inte 
blir för styrd.  
 
BBIC är för styrande med för mycket formalia och socialsekreterarna upp-
lever att deras handlingsfrihet reduceras. Den enskilde socialsekreteraren 
tvingas att göra utredningen på ett visst sätt men, menade någon, tittar man 
på innehållet i dokumenten är det fortfarande mycket upp till handlägga-
rens professionella bedömning.  

	
Att följa manualer tar mycket tid liksom den dokumentation som ska göras 
utifrån fastställda rubriker. Tiden äts upp av dokumentationsarbetet och 
därmed reduceras även socialsekreterarnas handlingsförmåga. Det finns för 
mycket information som är svår att sortera. Socialsekreterarna menar att de 
tappar överblicken i sitt skrivande. Arbetsminnet har en begränsning vad 
gäller att hantera flera variabler samtidigt. Blir informationen för omfat-
tande leder det till en överbelastning (choking) och igenkänningsprocessen 
upphör (Björklund, 2008).  

	
Förutbestämda rubriker gör att socialsekreterarens text avkontextualiseras 
och fragmenteras. Det blir mycket upprepningar då samma information 
delas upp under flera rubriker. Vad olika källor sagt fragmenteras också 
genom att delar av utsagor fördelas under flera rubriker. Socialsekreteraren 
tappar ”utredningens poesi”. Sammantaget motverkar denna fragmentise-
ring socialsekreterarnas möjlighet till helhetssyn och dokumentationen blir 
svårläst både för handläggaren själv och för andra som ska läsa dokumen-
ten.  
 

                                                        
72 “The power of mental simulation lets us imagine how a course of action might be carried out (Klein, 
1998 s. 3) 
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engagemang och den glädje de upplever då deras arbete har inneburit en 
skillnad till det bättre. En socialsekreterare beskriver ett samtal med två 
flickor:71 
 

Vad tror du hade hänt om du inte hade blivit placerad? Och de 
två flickorna som jag har pratat med, de sade bara rakt av – då 
hade inte jag levt idag. Det går ju rakt in i hjärtat alltså. 

 
Socialsekreterarens behov av uppföljning verkar ha mycket stor betydelse 
dels för ”att förstå hela loppet”, dels för ett kontinuerligt erfarenhetsbaserat 
lärande.  

Sammanfattande analys utifrån kunskapstriaden 
Vi återknyter nu till kunskapstriaden och de tre aspekterna (1) kännarskap, 
att ha urskiljningsförmåga, (2) känslomässigt engagemang samt (3) utvär-
dering av och ansvar för det egna arbetet. De frågor som strukturerar ana-
lysen är: 

 
- Kan förmågan att känna igen - att ha urskiljningsförmåga - påverkas av 
dokumentationsstyrning och i så fall hur?  
- Kan det känslomässiga engagemanget påverkas av dokumentationsstyr-
ningen och i så fall hur? 
- Kan utvärderingen av och ansvaret för det egna arbetet påverkas av 
dokumentationsstyrningen och i så fall hur?  

Kännarskap  
Socionomerna lyfter fram vikten av att kunna fånga det specifika i varje 
familj, ”man måste hitta just de specifika trådarna i den här familjen och 
hur den fungerar”. Det gäller att ”man lär sig att se, att lita på sitt eget öga, 
att lita på sitt eget hjärta och mage.” Med andra ord handlar det om varse-
blivning, uppmärksamhet och det handlar om bedömning av en situation. 
Den perceptuella uppmärksamheten är kontextberoende. Det erfordras en 
involvering och ett engagemang för den enskilda familjen för att lära 
känna den, för att få nödvändig kunskap om den och för att kunna upp- 
märksamma subtila förändringar inom den. Socialsekreterarna talar om 
vikten av att bygga en allians med familjen. Innebörden av termen ”alli-
ans” kan, menar vi, tolkas som skapande av förtroende, tillit och samar-
betsvilja. Intuitionen kan då tjäna som en varningssignal vid avvikelser. Vi 
har sett exempel på gut feeling att ”man har någon magkänsla att det är 

                                                        
71 En av grupperna berättar att de medverkar i ett projekt, som inte har med BBIC att göra: ”Lära av 
fosterbarn” där de intervjuar barn de tidigare haft hand om. Citatet ovan avser en sådan intervju. 
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åstadkomma förändringar till det bättre. Det finns, enligt vår tolkning, en 
konsensus om vad som är kvalitet, dvs. det finns internaliserade kvalitets-
kriterier som är accepterade inom professionen och som fungerar som tyst 
kunskap i handlandet. Socialsekreteraren vet vad som är ett bättre och vad 
som är ett sämre utfört socialt arbete. Dessa kvalitetskriterier blir utgångs-
punkter för hur de utvärderar sitt eget arbete, dvs. en inre evaluering. Soci-
alsekreterarnas sätt att diskutera kvalitet kännetecknas av ”being profess-
ional”.74  
 
Det finns ett ”nyttoperspektiv” i det att arbetet ska göra skillnad till det 
bättre för barn och familj. Barnet ska vara i fokus samtidigt som alla be-
rörda ska känna sig delaktiga och hörda även om man inte alltid är överens 
med alla parter. Socialsekreterarna är samtidigt myndighetsutövare vilket 
de vill vara tydliga med. ”Att man har ett ansvar för att barn inte ska fara 
illa.” En annan aspekt som lyftes fram var att det krävs aktiva ställningsta-
ganden i utredningsprocessen, vilket kan tolkas som ett aktivt profession-
ellt ansvar. Det krävs att socialsekreteraren kan bedöma den information 
som inkommer, vilken information som är viktig för utredningen, all tänk-
bar eller möjlig information är ju inte relevant för socialsekreteraren (Po-
lanyi, 1962). Socionomerna diskuterade inte någon gång att följande av 
BBIC skulle innebära ett för dem reducerat ansvar.   

Kunskapstriaden i socionomernas vardag 
Socionomer, likt de flesta professioner, tycks ha en heterogen kunskaps-
sammansättning där kunskapen är teoretisk fragmenterad, dvs. den hämtas 
från olika vetenskaper som sätts samman på ett specifikt sätt. De menings-
fulla sammanhangen skapas utifrån de krav som yrkesverksamheten stäl-
ler. ”Sammanhengene i profesjonskunskap er praktiske synteser” (Grimen, 
2008b s. 74). Det betyder att synteserna av kunskapselement från olika 
områden som inte nödvändigtvis har någon teoretisk koppling till varandra 
sker i praxis.75 Som vi sett i den empiriska studien bör detta i högsta grad 
gälla för socialsekreterarna. De har en bred kunskap om mänskligt bete-
ende, barns behov och om föräldraförmågor etc. Vi har också sett att en 
social kompetens och en skicklighet i att kommunicera och skapa relation-
er är en väsentlig del av deras kunskapsbas. Relationsbygget är en förut-
sättning för arbetet, utan någon allians ”så kan man inte åstadkomma så 
                                                        
74 Den diskussion som vi funnit hos lärarna att externa aktörer skulle definiera vad som är att se som 
kvalitet i professionellt handlande (”being a professional”), återfinns inte på samma sätt hos socio-
nomerna. 
75 Som vi sett i kapitel 3 har Grimen (2008b) läkares kunskap som exempel på hur viktig den kommu-
nikativa skickligheten är för att skaffa information för diagnostisering, inte för att kommunikationsteori 
säger något om sjukdomar. 
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BBIC innebär också ett nytt sätt att tänka, det är andra formuleringar och 
rubriker både vad gäller att skriva utredningar och överväganden. Att skilja 
på analys och bedömning är ett nytt sätt att tänka som leder till osäkerhet. 
Det kan ses som en ”omlärning” till ett mer linjärt steg för steg tänkande, 
något som tycks vara främmande för socialsekreterarna, vilket antagligen 
bidrar till att de upplever en återgång till novis-stadiet. Experter, menar 
Benner (1993 s. 53); ”bygger inte upp sina slutsatser steg för steg utan 
skaffar sig i stället ett grepp om helheten” (jfr Klein, 1999; Lindholm 
1990; Agevall 1994; Munro 2005).73 

Känslomässigt engagemang 
Socialsekreterarna visar sitt känslomässiga engagemang i relation till kli-
enterna. De beskriver en stor upplevelse av glädje och stolthet då de ser att 
deras arbete har gjort skillnad till det bättre för ett barn (jfr Dreyfus & 
Dreyfus, 2005). Det verkar vara ett kvalitativt kriterium för vad som är ett 
gott socialt barnavårdsarbete.  En levande kunskap kan inte plockas isär i 
en ”subjektiv” och en ”objektiv” del (Molander, 1993 s. 244). Känslomäss-
igt engagemang har en väsentlig funktion i ett professionellt kunnande 
(Polanyi, 1962; Lindholm, 1990; Benner, 1993). Freidson (2001) talar om 
commitment för att utföra ett gott arbete.  
 
När det gäller de intervjuade socialsekreterarna har vi inte kunnat finna 
några tecken på att deras känslomässiga engagemang minskat på grund av 
dokumentstyrningen. Vad som lyfts fram är att deras engagemang kan 
förhindra en negativ utveckling. ”När det är dokumentstyrt och man har ett 
strukturerat utredningsverktyg […] blir [det] viktigare att man själv har 
någon slags motor. Att man själv vill något så att man inte bara checkar av 
för att få färdigt sin utredning”. Det framgår emellertid tydligt att social-
sekreterarna ser en risk om denna motor eller engagemang skulle reduce-
ras. ”Det finns ju en risk att man gör förträffliga utredningar, som ser 
mycket bra ut, utan att det leder till en bättre situation för barnet”.   

Utvärdering av och ansvar för eget arbetet 
Socialsekreterarnas uppfattningar om vad som kännetecknar en god social-
sekreterare och vad som är kvalitet i social barnavård säger något väsent-
ligt om hur de utvärderar sitt arbete. Dokumentationen om ett barn ska 
barnet kunna läsa som vuxen. En kvalitetsdimension tycks vara att social-
sekreteraren i sin text bidrar till barnets historia, och att mängden doku-
mentation om barnet ska utgå ifrån att den är nödvändig för att kunna 
                                                        
73 En kunskaps/erfarenhetsdimension kan ge förståelse för varför beslutsfattandet varierar: - mellan 
individer, för en och samma individ över tid, för samma individ inom olika sakområden, genom att 
individen kan kombinera beslutsmodeller eller fragment av dem inom ramen för ett beslut (Agevall, 
1994 s. 99). 
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74 Den diskussion som vi funnit hos lärarna att externa aktörer skulle definiera vad som är att se som 
kvalitet i professionellt handlande (”being a professional”), återfinns inte på samma sätt hos socio-
nomerna. 
75 Som vi sett i kapitel 3 har Grimen (2008b) läkares kunskap som exempel på hur viktig den kommu-
nikativa skickligheten är för att skaffa information för diagnostisering, inte för att kommunikationsteori 
säger något om sjukdomar. 
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BBIC innebär också ett nytt sätt att tänka, det är andra formuleringar och 
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evalueringen sker. Aktiva ställningstaganden i utredningsprocessen fram-
hålls liksom ansvaret för att kontrollera hemförhållandena i familjehem-
men och för att matcha barn och familjehem.  Ansvaret handlar ytterst om 
att barn inte ska fara illa. Det kan ses som ett aktivt professionellt ansvar. 
Socialsekreterarna diskuterade inte någon gång om att följande av BBIC 
skulle innebära ett för dem reducerat ansvar. Inte heller diskuterar socio-
nomerna att arbetet blivit tråkigt, däremot visar socionomerna en oro för 
att deras kännarskap kan påverkas negativt. 
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mycket”, betonar en av respondenterna. Perlinski (2010) fann att socialar-
betare, oavsett organisationstyp, lägger betydligt större vikt vid klientrelat-
ioner och klienters tillit än vid särskilda metoder. Han menar att improvi-
sation och eklekticism är nödvändigt för att lyckas med klientarbetet. Soci-
alt arbete är liksom flera andra professioner ”heteroteliske og står i visse 
verdies tjenste” (Grimen, 2008b s. 72).  

	
Med BBIC har socionomerna (likt revisorerna) nu genom BBIC fått en 
”formaliserad, kunskap”, en officiell kunskap. De har manualer att följa 
och de har särskilda dokumentationskrav, dvs. de möter dokumentstyr-
ningens båda sidor i sin vardag.  
 
Socionomerna diskuterar betydelsen av att kunna fånga det specifika i 
varje familj. Det gäller ”att lära sig se, att lita på sitt eget öga, att lita på sitt 
eget hjärta och mage”. Det verkar som socionomerna, vid införandet av 
BBIC, blir osäkra på sin egen kunskap och sina egna bedömningar. De 
upplever sig som noviser på nytt. Det gäller att lära sig hantera formulären, 
så att man inte blir för styrd. Formulären kan ju bidra till att väsentligheter 
uppmärksammas, men risken finns att ”man kan tappa bort vissa saker för 
att man är så inriktad på att man ska leta efter det här som står i formulä-
ret.” Med andra ord innebär formulären en uppmärksamhetsstyrning.  

	
BBIC innebär också ett nytt sätt att tänka och åtskillnaden mellan analys 
och bedömning leder till osäkerhet. Det kan ses som en ”omlärning” till ett 
mer steg för steg tänkande som är främmande för socialsekreterarna. Hel-
heten riskerar också att gå förlorad när texter avkontextualiseras. Alla för-
utbestämda rubriker gör att informationsmängden som berör det enskilda 
barnet tenderar att bli för omfattande. All dokumentation tar dessutom tid 
från kontakter med barn och familjer.  
 
Kännarskap är beroende av engagemang, ”perception kräver engagemang 
och uppmärksamhet” (Benner, 1993 s. 175). En kreativ problemlösnings-
förmåga på expertnivå förutsätter engagemang, menar Brenner (ibid). En 
oengagerad individ upptäcker inte subtila förändringar eller avvikelser. En 
av respondenterna uttrycker engagemanget i termer av en egen motor. ”Att 
man själv vill något så att man inte bara checkar av för att få färdigt sin 
utredning”. Den risk som socialsekreteraren tycks se är att arbetet instru-
mentaliseras och ”det blir [då] viktigare att man själv har någon slags mo-
tor” för att motverka en sådan utveckling. 

	
När det gäller utvärdering av eget arbete visar studien på konsensus om 
vad som är kvalitet. Det finns internaliserade kvalitetskriterier som är ac-
cepterade inom professionen och som fungerar som tyst kunskap i hand-
landet (Rolf, 1991). Det är utifrån dessa kvalitetskriterier som den inre 
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KAPITEL 7 Mellanfallsanalys 

Med grund i resultaten från de tre empiriska studierna – revisorer, lärare, 
socionomer – gör vi här en jämförelse mellan professionerna. Mellan-
fallsanalysen genomförs i två perspektiv; (1) skillnader och likheter i tek-
niker, (2) skillnader och likheter vad gäller de involverade professionernas 
erfarenheter.  

Dokumentstyrning som teknik - skillnader och likheter 
Vi inleder med en återkoppling till Rose & Miller (1992) vad gäller styr-
ning som program och tekniker. De olika program vi identifierat för pro-
fessionerna är för revisorer strukturell revision, för lärarna synliggörande 
av elevers prestationer och för socionomerna systematisk barnavård, 
(BBIC). Här diskuteras de olika tekniker som följer av programmen. Vi 
lyfter fram skillnader och likheter i teknikernas karaktär vad gäller dess 
omfattning och omfång.  
	
Implementering av ett program består av ett nätverk av olika tekniker som 
tillsammans stärker en viss inriktning, vissa relationer och vissa resurser. 76  
Dessa tekniker utgör en viss maktutövning (Rose & Miller, 1992). Genom 
teknikerna knyts den lokala vardagen upp mot mer övergripande samhälle-
liga nivåer och idéer och ger därmed möjlighet till styrning på distans för 
de parter som skapat programmen 	
	
En reglering genom dokument och krav på dokumentation är en form av 
styrning och samordning som sker på avstånd i tid och rum (Brunsson, 
1998). De olika typer av dokumentstyrning som vi studerat har alla, om än 
i olika grad, inslag av styrning på distans.  Det är en transparenssträvande 
styrning som sker genom reglering, redovisning och granskning/kontroll. 
Vad som skiljer sig åt mellan revisorer, lärare och socionomer är styrning-
ens omfattning och styrningens omfång. Den förra handlar om i vilken 
grad arbetsprocessen berörs och på vilka sätt, medan den senare gäller i 
                                                        
76 Vi använder ”tekniker” och ”teknologier” som synonyma begrepp. 
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nas uppmärksamhet förskjuts från det didaktiska och ämnesmässiga till 
mer av administrativt arbete. Därmed innebär IUP och ÅP såväl en bete-
endestyrning som en uppmärksamhetsstyrning.  
	
Styrningens omfång är betydande. För lärarna innebär det att barn och 
vårdnadshavare involveras på ett nytt sätt i det pedagogiska arbetet. Såväl 
IUP som ÅP har till syfte att synliggöra elevernas utveckling och lärande 
(Skolverket, 2005; Myndigheten för skolutveckling, 2004). Dessa doku-
ment tycks få en mera kontraktliknande utformning mellan lärare, elev och 
förälder, vilket kan påverka ansvarsfördelning dem emellan.  

Socionomerna – teknikernas karaktär 
Den dokumentstyrning av socionomer som vi studerat är Barns Behov i 
Centrum som är ”ett handläggnings- och dokumentationssystem för utred-
ning. planering och uppföljning i social barnavård” (Socialstyrelsen, 2008 
s. 8). BBIC är inte reglerat i lag, men de flesta kommuner har implemente-
rat modellen. Ett av de generella krav som ställs på licentierade användare 
av BBIC är att ”[a]ll dokumentation, handläggning och verkställighet ska 
baseras på triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären […]” 
(Socialstyrelsen, 2006 BBIC-konceptet). BBIC bygger på en datorbaserad 
dokumentering med fasta rubriker och frågeställningar. 
	
Styrningens omfattning är betydande. BBIC:s teknikdel styr hela arbets-
processer bl.a. för att dokumentationen ska följa vissa förutbestämda ru-
briker. Därigenom är BBIC:s tekniker föreskrivande för arbetet och har 
krav på hur dokumentationen ska göras. Det innebär både en uppmärk-
samhetsstyrning och en beteendestyrning.  

	
Styrningens omfång berör relationen mellan socionom och barn/familj/ 
vårdnadshavare. Relationen kan påverkas både negativt och positivt. Det 
finns en dubbeltydighet i socionomernas uppfattning om BBIC som peda-
gogiskt instrument för att beskriva för föräldrar/vårdnadshavare hur en 
utredning görs och vilka aspekter man tar hänsyn till.  
 
Dokumentstyrningens omfattning och omfång för de olika professionerna 
sammanfattas i nedanstående tabell. 
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vilken grad styrningen även berör klienter, elever, barn och vårdnadsha-
vare och/eller relationerna till dessa. Dokumentstyrning kan ske i två for-
mer. Antingen genom att via dokument föreskriva hur en aktivitet ska utfö-
ras och genom att ställa särskilda krav på dokumentation. 

Revisorerna – teknikernas karaktär 
De teknologier som används för att genomföra programmet Strukturerad 
revision är reglering via lag och standarder. Analysmodellen för oberoende 
är reglerad i lag. RS stöds av datormanualer och är ett krav inom EU-
regleringen. Regleringen från EU innehåller också kvalitetssäkring och 
tillsyn av revisorer. Studien har visat hur dessa olika teknologier är sam-
manflätade och förstärker varandra. I RS finns föreskrifter för hela revis-
ionsprocessen samt krav på vad som ska dokumenteras och hur. Doku-
mentationen blir ett kvitto på, och en kontroll av, att standarder och manu-
aler följts. Vid kvalitetskontrollerna kontrolleras att RS följts, att rätt do-
kument finns, att analysmodellen för oberoende följts och dokumenterats 
etc. Teknologierna för revisorerna innebär såväl en uppmärksamhetsstyr-
ning, en beteendestyrning som en output kontroll med en disciplinerande 
och övervakande funktion som följd.  
	
Styrningens omfattning berör i princip hela arbetsprocessen för revision. 
Styrningen via RS är mer preciserad, detaljerad och föreskrivande jämfört 
med tidigare Revisionsprocess (RP).  
 
Styrningens omfång, innebär för revisorerna att deras klienter/kunder indi-
rekt berörs genom ökade krav på dokumentation. Det kan påverka dels 
kostnaderna för revisionen, dels relationen mellan revisor och klient som i 
högre grad formaliseras. Den relation som tidigare byggde på förtroende 
kom i och med Uppdragsbrevet, som ingår i RS, att preciseras och formali-
seras i ett kontrakt. 

Lärarna – teknikernas karaktär 
Den dokumentstyrning av lärare som vi studerat har sin tyngdpunkt på 
kravet på dokumentation och regleras genom lagstiftning. Det gäller såväl 
individuella utvecklingsplaner (IUP) som åtgärdsprogram (ÅP). Redovis-
ning sker då lärarna skriver dessa planer och program. Dokumentationen är 
en ”betydelsefull del i skolans ständigt pågående kvalitetsarbete” (Myn-
digheten för skolutveckling, 2004 s. 12).  
 
Styrningens omfattning berör framför allt planering och uppföljning. Lä-
rarna har dessa individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram att för-
hålla sig till vid planering och genomförande av undervisningen. Som 
framgår av studien påverkar dokumentationen undervisningens inriktning 
till förmån för innehåll som är mera mätbart. Vidare visar studien att lärar-
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nas uppmärksamhet förskjuts från det didaktiska och ämnesmässiga till 
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Revisorerna – teknikernas karaktär 
De teknologier som används för att genomföra programmet Strukturerad 
revision är reglering via lag och standarder. Analysmodellen för oberoende 
är reglerad i lag. RS stöds av datormanualer och är ett krav inom EU-
regleringen. Regleringen från EU innehåller också kvalitetssäkring och 
tillsyn av revisorer. Studien har visat hur dessa olika teknologier är sam-
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ingsplaner och åtgärdsprogram, dvs. enbart dokumentationskrav. Vi inle-
der den komparativa analysen med att lyfta fram de tveksamheter och ris-
ker som redovisats av revisorer och socionomer, dvs. de professioner som 
har erfarenhet av såväl föreskrivande manualer som dokumentationskrav. 
Ett problem som framfördes gällande dokumentstyrningens tekniker var 
vad vi benämner som en avkontextualisering.  

	
Avkontextualisering  
	
Kännarskap är kontextberoende då det handlar om varseblivning, upp-
märksamhet och bedömning av en situation/ett fall. Standardisering är en 
styrning på generell nivå ”det är ingen metod att anpassa det enskilda fallet 
efter dess speciella förutsättningar” (Brunsson, 1998 s. 210). Standarder är, 
liksom manualer och checklistor, generella och kontextfria. Både revisorer 
och socionomer talar om vikten av kontextuell kunskap. Det gäller att hitta 
och fånga det specifika i varje familj och det gäller att kunna ”grotta ned 
sig” i det enskilda företaget som ska revideras. Det har betydelse för att 
förstå hur en familj fungerar och för hur ett företag sköts. Det är nödvändig 
kontextuell kunskap för att upptäcka subtila förändringar och för att kunna 
göra professionella bedömningar. En anpassning måste alltid göras till det 
specifika fallet.  Det går inte att bara läsa filer. Revisorn måste kunna se 
hur kunden sköter redovisningen och socionomerna påtalar vikten av mötet 
och förmågan att skapa en allians med barn och föräldrar.  

	
Att åläggas att följa kontextfria regler upplevs frustrerande för den skick-
lige yrkesutövaren som då replikerar med motexempel på när regeln inte 
gäller vilket revisorerna gett exempel på (Benner, 1993). Det finns också 
exempel i tidigare forskning att experten kan komma att prestera sämre då 
de tvingas följa kontextfria regler. Detta är inget som vi kan uttala oss om 
utifrån vår studie. Det vi funnit är att våra professioner uttalar en känsla av 
att tappa kunskap och självständigt kritiskt tänkande. En sådan risk fram-
förs både av revisorer och av socionomer.  Revisorer säger att risken är att 
man tänker mindre självständigt och att den kritiska bedömningen i arbetet 
har försvunnit mer och mer i takt med att dokumenten ökat. Från socio-
nomerna framförs att BBIC styr så mycket att det finns en risk att tappa all 
annan kunskap. Handläggare var, åtminstone till en början, så fokuserade 
på BBIC att man tyckte att man inte kunde någonting – man började från 
noll – en upplevelse av att åter bli en novis.  
	
Både från revisorer och socionomer framförs kritik på den mängd inform-
ation som ska samlas in och dokumenteras. Revisorerna är frustrerade av 
att för mycket tid läggs på ”strunt”. Alla checklistor upplevs inte som me-

144 

Profession Dokumentstyrningens omfattning Dokumentstyrningens omfång 
Revisorer Form: föreskrivande och krav på 

dokumentation.  
Omfattar: hela revisionsprocessen. 
Styrning: av uppmärksamhet, bete-
ende och output. 

Påverkar endast indirekt klien-
ten/kunden.  
 

Lärare Form: tyngdpunkt i krav på doku-
mentation.  
Omfattar: utvecklingsplaner och 
åtgärdsprogram. 
Styrning: av uppmärksamhet och 
beteende. 

Påverkar i hög grad elever men 
även föräldrar. Det påverkar 
också lärarnas relationer till 
elever och föräldrar. 

Socionomer Form: föreskrivande och krav på 
dokumentation. 
Omfattar: handläggning och doku-
mentation vid utredning. planering, 
verkställighet och uppföljning i 
social barnavård. 
Styrning: av uppmärksamhet och 
beteende. 

Kan påverka relationerna både 
positivt och negativt. Dubbelty-
digt huruvida BBIC-triangeln 
kan användas som ett pedago-
giskt redskap vid kontakter med 
föräldrar.  

 
Tabell 7. 1 Teknikernas omfattning och omfång för de olika professionerna 

Jämförelser mellan professionernas erfarenheter 
Vi återknyter nu till den triad av aspekter som innefattar kännarskap, 
känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete. 
Den jämförande analysen av de tre professioners erfarenheter görs utifrån 
samma frågeställningar som i tidigare delanalyser nämligen: (1) Kan för-
mågan kännarskap påverkas av dokumentstyrningen, och i så fall hur? (2) 
Kan det känslomässiga engagemanget påverkas av dokumentstyrningen, 
och i så fall hur? (3) Kan utvärderingen av och ansvaret för det egna arbe-
tet påverkas av dokumentstyrningen, och i så fall hur? 

	
Även om vi lyfter fram tveksamheter vill vi poängtera att professionerna 
också lyft fram vad de ansåg som positivt med dokumentstyrningens pro-
gram och tekniker.  
 

Hur påverkas professionernas kännarskap? 
Dokumentstyrningen omfattar för revisorerna och socionomerna både fö-
reskrivande manualer, checklistor och dokumentationskrav. För lärarna har 
studien haft sitt fokus på de krav på dokumentation som gäller utveckl-
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Fragmentering - förlust av helheter 
	
Både revisorerna och socionomerna talar om hur de förlorar helhetssynen. 
Revisorerna ger exempel på att riskanalyser splittrats upp i olika delar av 
datorprogrammet. De påpekar att mängden dokument gör ”att man inte ser 
skogen för alla träd”. För socionomerna utgör de förutbestämda rubrikerna 
för en utredning att deras texter fragmenteras och helheten förloras.  
Socionomerna framför svårigheter med att dokumentera utredningen enligt 
BBIC:s rubriker. Utredningen blir svår att överblicka. Det blir svårt att få 
texten att flyta och det är svårt att placera in informationen under de förut-
bestämda rubrikerna. Texten blir svårläst. En socionom exemplifierar 
fragmenteringen med att ”Lärandet” ska delas upp i sex olika behovsom-
råden istället för att kunna skriva allt i ett stycke så som man gjorde tidi-
gare. Socionomerna menar att mängden rubriker innebär att man lätt tappar 
överblicken och helheten. De ser inte helheten i sin text för alla rubriker. 
Dessutom utgör mängden rubriker en källa till osäkerhet. Utredningens 
poesi förloras. 

	
En styrning av uppmärksamheten - risken att missa något  
	
Revisorerna menar liksom socionomerna att uppmärksamheten riktas mot 
vad som finns i manualerna. ”Det är lätt att inte tänka till, man fokusererar 
i stället på nästa rad, nästa kryss och ned till botten så fort som möjligt” 
menar en revisor. En socionom lyfter fram risken att man kan tappa bort 
vissa saker ”för att man är så inriktad på att man ska leta efter det här som 
står i formuläret”. Samtidigt kan ju formuläret vara en hjälp för att upp-
täcka saker. Det gäller att lära sig att hantera formulären och att inte vara 
så styrd att man får skygglappar. Revisorer talar om ”att stänga av datorn 
och börja revidera.” De betonar vidare att det erfordras kunskap om det 
aktuella företaget för att kunna upptäcka eventuella risker och det inklude-
rar också en bedömning av kunden. Socionomen måste ha kunskap om och 
förstå hur den aktuella familjen fungerar för att kunna göra sina bedöm-
ningar. För lärarna innebär dokumentationskraven att deras uppmärksam-
het styrs mot vad som är mätbart.  

	
Styrningen med manualer reducerar revisorernas och socionomernas hand-
lingsfrihet, om än i olika grad. Socionomerna är överens om att BBIC har 
inneburit ett ökat mått av styrning, medan de har olika synpunkter på dess 
grad av inskränkning i deras handlingsfrihet. ”Det tar mer tid”, och ”det 
[…] tvingar en att göra utredningen på ett visst sätt. Men samtidigt när jag 
ser formulären, så det innehållsmässiga är ju fortfarande väldigt mycket 
upp till handläggarens profession.” För socionomerna verkar det största 
problemet bestå i att BBIC kräver en särskild form av dokumentation som 
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ningsfulla. Mycket i checklistorna markeras med ”ET”, ej tillämpligt.  
Samma kritik framförs från socionomerna. All information som enligt 
BBIC ska samlas in är inte relevant för det enskilda fallet. De ”plockar 
bort” vissa dokument och vissa rubriker. Dessutom utgör mängden in-
formation om det aktuella barnet ett etiskt problem för socionomerna. Det 
handlar om barnets integritet. En socionom uttrycker det som att man 
måste också ta hand om informationen som samlas in. Samtidigt menar 
socionomerna att det är för lite personlig information om barnets egen 
historia vilket kan bli viktigt en gång barnet blir vuxet och ska läsa det som 
skrivits.   

	
När det gäller kraven på dokumentation och styrningen i hur dokumenta-
tionen ska utformas finns en särskild kritik från såväl lärare som socio-
nomer. Lärarna menar att den blir opersonlig, för generell och bristfälligt 
anpassad till den enskilde eleven. Från socionomerna framförs en risk	för 
att barnet objektifieras. Socionomernas dokumentation är styrd av förutbe-
stämda rubriker som avkontextualiserar deras text.  

	
En annan aspekt av avkontextualiseringen gäller innebörden i kvalitetsbe-
greppet. De professionellas internaliserade kvalitetskriterier finns inklude-
rade i deras kännarskap. Den professionelle känner igen (Flyvbjerg, 2001 
s. 10ff) och de vet vad som är en bättre eller sämre prestation i en specifik 
situation. De internaliserade kvalitetskriterierna fungerar som en tyst kun-
skap i handlandet och ingår i definitionen av ”praktisk kunskap” (Rolf, 
1991). Som studien visat är det utifrån sådana internaliserade kvalitetskri-
terier som de professionella framför allt evaluerar/vill evaluera sitt eget 
arbete. De professionellas bedömning av vad som är kvalitet utmanas av 
utomstående aktörers kontextfria kvalitetskriterier.  Kvalitetsbegreppet har 
kommit att mer handla om form än om innehåll i det professionella arbetet. 
Det handlar om de rätta procedurerna, att använda de rätta dokumenten och 
att producera de rätta dokumenten. Professionerna har lyft fram detta som 
ett problem. Det uppstår en spänning mellan det utifrån kommande kvali-
tetsbegreppet och de internaliserade kvalitetskriterier som är accepterade 
inom de olika professionerna. Med Benner (1993) kan en sådan spänning 
bero på att kontextfria utvärderingsstrategier inte kan fånga den praktiska 
kunskap som ingår i expertens praktik. Diskussionerna har för lärare och 
socionomer speglats i skillnaden mellan being professional och being a 
professional och för revisorerna i skillnaden mellan ett transcendent och 
ett immanent perspektiv på kvalitet. Som vi ser det kan definitionerna av 
transcendent och immanent likställas med begreppen being professional 
och being a professional. 
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Revisorerna menar att man inte får tid till det som är väsentligt. ”Det finns 
idag inte tid efter att ha fyllt i alla dessa dokument, att titta på vad man 
verkligen behöver i det specifika företaget. Nackdelen med manualer är 
”att det är lätt att tappa bedömningarna och fundera på vad som är de 
egentliga riskerna”. Den bedömande revisionen får stå tillbaka för den 
strukturella vilket skapar oro för att revisionsstandarderna försämrar deras 
bedömandekompetens.  

	
Socialsekreterarna poängterar att kravet på all dokumentation tar tid från 
det professionella arbetets kärna. ”Det spelar ingen roll vad man ska göra i 
BBIC, allt tar längre tid.” Studien visar att professionerna delar erfarenhet-
en att dokumentstyrningen reducerar tiden för deras egentliga profession-
ella arbete. Med andra ord reduceras deras handlingsförmåga och därmed 
också deras möjlighet att fullt ut kunna utnyttja sitt kännarskap. Det fram-
går vidare att social kompetens är en nödvändig förutsättning för såväl 
revisorers, socionomers som lärares arbete. Relationsskapande utgör en 
betydande del i deras professionella skicklighet. Det innebär att det är vä-
sentligt att det finns tid för möten med kunden respektive eleven, barnet 
och vårdnadshavaren.  

	
Sammantaget har de aktuella professionerna fått en reducerad handlings-
frihet och en reducerad handlingsförmåga. Deras uttalade tveksamheter till 
dokumentstyrningen handlar om oro över att tappa tidigare kunskap och 
bedömningskompetens.  

Hur påverkas de professionellas engagemang? 
Inledningsvis vill vi återknyta till den koppling som föreligger mellan kän-
narskap och emotionellt engagemang som diskuterades i kapitel 2, dvs. 
committment och intellectual passions (jfr Polanyi, 1962; Razak, Darma-
wan & Keeves, 2009). Engagemanget är en betydelsefull drivkraft för, 
snarare än avskilt från, den professionella kunskapen. Engagemang fram-
står i dessa olika delar som nödvändigt för att hålla kunskapen levande.  
Känslomässigt engagemang är också en förutsättning för en fortsatt pro-
fessionell utveckling (Dreyfus & Dreyfus, 2005). Det betyder att det 
känslomässiga engagemanget erfordras för en utveckling till de två högre 
nivåerna - den skicklige och experten i Dreyfus & Dreyfus modell.  
 
Engagemanget är väsentligt för uppmärksamheten. Ett engagemang för 
individen och i situationen är en förutsättning för att utveckla en tillräcklig 
känslighet för tecken som gör att potentiella fel kan upptäckas (jfr Benner, 
1993). Det gäller även för att upptäcka att det föreligger moraliskt bju-
dande situationer dvs. ett känslomässigt engagemang har betydelse för en 
etisk medvetenhet. Det finns med andra ord en koppling mellan engage-
mang och förmåga att uppmärksamma normativa och moraliska implikat-
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styrs av förutbestämda rubriker/kategorier och att de förlorar greppet om 
helheten.  
	
Från revisorerna framhålls olika åsikter vad gäller hur styrande dokumen-
ten är. En åsikt är att revisorn fortfarande måste göra bedömningar, men att 
det har blivit mer formaliserat idag. En annan är att friheten att göra egna 
bedömningar var större förr. Det är för regelstyrt och det är för mycket 
dokument. Dokumentstyrningen reducerar inte endast handlingsfriheten. 
Den reducerar också professionernas handlingsförmåga – deras reella möj-
lighet att utnyttja sitt kännarskap.  

	
Reducerad möjlighet att utnyttja sitt kännarskap 
	
De dokument vi har studerat för lärare är inte rutinbärare i samma ut-
sträckning som de dokument som socialarbetare och revisorer har mött. 
Dokumenten är för lärarna i stor utsträckning planeringsdokument och 
lärarnas bedömning av eleven har gjorts redan innan individuella utveckl-
ingsplaner och åtgärdsprogram skrivs. Här förutsätter således användandet 
av dokumenten lärares kännarskap. En lärare ger exempel på hur deras 
arbetsbörda kan se ut då 120 elever ska dokumenteras. I bedömningen ska 
ingå i vad mån eleven uppnått målen i ämnet och vad de ska göra om de 
riskerar att inte nå de uppställda kraven. Mängder av text ska produceras 
inför utvecklingssamtalen vilket enligt läraren skapar kaos på arbetsplat-
sen.  
 
Påverkan på lärarnas kännarskap kan alltså inte direkt relateras till använd-
ningen av dokumenten i sig utan till den alternativa användning av tid som 
arbetet med planer och åtgärdsprogram förhindrar. Den tid med eleverna 
som förloras påverkar lärarnas faktiska möjligheter till att utnyttja sitt kän-
narskap. Lärare talar om risken för att helheten i arbetet går förlorad i det 
att de inte får möjlighet att utveckla det pedagogiska arbetet. Tidsbrist gör 
att det långsiktiga arbetet med att utveckla elevernas generiska färdigheter 
och kompetenser blir åsidosatt. Lärarnas professionella uppdrag, att förstå 
eleven i ett helhetsperspektiv, har ersatts av managementbyråkrati, resul-
tatfixering och standardisering. Lärarna menar att all dokumentation tar tid 
från det reella lärararbetet och de har svårare att känna igen sig i sin nya 
yrkesroll. De vill kunna ge mer tid till eleverna, istället för att dokumentera 
vad de inte kan. ”Man måste dokumentera allt, sen hinner man inte jobba”, 
är ett citat som sammanfattar lärarnas problem. Sammanfattningsvis fram-
står dokumentstyrning för lärare som förlust av tid och därmed möjligheter 
att använda och utveckla sitt kännarskap inom för professionen centrala 
områden. Lärarnas erfarenheter delas av revisorer och socionomer. 
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det sätt som redovisas av revisorer och lärare. Vad som lyfts fram är en oro 
för en negativ utveckling. När arbetet blir styrt av dokument blir det viktigt 
att man själv har något slags motor – att man vill något – så att man inte 
bara checkar av för att få sin utredning färdig. Socionomerna använder 
därmed en aktiverande strategi för att motverka ett minskat engagemang 
(Game, 2007). 

	
Press och stress – emotionell utmattning? 
	
Gemensamt för revisorer, lärare och socionomer är en ökande arbetsbörda 
och stress. Dokumentstyrningen begränsar handlingsfriheten och hand-
lingsförmågan vilket medför ett icke stimulerande merarbete ofta kombi-
nerat med en i övrigt stor arbetsbörda.  Det kan noteras att det finns mindre 
som talar för att de professionellas engagemang och hängivenhet i relation 
till elever, klienter och kunder påverkas negativt. Vad vi kan se är att alla 
har en upplevelse av att inte hinna de arbetsuppgifter som de bedömer vara 
kärnuppgifter. Revisorerna talar om att de inte kan ta betalt av kunden för 
all tid de får lägga ned på dokumenten. En lärare uttrycker det som ”den 
energin folk hade för en 4 – 5 år sedan den äts nu upp av att vi känner en 
sådan fruktansvärd press för att vi inte gör tillräckligt och ändå sliter vi allt 
vad vi kan”. Lärarna hinner varken med det elevnära arbetet eller det pe-
dagogiska utvecklingsarbetet. Socionomerna hinner inte träffa barnen i den 
utsträckning som de skulle behöva. Både för lärarna och socionomerna tar 
dokumentationen tid från relationsskapande med elever/barn.  

	
Samtliga professioner i studien tycks, om än i olika grad, uppleva stress då 
de vill upprätthålla sin professionella kärnverksamhet samtidigt som de 
måste ägna allt mer tid till dokumenten. Lärare och socionomer, och även 
revisorer, lägger ett tydligt relationellt och kommunikativt perspektiv på 
sin kärnverksamhet. En väsentlig fråga att ställa i det sammanhanget är om 
det finns risk för att dokumentstyrning kombinerat med en hög arbetsbe-
lastning kan leda till emotionell utmattning.  

	
Distansering 
	
Dokumentstyrningen syftar säkerligen inte till att skapa distans till kunden, 
eleven eller barnet/familjen, men som framgår i studien är det just det som 
professionerna menar att dokumentstyrningen riskerar att bidra till. Distan-
sering innebär en distans i negativ mening och ska inte förväxlas med den 
balans mellan distans och närhet som ofta är utmärkande för professionellt 
arbete. Vi har sett hur revisorerna balanserar närhet och oberoende till 
företaget man reviderar. För lärare och socionomer kan vi säga att den 
offentliga verksamhetens dialektik finns inbäddad i deras respektive pro-
fession. Det innebär ett sökande efter den korrekta balansen mellan å ena 
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ioner i en professionell praktik (Ficher, 1993; jfr Benner, 1993). Vi har 
också lyft fram att det tycks finnas en stark koppling mellan känslomässigt 
engagemang och självständiga val, dvs. autonomi – dels en handlingsfrihet 
och dels en handlingsförmåga som möjliggör ett utnyttjande av handlings-
friheten.  
 
Generellt gäller att utan ett känslomässigt engagemang riskeras stagnation, 
tråkighet (boredom) och regression som följd (Dreyfus & Dreyfus, 2005). I 
jämförelsen mellan professionerna lyfter vi fram (1) upplevd tråkighet (2) 
emotionell utmattning och (3) distansering som hot mot det professionella 
engagemanget. 

	
Upplevd tråkighet  
	
Revisorerna framförde att arbetet har blivit tråkigare. Förr hade man större 
frihet att göra egna bedömningar. Deras handlingsfrihet har reducerats. 
Den instrumentalisering eller formalisering som skett och sker inom revis-
ionsarbetet riskerar att påverka revisorers engagemang.  

	
En liknande trend beskrivs av lärarna. Det som erfarna lärare uppger skap-
ar arbetsglädje, engagemang, entusiasm och som fungerar stimulerande i 
arbetet har ersatts av misstro, interna lojalitetskonflikter och en instrumen-
tell undervisning. Lärares tid för sina ämnen och för att utveckla undervis-
ningen verkar ha fått begränsat utrymme. Lärarna lyfte fram att ”det jagas 
från alla håll” vilket bidrar till ett energiläckage och att jobbet blir ”trå-
kigt”. De uttrycker också en oro över ökad kontroll och bristande tillit. 
Lärarna är den profession som i studien direkt och tydligt upplever misstro 
från såväl skolledning, förvaltning och skolmyndigheter som från föräld-
rar. De känner inte längre igen sig i sin yrkesroll. 
 
Den ”tråkighet” som både revisorer och lärare beskriver kan mycket väl 
vara ett tecken på att det känslomässiga engagemang och den djupare in-
volveringen, som kännetecknar den skicklige professionelle yrkesutövaren, 
är i riskzonen. 

	
Socionomerna upplever en reducerad handlingsfrihet när utredningar ska 
göras på ett särskilt sätt. Dokument och dokumentationskrav tar tid ifrån 
det egentliga arbetet med barn, föräldrar och vårdnadshavare. Därigenom 
har också handlingsförmågan reducerats. Liksom revisorerna ser de inte 
någon användning av all information som enligt formulären kan samlas in. 
All information är inte av intresse för bedömning av det enskilda barnets 
situation.  Däremot har vi inte funnit några tecken på att socialsekreterar-
nas känslomässiga engagemang skulle ha minskat på grund av dokument-
styrningen. Här finns inte någon diskussion om att arbetet blivit tråkigt på 
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Hur påverkas de professionellas utvärdering av och ansvar för eget 
arbete? 
Den tredje aspekten i kunskapstriaden är evalueringsaspekten. Evaluering 
kan operationaliseras till att bedöma kvalitet i arbetet och att ta ansvar för 
det arbete som genomförs. Internaliserade kvalitetskriterier ingår i definit-
ionen av praktisk kunskap och utgör en tyst kunskap i handlandet. En ex-
pert känner igen och vet vad som är bättre eller sämre prestationer. Vi in-
leder här med en komparativ analys av hur de olika professionerna diskute-
rar vad som är kvalitet i deras professionella arbete och därefter lyfter vi 
fram hur de uppfattar sitt ansvar 	

	
Spänning mellan olika kvalitetsbegrepp   
	
För alla tre professioner gäller att man har internaliserade kvalitetskriterier. 
För professionerna i studien föreligger också en spänning mellan vad som 
inom professionen betraktas som kvalitet och vad som anges som kvalitet i 
formaliserade kvalitetskontroller. Vi har tidigare sett att revisorerna har ett 
mer transcendent synsätt när de diskuterar vad som kännetecknar en god 
revisor och en god revisionskvalitet, medan de vid diskussioner om kvali-
tetskontroller antar ett mer immanent synsätt på kvalitet.  
 
En liknande spänning eller konflikt finns i lärarnas diskussioner om vad 
som är kvalitet i deras arbete. Vad lärarna betraktar som kvalitet och vad 
som anges som kvalitet av externa aktörer kan fångas med distinktionen 
being professional och being a professional (Hargreaves, 2000; Hargrea-
ves & Fullan, 2012). Being professional refererar till vad lärare gör och 
hur de uppträder vilket har med kvalitet att göra. Being a professional 
handlar om hur andra människor betraktar lärare och hur de i sin tur påver-
kar hur lärare betraktar sig själv. Det finns delade meningar mellan den 
professionella nivån och den förvaltningspolitiska nivån om hur arbetet ska 
utformas och vad som i grunden är utmärkande för ett gott utfört arbete.  

	
När lärarna diskuterar vad som kännetecknar den goda läraren är det being 
professional som är i fokus. I studien framträder en bild av den goda lära-
ren som den som har elevens bästa för ögonen. I ett perspektiv av being a 
professional är förväntningarna på läraren något annat med känsla av otill-
räcklighet som följd. Det finns en kvalitetsdimension när lärarna tar upp 
skillnaden mellan vad de ägnar mycket tid till i motsats till vad de skulle 
vilja göra. En lärare säger att ”det som helt klart är viktigast, det är kontak-
ten med eleven”. Den aktive läraren ägnar tid åt att förklara, engagera, 
entusiasmera, stötta och motivera elever. Utvecklingen har istället gått mot 
en mer passiv lärarroll där läraren tvingats ”låta elever jobba mer enskilt”.  
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sidan medkänsla och flexibilitet och å andra sidan opartiskhet och strikt 
regeltillämpning (Lipsky, 1980; Lundquist, 1998).77  
 
Gemensamt för professionerna i studien är att relationerna och en kommu-
nikativ skicklighet tycks vara en förutsättning för deras arbete. Det är inom 
den ramen de uppvisar sin expertis. Revisorerna lyfter fram att deras arbete 
är ”ett oerhört socialt arbete”. Det är väsentligt för revisorerna att upprätt-
hålla en high trust i relation med sina kunder. En revisor menar att det 
finns en fara i att dokumentationen istället för kunden hamnar i fokus. 
Risken är att engagemanget för kunden blir mera distanserat med negativa 
konsekvenser som följd.  

	
För lärare kan IUP och ÅP bli kontraktsliknade med specificerade uppgif-
ter för elever, föräldrar och lärare. Därmed kan IUP och ÅP leda till di-
stanserande effekter med bristande tillit som följd. Eleven eller barnet 
måste, enligt lärare och socionomer, få existera som unika individer både i 
dokumentationen och i dokumenten. Objektifiering av eleven/barnet utma-
nar den professionellas etik (DeHart-Davis & Pandey, 2005). Att göra 
skillnad för den enskilde, att ha förmågan att gå utanför ramarna för att 
stärka relationen till barnet/eleven, är sådant som skapar engagemang en-
ligt socionomer och lärare.  

	
Lärarna menar att deras professionella uppdrag är att utveckla elevernas 
generiska färdigheter och demokratiska kompetenser. De engagemang som 
tar sin utgångspunkt i ett elevnära arbete, och i en moraliskt orienterad 
undervisning, utmanas av de sätt på vilket dokumentstyrning förskjuter 
arbetet i en administrativ och förenklad riktning (jfr Choi & Tang, 2009).  
 
Socionomerna menar att de tappar den behandlande delen i sitt profession-
ella arbete när yrkesrollen förskjutits mot myndighetsutövning och admi-
nistration. Framför allt lärare och revisorer upplever en målförskjutning 
där dokumenten och dokumentationen blivit mål i sig. I studien finns rös-
ter som beskriver en känsla av alienation i förhållande till sin profession. 
Det kan vara en följd av en reducerad autonomi, av påtvingad distansering 
i relationen till kunden/eleven/barnet eller att man inte längre delar de kva-
litetskriterier som råder i de formaliserade kvalitetskontrollerna.  

                                                        
77 Den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga 
saklighet och opartiskhet (Regeringsformen SFS 2010:1408 1 kap. 9§). Den enskilde brukaren/klienten 
vill bli behandlad som en individ, och med sympati och medkänsla, samtidigt önskar hon/han en rätts-
säkerhet i behandlingen (Lundquist, 1998 s. 123).  
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måste kunna visa att man gjort på rätt sätt, vilket kan tolkas som en an-
svarsundvikande strategi.   

	
Lärarnas diskussion om ansvar visar på en ansvarsförskjutning, eller ett 
omfördelat ansvar, som har att göra med vad som i IUP och ÅP förväntas 
av elev och föräldrar. Lärarnas förpliktelser gentemot eleven tenderar att 
bli mindre framträdande. Det finns en tendens till friskrivning från ansvar 
genom att dokumenten utgör en typ av beskyddarstrategi. Att dokumentera 
blir ett sätt för lärarna att ”hålla ryggen fri”. Det framgår emellertid av 
studien att lärare önskar ta ett mer aktivt ansvar. De efterfrågar mer tid för 
att hjälpa och stödja elever istället för att dokumentera de stödåtgärder som 
eleverna behöver. För elever som riskerar att inte nå målen händer det att 
lärare avkrävs täta redovisningar. Lärarna är därmed den av de tre profess-
ionerna som tydligast utsatts för den nya formen av redovisningsansvar 
som utmanar ett proaktivt professionellt ansvar (Englund & Solbrekke, 
2010; Biesta, 2011). Englund & Solbrekke (2010) skriver: ”Professionals 
must be supported and encouraged to keep up proactive responsible prac-
tices, and not simply lapse into reactive reporting” (ibid s.12).  
 
Socionomerna lyfter fram ”att man har ett ansvar för att barn inte ska fara 
illa.” Vid utredningar krävs aktiva ställningstaganden i hela processen, 
menar socionomerna. Det gäller inte minst vad som kan väljas bort av 
BBIC:s dokument och rubriker. Det är socionomens ansvar att bedöma 
vilken information som är relevant för utredningen. När de talar om hur de 
värderar sitt arbete har diskursen övervikt mot being professional. Någon 
tydlig diskussion som kan relateras till being a professional, framkommer 
inte av studien. Socionomer verkar inte påverkas av vad externa aktörer 
definierar som kvalitet i professionellt handlande. Till skillnad från reviso-
rer och lärare nämner socionomerna inget om att dokumentationen skulle 
innebära ett för dem reducerat ansvar.   
 

Ömsesidigheten i kunskapstriaden av aspekter 
Utifrån redovisningen ovan vill vi nu dels sammanfatta och tydliggöra hur 
de olika aspekterna i kunskapstriaden är sammanflätade och påverkar 
varandra, dels visa att kunskapstriaden är beroende av att det finns en viss 
autonomi.  
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Den goda läraren utvecklar verksamheten genom ett kollegialt samarbete 
med andra lärare. Otillräckligheten som lärarna upplever är främst relate-
rad till att de inte har möjlighet att ge eleverna adekvat hjälp på grund av 
tidsbrist och bristande resurser. Den goda läraren har dels eleverna i fokus, 
dels en strävan att utveckla den pedagogiska praktiken. Utvecklingen har, 
enligt lärarna, dock gått i en annan riktning där egen självreflektion sätts i 
centrum.  

	
Socionomerna uttrycker en syn på det goda sociala arbetet som, liksom för 
lärare, kan fångas med begreppet being professional. Att ha ett klart fokus 
på barnet och barnets bästa är grundläggande. Viljan att hjälpa är tydlig, 
det sociala barnavårdsarbetet ska göra skillnad till det bättre för barnet och 
familjen. En kvalitetsdimension för socialsekreteraren är att i sin text bidra 
till barnets historia. En annan kvalitetsdimension är att det som dokument-
eras ska ha betydelse för förändringar till det bättre för barn och familj. 
Precis som hos lärare framstår kvalitetskriterierna för socionomerna som 
nära kopplade till engagemanget för barn och familj. Likt revisorerna me-
nar socionomerna att dokumenten och dokumentationen inte är det samma 
som kvalitet. ”Man kan göra lika dåligt arbete med BBIC som utan BBIC” 
är en synpunkt som framförs. Till skillnad från lärarna är inte diskussionen 
om being a professional lika tydlig inom socialtjänsten som inom skol-
världen.  

	
Spänning mellan professionellt ansvar – redovisningsansvar 
	
Den målförskjutning som revisorer och lärare upplever genom att doku-
menten fungerar som mål istället för medel kan leda till ansvarsförskjut-
ningar och/eller ansvarsundvikande strategier. Ansvarstagande är relaterat 
både till engagemang och till självständiga val (jfr Dreyfus & Dreyfus, 
2005). Hur ansvar uppfattas tycks vara nära förknippat med vad profess-
ioner anser vara kvalitet.  
 
I studien om revisorer framkom att det finns en tydlig koppling mellan vad 
revisorer uppfattar som kvalitet och hur de ser på sitt ansvar. Revisorer 
lyfter fram sitt ansvar inför såväl intressenter som samhället i stort. Pro-
duktkvaliteten på revisionen skall vara hög och ge förtroende till de intres-
senter som skall använda den som beslutsunderlag. Revisorerna lyfter fram 
ett aktivt professionellt ansvar i termer av att vara proaktiv och förebyg-
gande. De menar att det är deras ansvar att se till att kundens redovisningar 
blir rätt. Om det bli fel måste revisorn leda kunden så att det blir rätt. Med 
andra ord gäller det att göra rätt saker. Revisorernas uppfattning om ansvar 
i relation till formella kvalitetskontroller handlar om vikten av att ha do-
kumenterat om det skulle ”osa hett”. Fokus riktas mot dokumenten. Man 
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senter som skall använda den som beslutsunderlag. Revisorerna lyfter fram 
ett aktivt professionellt ansvar i termer av att vara proaktiv och förebyg-
gande. De menar att det är deras ansvar att se till att kundens redovisningar 
blir rätt. Om det bli fel måste revisorn leda kunden så att det blir rätt. Med 
andra ord gäller det att göra rätt saker. Revisorernas uppfattning om ansvar 
i relation till formella kvalitetskontroller handlar om vikten av att ha do-
kumenterat om det skulle ”osa hett”. Fokus riktas mot dokumenten. Man 
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Figur 7.1 Ömsesidighet mellan triadens aspekter 

Relation (1) Kännarskap – känslomässigt engagemang  
Känslomässigt engagemang är sammanvävt med kännarskap. För att kunna 
uppmärksamma subtila förändringar, eller tecken på potentiella fel, krävs 
engagemang och intellektuell passion.  Det känslomässiga engagemanget 
är en betydelsefull förutsättning i den professionella utvecklingen. Utan 
engagemang följer stagnation, tråkighet och regression (Dreyfus & Drey-
fus, 2005). Vi har också sett en tydlig koppling mellan känslomässigt en-
gagemang och självständiga val. Revisorer och lärare ger uttryck för redu-
cerad autonomi i termer av bristande handlingsfrihet och/eller handlings-
förmåga med följd att arbetet blir tråkigt.  

Relation (2) Kännarskap – utvärdering av och ansvar för eget arbete 
Praktisk kunskap innebär att individen internaliserat kvalitetskriterier så att 
han/hon kan skilja på bättre och sämre prestationer.	Av studien framgår 
hur avkontextualisering av kvalitetsbegreppet leder till att spänningar upp-
står mellan hur de professionella ser på kvalitet och de kvalitetskriterier 
som lyfts fram av externa aktörerna och/eller finns i formaliserade kvali-
tetskontroller. Även om de professionella vill evaluera sitt arbete utifrån 
internaliserade kvalitetskriterier så måste de förhålla sig till externt formu-
lerade kvalitetskriterier. Med andra ord pågår en kamp om kvalitetsbe-
greppens innebörd. På sikt finns en risk att de professionellas internali-
serade kvalitetskriterier går förlorade. Det gäller inte minst den nya gene-
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rationen av professionella.  Det erfordras autonomi för att utnyttja kännar-
skapet och det erfordras en ”frihet till ansvar” (Bischofberger, 2002) 

Relation (3) Känslomässigt engagemang – utvärdering av och ansvar 
för eget arbete 
Självständiga val (handlingsfrihet) leder till att man upplever ett stort an-
svar för konsekvenserna av beslutet och ett känslomässigt engagemang. 
Det är ett kvalitativt hopp som sker i stadiet ”den kompetente” i Dreyfus & 
Dreyfus modell (2005). Det har en stor betydelse för hur den profession-
elle uppfattar sitt ansvar. Novisen och den avancerade nybörjaren bedömer 
sitt ansvar utifrån hur väl reglerna följts, och ett oönskat resultat kan för-
klaras av inadekvata regler.  Om autonomin minskar påverkas det känslo-
mässiga engagemanget och arbetet riskerar att bli tråkigt. Då finns en risk 
att de professionella återgår till att uppfatta att det egna ansvaret handlar 
om att följa manualer och checklistor. Den målförskjutning som gör att 
dokumenten blir mål istället för medel kan leda till ansvarsförskjutningar 
och/eller ansvarsundvikande strategier. Studien visar exempel på att 
dokumentationen är viktig om det skulle ”osa hett” och för att ”hålla ryg-
gen fri”.  
 
Vår tes är, som tidigare framförts, att kunskapstriaden av aspekter utgör en 
motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de 
professionellas kunskaps- och normsystem. Med utgångspunkt av ovanstå-
ende analys av relationerna mellan kännarskap, känslomässigt engage-
mang och utvärdering av och ansvar för eget arbete formuleras ytterligare 
en tes. Om en av aspekterna kännarskap, känslomässigt engagemang, ut-
värdering av och ansvar för eget arbete påverkas/förändras följer en påver-
kan/förändring även de andra aspekterna.  
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styrtekniker som är lämpliga och hur styrtekniker mottas och påverkar 
givet organisationers (eller professioners) egenskaper och hur detta i sin 
tur påverkar styrningens resultat (jfr Chenhall & Morris, 1986). Teorin 
erkänner det situationsspecifika i användning och effekter av styrtekniker 
av olika slag. Teorin blir därmed en strukturering av vilka aspekter som 
påverkar, snarare än hypoteser om entydiga samband. I Otleys (1980) 
språkdräkt: 

	
Thus a contingency theory must identify specific aspects of an 
accounting system which are associated with certain defined cir-
cumstances and demonstrate an appropriate matching (ibid s. 
413).  

 
Den matchning som talas om i citatet ovan är relationen mellan styrinstru-
mentet, situationen och det mål som styrinstrumentet är tänkt styra mot. Vi 
inspireras av tankegångarna om situationens betydelse för hur styrning 
materialiseras, men tar ett annat fokus än kedjan: Mål – situationsvariabler 
– styrinstrument – effekt. 

	
Istället för att sätta måluppfyllelse i centrum sätter vi effekter på den pro-
fessionella kunskapstriaden. Vårt fokus ligger därmed på variationer i tek-
nikernas utseende. Dessa variationer i sin tur kan vara kopplade till skill-
nader i förutsättningar inom den verksamhet där tekniken appliceras. Detta 
diskuteras vidare nedan under rubriken Teknikens egenskaper. Det är van-
ligt inom contingency theory att fokusera på hur styrningen påverkas av 
den omgivande miljön. Det ligger utanför vår forskning och vi nöjer oss 
här med att i modellen nämna ett par miljövariabler som förstärker effek-
terna av dokumentstyrningen. När det gäller effekterna på kunskapstriaden 
diskuterades dessa i kapitel 7 när vi jämförde de olika professionernas 
erfarenheter av dokumentstyrning och i preciseringen av hur de tre 
aspekterna i kunskapstriaden påverkar varandra. Vi kommer fortsätta och 
återkoppla till denna diskussion senare i detta kapitel under rubriken Effek-
ter för kunskapstriaden. I modellen har vi delat upp möjliga konsekvenser 
av dokumentstyrning i konsekvenser för professioner och konsekvenser för 
organisation och ledning. Då vi i studien fokuserat professionerna kommer 
konsekvenserna för dessa att ytterligare diskuteras längre fram i kapitlet. 
Vår ansats presenteras i figur 8.1 nedan. 
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KAPITEL 8 På väg mot en teori 

I detta avslutande kapitel sker en fördjupad och utvidgad teoretisk diskuss-
ion angående professioners praktiska kunskap, deras engagemang och 
professionella ansvar relaterat till dokumentstyrningen som ett styrinstru-
ment för professioner. Dokumentstyrning är, som konstaterats tidigare, en 
styrteknik. Hur styrningen materialiseras är dock beroende av ett antal 
faktorer som hur dokumentstyrningen är uppbyggd och implementeras. I 
detta kapitel gör vi en återkoppling till mellanfallsanalysen i kapitel 7 och 
en modell av dokumentstyrningen som en styrteknik formeras. Avsnittet 
Teknikens egenskaper visar hur teknikens uppbyggnad kan leda till variat-
ioner i hur dokumentstyrning påverkar professionerna och deras verksam-
het.  I avsnittet Effekter på kunskapstriaden kontrasteras, fördjupas och 
tydliggörs skillnader mellan professionell praktisk kunskap och formali-
serad kunskap i manualer och standarder. Kapitlet avslutas med en mer 
spekulativ diskussion om möjliga konsekvenser som dokumentstyrning 
kan leda till för professionerna.  

	
Dokumentstyrning sker av en anledning. Implementeringen sker för att 
vissa mål ska uppnås. Vi har tidigare definierat den dokumentstyrning som 
vi studerat som tekniker kopplade till specifika program. Sett ur detta per-
spektiv är dokumentstyrning en styrteknik bland flera. Vi konstaterade 
också i kapitel 7 att omfattningen och omfånget av tekniken varierade mel-
lan våra fall dels på grund av karaktären på de program de är kopplade till, 
dels på grund av egenskaper i de olika fallens specifika verksamhet. Vi kan 
därför inte påstå att dokumentstyrning leder till samma effekter oavsett 
kontext. Istället är det rimligt att se effekterna som beroende av den situa-
tion som organisation eller profession befinner sig i.  

	
Inom företagsekonomi är relationen mellan styrning och organisatorisk 
situation i fokus inom den så kallade contingency theory (Otley, 2016; 
Jokipii, 2010). Contingency theory är inom företagsekonomisk kontrollte-
ori en teori om hur olika interna och externa förutsättningar påverkar vilka 
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Figur 8.1. Dokumentstyrning som styrteknik  

Teknikens egenskaper 
Två egenskaper som återkommer i contingency theory för att karaktärisera 
styrtekniker är strukturen hos styrtekniken och teknikens innehåll. Instru-
mentets struktur definierar de strukturella egenskaperna som svarar på 
frågorna vad tekniken är tänkt att uppnå och var i verksamheten tekniken 
ska användas. ”Var-frågan” motsvarar det vi i kapitel 7 kallar för styrning-
ens omfattning och som identifierar teknikens utrymme i den profession-
ella bedömningspraktiken. Som beskrevs i kapitel 7 har revisorers doku-
mentstyrning den största omfattningen, följd av socionomer medan lärar-
nas dokumentstyrning omfattar delar av deras arbete. Med andra ord kan 
man säga att dokumentstyrning för lärare syftar till att komplettera deras 
traditionella bedömningspraktik och infaller efter att en första bedömning 
av elevens situation gjorts. Till skillnad från detta syftar styrningen av 
socionomerna till att bedömningar ska göras utifrån dokumenten och för 
revisorerna att deras egna bedömningar bara kommer att bli aktuella när 
dokumenten inte räcker till för att genomföra revisionen, dvs. sker utöver 
dokumentationen.  

	
”Vad-frågan” är den styrambition som finns inbyggd i dokumenten. Gene-
rellt framstår det som styrambitionerna när det gäller dokumentstyrning är 
mångfacetterade. I de fall som beskrivits i denna framställning har vi t ex 
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mött en ambition att genom dokumenten uppnå förutsägbarhet i hur en 
aktivitet utförs, vilket är en tydlig ambition inom revisorernas program för 
att skapa förtroende på kapitalmarknaden. På samma sätt kan ambitionen 
om förutsägbarhet spåras i den rättsäkerhet och likabehandling som ligger 
som grund för socionomers arbete. För socionomerna framstår en annan 
ambition också: fullständighet. Genom att följa BBIC försäkras att ingen 
av de aspekter som finns i BBIC glöms bort vid bedömningen. När det 
gäller lärarna så framstår en stark styrambition vara att förvissa sig om att 
ett visst beteende initieras. Dessa styrambitioner kan mer eller mindre spå-
ras i dokumentstyrningen för de tre professionerna vi studerat. Vad- och 
var-frågorna ger således teknikerna en potentiell inriktning och utrymme 
inom en verksamhet. På detta sätt påverkar styrambitionen handlingsfri-
heten för den professionella. Det innebär att vad- och var-frågorna påver-
kar de professionellas autonomi. 
 
Hur potentialen utnyttjas beror i sin tur på hur tekniken materaliseras i 
dokumentstyrningens innehåll. Manualer, checklistor, standarder utgör en 
direkt och kontextfri styrning. I kapitel 7 har vi sett att den avkontextuali-
sering som sker genom manualer och standarder kan ge problem för pro-
fessionella att göra bedömningar av och anpassningar till det specifika 
fallet. Både revisorer och socionomer talar exempelvis om vikten av att 
hitta och fånga det specifika i det aktuella fallet. Styrningen via dessa do-
kument kan dock ha olika grad av precision som till stor del bestämmer 
professionernas handlingsfrihet. Styrningens precision kan beskrivas i 
kontinuum från öppna och kontextberoende till stängda och kontextfria 
regler. En öppen regel ger möjlighet till situationsanpassning och ger ut-
rymme för den professionelle att göra en egen bedömning.78 Om en regel 
är helt stängd saknas möjligheter för alternativ tolkning och till situations-
anpassning, regeln är kontextfri (Agevall, 1994). Ytterligheten är att den 
stängda regeln är detsamma som beslutet. Den tar ingen hänsyn till att fall 
och situationer kan vara mycket olika och att förändringar ständigt sker 
inom ett dynamiskt område.  

	
Bland våra professioner tycks revisorerna vara de som har mött mest av 
precisa detaljreglerande kontextfria regler. Att inte standarderna kan vara 

                                                        
78 Vägledningsregler/guidance rules eller tumregler är exempel på öppna regler. Tumregler ger anvis-
ningar om vilka olika aspekter som bör uppmärksammas och övervägas (Agevall, 1994 s. 27ff). Po-
lanyi (1962 s. 31) använder ”maximer” som ett slags tumregler, som inte helt kan förstås utan den 
kunskap de uttrycker. De är alltid ofullständiga i förhållande till de regler som används (Rolf, 1991 s. 
99). Tschudi (2005) talar om principer, som är vaga som tillåter egna bedömningar.  Uttalandet från en 
revisor att ”en kontantförsäljning, även om den är liten är alltid en risk” är enligt vår tolkning en tum-
regel/maxim som vägleder honom/henne. Den pekar på vad som bör uppmärksammas och det erfordras 
kunskaper inom området för att förstå vad för risker den uttrycker.  Denna tumregel används av revi-
sorn för att ge exempel som motsäger en kontextfri regel i datorn ”om att byggnaden skall granskas för 
att det är ett så stort belopp”. 
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Det är alltså något som ”kommer utifrån” och upplevs därför som en inter-
vention i arbetet. BBIC liksom arbetssättet med förutbestämda frågeställ-
ningar som ska besvaras var dessutom ovant för socionomerna när vår 
studie gjordes. BBIC hade använts i två år. Mallarna lärarna använder 
tycks vara mindre standardiserade i meningen att det framstår som att de 
varierar mellan skolorna. Här tycks man alltså fortfarande ”pröva sig fram” 
och någon ”slutlig” form har ännu inte implementerats. Samtidigt är exter-
na aktörer engagerade i att marknadsföra standardiserade mallar till skol-
huvudmän. 

	
Väsentligt är också i vilken mån som dokumentstyrningen är samman-
kopplad till det organisatoriska kvalitetssäkringssystemet. I kapitel 7 fram-
kom att kopplingen mellan revisionsstandarderna och kvalitetssäkringen 
ger upphov till olika kvalitetsdefinitioner. Liknande resonemang finns hos 
lärare och socionomer och slutsatsen man kan dra är att relationen mellan 
kvalitetssäkringssystem och dokumentstyrning stärker dokumentsstyrning-
ens implementering och påverkar effekterna av dokumentsstyrningen. En 
aspekt på detta är om dokumenteringen kan leda till att man kan ”frisk-
riva” sig från ansvar i ett senare skede, något som vi sett tendenser till hos 
lärare och revisorer. Friskrivningsmöjligheten kan på så sätt komma att 
stödja styrteknikens förankring hos de professionella 	

	
Dokumentstyrningens effekter på kunskapstriaden kan alltså sägas variera 
utifrån variationer i dokumentens struktur, innehåll och implementering.  
Det innebär att mycket av makten över dokumentstyrningens effekter lig-
ger i vem som har inflytande på struktur, innehåll och implementering av 
denna styrning. I modellen ovan har maktrelationer och transparens lagts 
till som faktorer som förstärker dokumentstyrningens effekter på kun-
skapstriaden. Detta har vi bara indirekt studerat empiriskt. Till exempel har 
vi observerat att lärarna upplever att den transparens som de olika doku-
menten inneburit utnyttjats av skolledning för andra syften än elevens in-
lärning och att maktrelationer mellan olika parter lyfts fram. Utifrån dessa 
mer sporadiska observationer för vi fram hypotesen att dessa aspekter är 
väsentliga och påverkar teknikernas påverkan på kunskapstriaden men 
överlåter mer detaljerade diskussioner om detta till fortsatt forskning. Istäl-
let skall vi åter rikta fokus mot dokumentstyrning som styrteknik och dis-
kutera huruvida styrningens struktur och innehåll matchar professionernas 
kunskapsbas och normbas. 

Effekter på kunskapstriaden 

En utgångspunkt är professioners särskilda egenskaper eller kännetecken; 
en sådan egenskap är att professioner eftersträvar en kvalitativt god relat-
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heltäckande, givet hur dynamiska näringslivets villkor är, framstår som rätt 
självklart. Lösningen har dock hitintills varit att skapa fler standarder när 
nya situationer dykt upp. Ett internationellt och snabbt föränderligt företa-
gande skapar också hela tiden nya förutsättningar (Westerdahl, 2005). Det 
innebär att det överhuvudtaget är otillräckligt att försöka möta en växande 
komplexitet genom att utvidga och förfina regelverk (Tschudi, 2005). 
Trots detta, menar Westerdahl (2005 s. 58), tycks dokumentstyrningen av 
revisorer ha ambitionen ”att täcka in varje tänkbar enskild del av redovis-
ningen, där så lite som möjligt ska lämnas åt utövarens godtycke”. Väsent-
liga aspekter vad gäller styrteknikens ambition och innehåll är således dels 
den formalisering som dokumentstyrningen innebär, dels vilken kunskap 
som dokumenten bär eller utesluter.  

	
En annan viktig förutsättning för styrteknikens effekter är hur väl instru-
mentets implementering är integrerad i verksamheten och under hur lång 
tid styrningen funnits samt dess inbäddning i övriga rutiner så som 
kvalitetssäkringssystem och kvalitetskontroller.79 Vi har därför komplette-
rat struktur och innehåll med denna aspekt i figuren. En implementering 
som leder till ett beroende av dokumenten för att verksamheten ska bedri-
vas har en annan påverkan än en implementering där dokumenten ses som 
ett (av flera) verktyg för att genomföra verksamheten. För både revisorer 
och socionomer är dokumentstyrningen kopplad till datorbaserade system. 
För revisorsbranschen är detta en lukrativ affär för IT – utvecklare och de 
dokument som ska fyllas i för att standarderna ska anses uppfyllda säljs 
ofta i ”paket” där även t.ex. tidsrapportering ingår. Att följa standarder blir 
därmed inbäddat i andra dagliga rutiner, något man inte reflekterar särskilt 
över. Det är således inte bara teknikens struktur och innehåll som har bety-
delse utan också dess applicering. Även för socionomerna blir BBIC en del 
av de rutiner som används i vardagen. När vår studie genomfördes verkade 
dock denna rutin inte ses som ”inbäddad” bland andra rutiner utan snarare 
en rutin i sin egen rätt. Detta verkade också gälla för det dokumenterings-
arbete vi följt hos lärarna, trots att även detta har skapat konsultprodukter.  

	
Kopplat till implementeringen är också hur länge dokumentstyrningen har 
använts av professionen liksom varifrån dokumentstyrningen härstammar. 
I våra studier har revisorerna arbetat längst med standarder i sitt arbete. 
Standarderna är utvecklade inom professionens egna organisationer, från 
början den svenska och numera den internationella. Man kan därmed påstå 
att de bygger på beprövad erfarenhet. Detta minskar troligen ifrågasättan-
det av standardernas relevans bland de professionella. BBIC å andra sidan 
bygger på akademisk grund snarare än socionomernas egna erfarenheter. 

                                                        
79 I kapitel 7 redovisades hur avkontextualisering sker av innebörden i kvalitetsbegreppet då det utma-
nas av utomstående aktörers kontextfria kvalitetskriterier.   
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heltäckande, givet hur dynamiska näringslivets villkor är, framstår som rätt 
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Det som kan bli problematiskt vid manualers matchning till professionell 
praktisk kunskap struktureras i tabellen ovan genom en kontrastering mot 
den formaliserade kunskap som finns lagrad i dokumenten. 

Syntes av kunskapsformer i praktiken  
Förenklat skulle vi kunna säga att noviser skaffat sig en kunskap om 
knowing that när de som nyexaminerade lämnar universitet och högskolor. 
De saknar emellertid ännu den praktiska kunskapen (knowing how) som är 
person- och kontextbunden och som utvecklas genom erfarenhet inom ett 
specifikt område (jfr Polanyi, 1962; Benner, 1993; Grimen, 2008b). För 
novisen är det nödvändigt med regler. De behöver vägledning i sitt hand-
lande. Så kan exempelvis BBIC utgöra en grund för en nyutexaminerad 
socionom att lära sig korrekt utredningsteknik liksom RS utgör en grund 
för revisorn att lära sig korrekt revisionsarbete. ”Men regelstyrning mot-
verkar framgångsrika prestationer” (Benner, 1993 s. 37), eftersom reglerna 
inte talar om vilka av uppgifterna i manualerna/checklistorna som är rele-
vanta i den verkliga situationen. Novisen har ”ingen uppfattning om den 
kontextuella innebörden av de nyss inlärda lärobokstermerna” (ibid s. 37). 
Den kontextuella kunskapen utvecklas genom erfarenhet där styrningens 
precision har betydelse. Vägledningsregler eller tumregler är exempel på 
öppna regler som ger anvisningar om vilka olika aspekter som bör upp-
märksammas och övervägas (Agevall, 1994; Benner, 1993). Styrningens 
precision avgör handlingsfriheten till att göra egna bedömningar och beslut 
anpassade till det enskilda fallet. Med andra ord påverkar styrningens pre-
cision möjligheten till matchning med den professionella praktiska kun-
skapen. 
 
Innehållet i manualer och datoriserade beslutsstöd utgör en formaliserad 
kunskap, där expertkunskaper lagras i regler och i tekniska lösningar.81 
”Kunskapen omformas till regler som är abstrakta, generella och ned-
skrivna” (Jacobsson, 1998 s. 136). Kunskapen som är inskriven i dessa 
regler kan dels dölja osäkerheter i kunskapsbasen, dels vara ofullständig 
eftersom alla aspekter i den praktiska kunskapen inte förmås inkluderas. 
Osäkerheten i kunskapsbasen kan fångas i begreppet initierad ignorans 
(Helgessons & Fernlers, 2006 s. 321). Regelsättare tvingas brottas med att 
den tillgängliga kunskapen är både mångtydig, omtvistad och instabil. Det 
är problematiskt, för att inte säga omöjligt, att ta hänsyn till all relevant 
kunskap. För att formulera en regel krävs såväl översättningar av veten-
skapliga kunskapsanspråk som kompromisser och förhandlingar. Den osä-
kerhet som är inbyggd i reglernas kunskapsbas blir emellertid osynlig för 

                                                        
81 Vanligen tänker vi oss expertkunskap som lagrad i människor. Vi märker det i mötet med läkare, 
revisorer med flera professioner. ”Yrkesutövningen styrs av den professionellas egen problemdefinit-
ion och slutledning, och skall kännetecknas av autonomi och ansvar” (Jacobson, 1998 s. 137). 
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ion till klienter, barn, elever och föräldrar. Det tycks vara ett nödvändigt 
villkor för den professionella kunskapen och för den professionelles be-
dömningar i enskilda fall (jfr Reinders, 2010). Den professionella kun-
skapen består av både teoretisk kunskap (knowing that) och praktisk, per-
sonlig och kontextbunden kunskap (knowing how). Kunskapsbasen är med 
Grimens ord (2008b s. 72) ”heteroteliske och står i visse verdies tjenste”. 
Känslomässigt engagemang, djup involvering och commitment är känne-
tecknande för utvecklingen mot en professionell skicklighet och ansvarsta-
gande. Generellt kännetecknas professioner av att utövaren vet vad som är 
kvalitet i det professionella arbetet och har mandat att själv bedöma och 
fatta beslut om åtgärd. Den autonomi som karaktäriserar professioner legi-
timeras av deras särskilda kunskap, skicklighet och etik kopplat till person-
ligt ansvar.80 Dessa kännetecken finns till stor del inbyggda i den triad av 
aspekter som enligt vår tes utgör en motor för utvecklingen, upprätthållan-
det och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsy-
stem.  
 
Professionell praktisk kunskap Formaliserad kunskap  
Kunskap lagrad i människa 
 

Kunskap lagrad i regler/manualer  

Personlig kunskap som är kontextbunden 
 

Avkontextualiserad generell kunskap  

Individen ej utbytbar 
 

Individen är utbytbar  
 

Förutsätter känslomässigt engagemang och 
intellektuell passion  
 

Avlastar engagemang, vila i manualer  

Förutsätter autonomi 
 

Autonomi är sekundärt  

Ansvar för kunskapen kan placeras till 
person  
 

Ansvar för kunskapen är svårt att placera  
 

Professionellt aktivt ansvar 
 
 

Förskjutning av ansvar och /eller ansvarsö-
verlämning  till regler och manualer   
 

Internaliserade kvalitetskriterier styr den 
egna evalueringen av arbetet.  
 
 
Att göra rätt saker 

Regelefterlevnad 
Regelföljande - en utgångspunkt för evalue-
ring av arbetet 
 
Att göra på rätt sätt  
 

Tabell 8.1 Skillnader mellan professionell praktisk kunskap och formali-
serad kunskap. 

                                                        
80 “In the collegial form, the occupational practitioners are organized on the basis of common 
knowledge and ethics among members in a professional association” (Svensson, 2010 s. 146). 
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Tschudi,  2005).  Ett slaviskt regelföljande kan hota den professionella 
praktiska kunskapen. Risken att den praktiska kunskapen går förlorad är 
särskilt stor vid generationsskiften (jfr Lindholm, 1990).  

Begränsning av autonomi 
För samtliga tre professioner i studien har utvecklingen gått från en högre 
grad av frihet i yrket vad gäller att göra egna bedömningar och att utveckla 
verksamheten till mindre handlingsfrihet och mindre handlingsförmåga.   
 
Ett känslomässigt engagemang och den intellektuella passionen är en för-
utsättning för en kontinuerlig professionell utveckling.83 Dokumentstyr-
ning tycks emellertid bidra till att göra arbetet tråkigt. Vilket slags arbets-
uppgifter som ger upphov till boredom (tristess) är inte entydigt. Det kan 
enligt Ficher (1993) handla om uppgifter som kräver uppmärksamhet men 
som ger liten eller ingen stimulans tillbaka. Det kan vara arbete som är 
förknippat med ojämn belastning: att man har för lite att göra, att man är 
överbelastad eller att arbetsuppgifterna är för svåra eller för enkla. Till 
detta kan läggas hur arbetsmiljön, olika organisatoriska kontrollpraktiker 
och begränsningar spelar in. Även arbetsuppgifter som är orsakade av ex-
terna faktorer och interna kontrollsystem kan begränsa autonomin och göra 
att arbetet blir tråkigt.84  
 
Revisorerna lyfter fram hur deras arbete blivit tråkigt. Förr fanns, menar 
de, större frihet att göra egna bedömningar. Dokumentationskrav innebär 
merarbete där mycket tid får läggas på det som inte känns relevant (jfr 
Darden & Marks, 1999). Tristess (boredom) kan härledas till former av 
styrning som kännetecknas av centralisering, rutinisering och formali-
sering (DeHart-Davis & Pandey, 2005; Scott & Pandey, 2000). De över-
gripande förklaringsmodellerna är relaterade till förtingligande av arbetet, 
liksom individens (van)makt och bristande autonomi. I studien menar lä-
rarna att ”det jagas från alla håll” vilket bidrar till energiläckage, som gör 
arbetet tråkigt.  De känner en press att inte göra tillräckligt och ”ändå sliter 
vi allt vad vi kan”, säger en lärare. Lärarna är den profession i studien som 
tydligt uttrycker en upplevelse av misstro riktad mot dem som profession. 
Ifrågasättande av kompetens kan riskera att leda till sämre prestationer 
(Dworkin, 1997). Känslan av extern misstro mot lärare kan leda till nega-

                                                        
83 Ett problem är enligt Gemmill och Oakley (1992) att en personlig känslomässig och intellektuell 
mening sällan värderas eller diskuteras som en nödvändig eller legitim ingrediens i arbetsprocessen. I 
det anförda perspektivet utgör självbestämmande och kompetens grund för engagemang och menings-
fullhet på djupet (jfr Tschudi, 2005).   
84 Det finns de som pekar på att orsaker till att boredom sällan kontextualiseras har att göra med att den 
styrande kulturella normen definierar boredom som ett individuellt misslyckande (Darden & Marks, 
1999). Ämnet boredom framstår som tabubelagt och något som förnekas på ett sätt som gör att ingen 
systemmässig kritik framförs.  
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den som ska följa regeln. Istället framstår regeln som om den vilar på en 
stabil kunskapsgrund. Ofullständighet i kunskapsbasen vill vi fånga med 
begreppet dold ignorans.  Detta betecknar den ofullständigheten i verbali-
seringen som ligger i den professionella kunskapens kontextberoende. 
 

Sådant som vi brukar kalla förtrogenhetskunskap eller ’tyst kun-
skap’ och sådant som bygger på berättelser om enskilda fall går 
sällan att hitta i standarder. Det rumsliga och tidsmässiga sam-
manhanget syns sällan i standarder (Jacobsson, 1998 s. 136).		

	
Ett exempel från studien är när socialsekreterare säger ”[…] när vi satt och 
pratade visste alla hur man gjorde, men vi kunde inte liksom göra rutor och 
flödesschema av det.”  Den kunskap som inte enkelt kan verbaliseras och 
lagars i standarder faller bort. Experter “know many more things than they 
can tell, knowing them only in practice, as instrumental particulars, and 
not explicitly, as objects” (Polanyi, 1962 s. 88).82 Det innebär att en viss 
kunskapsmängd ignoreras och faller utanför när standarder formuleras. 
Sällan problematiseras vilka former av kunskap som valts på bekostnad av 
annan kunskap (Sager & Bohlin, 2011). En alltför utvecklad standardise-
ring kan därmed utgöra ett hot mot den professionella kunskapen (Jacobs-
son, 1998). Sammanfattningsvis handlar de olika typerna av ignorans om 
omöjligheten att i manualer inkludera såväl den vetenskapliga som den 
praktiska kunskapen.  
 
Att följa standarder innebär att följa generella och kontextfria regler (jfr 
Brunsson, 1998), medan den praktiska kunskapen innebär en personbun-
den och kontextberoende kunskap (Grimen, 2008b). Det betyder att den 
professionelle med sin personbundna kunskap inte är utbytbar till skillnad 
från den som förlitar sig på den generella och kontextfria kunskap som 
finns lagrad i manualer och standarder. Beroendet av kontextbunden kun-
skap är väsentlig för att kunna göra bedömningar. Studien visar hur doku-
mentstyrningen leder till avkontextualisering och fragmentering. För 
socionomerna och revisorerna medför detta att de förlorar helhetssynen. 
För lärarna innebär dokumentstyrningen att deras arbete fragmenteras med 
risk att helheten går förlorad. De uttrycker att det långsiktiga pedagogiska 
arbetet därmed blivit underordnat.  
 
En risk som föreligger är att professionella på sikt utvecklar ett inlärt bero-
ende av manualer och datorsystem (jfr Lindholm 1990; Westerdahl 2005; 

                                                        
82 “The knowledge of such particulars is therefore ineffable, and the pondering of a judgment in terms 
of such particulars is an ineffable process of thought. This applies equally to connoisseurship as the art 
of knowing and to skills as the art of doing, wherefore both can be taught only by aid of practical 
example and never solely by precept (Polanyi, 1962 s. 88). 
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83 Ett problem är enligt Gemmill och Oakley (1992) att en personlig känslomässig och intellektuell 
mening sällan värderas eller diskuteras som en nödvändig eller legitim ingrediens i arbetsprocessen. I 
det anförda perspektivet utgör självbestämmande och kompetens grund för engagemang och menings-
fullhet på djupet (jfr Tschudi, 2005).   
84 Det finns de som pekar på att orsaker till att boredom sällan kontextualiseras har att göra med att den 
styrande kulturella normen definierar boredom som ett individuellt misslyckande (Darden & Marks, 
1999). Ämnet boredom framstår som tabubelagt och något som förnekas på ett sätt som gör att ingen 
systemmässig kritik framförs.  
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professionernas autonomi är under press. Makten över det professionella 
arbetet har reducerats och förflyttats från de professionella till andra aktö-
rer utanför professionerna.  
 

Förskjutning av ansvar 
En annan skillnad mellan den professionella kunskapen och den kunskap 
som är lagrad i regler är hur/om ett ansvar för kunskapen kan placeras. För 
den professionelle är det lätt att fastställa ansvaret, de är personligen an-
svariga för expertkunskapen (Jacobsson, 1998). När det gäller kunskap 
lagrad i standarder är det svårare att placera ett ansvar.86 Standardiserarna 
är ofta flera och därmed aktualiseras problemet med de många händerna 
(Thompson, 1987). Ansvaret för standardisering är både utspritt och ut-
spätt och standardiserare ställs oftast inte till svars (Jacobsson, 1998), sam-
tidigt verkar det som att ansvaret reduceras även för den som följer en 
allmänt accepterad standard (jfr Brunsson, 1998).87  
  
Det kan finnas en förväntan på att standardiserade formaliserade kunskaper 
är överlägsna ens egna och då kan man också avbörda sig ansvar genom att 
följa standarder (jfr Brunsson & Jacobsson, 1998), “it relives the senior 
from expanding their responsibilities of judgements” (Carrington et.al., 
2013 s. 44). 

	
En ökad tilltro till standardisering kan innebära att en så kallad teknisk 
expertkunskap riskerar att ersätta etiska diskussioner (Jacobsson, 1998; jfr 
Westerdahl, 2005). Professionen är en normativ gemenskap som bygger på 
gemensamma värderingar (Brunsson, 1998).88 Den risk som föreligger är 
att denna normativa reglering får en undervärderad betydelse vid en långt 
driven standardisering. En sådan reducerad normativ reglering utmanar 
också det professionella ansvaret: 
 

                                                        
86 Expertkunskapen är här lagrad i standarderna, inte i någon person. Standarderna är opersonliga, 
vilket visar sig i att hänvisningar görs till skriftliga dokument, inte till egna överväganden (Jacobsson, 
1998 s. 142). Standarder är opersonliga och ofta frivilliga att följa (även om det inte gäller för de 
revisorer och socionomer vi intervjuat), men principen om frivillighet att följa standarderna hör ihop 
med att den ger en svag mekanism för återkoppling, den leder - för att låna Hirschmans (2008) begrepp 
- snarare till ett exit-beteende än till ett voice-beteende (Jacobsson, 1998 s. 142f). 
87 En sådan reducering av ansvar kan ske både på individnivå och på organisationsnivå. Om en tragedi 
skulle inträffa kan organisationen eller myndigheten till sitt försvar åberopa ”due diligence” och visa 
att deras anställda följt de korrekta procedurerna (Munro, 2004 s. 1090). 
88 Professioner är normativa gemenskaper som tjänar vissa värden (Grimen, 2008b). Normerna är 
internaliserade i stark mening. De professionella uppfattar dem som en del av sig själva i sin profess-
ionella identitet (jfr Brunsson, 1998). I denna gemenskap finns också de internaliserade kvalitetskrite-
rierna som fungerar som tyst kunskap i handlandet (Rolf, 1991).  
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tiva effekter för eleverna.85  Att vara i den position Johnsen (2011) benäm-
ner experience without qualities bidrar till att begränsa förmågan att göra 
sig föreställningar och tolkningar. Kunskap och lärande står i nära	relation 
till möjligheten att ägna något eller någon odelad uppmärksamhet, fram-
håller Liedman (2001). Han diskuterar vikten av att göra sig bilder eller 
föreställningar (imaginatio) av sådant som (ännu) inte är närvarande. En av 
socialsekreterarna poängterade ”man måste ha fantasi, så man kan komma 
på hur man ska jag lösa det här.” Tristess tycks uppträda när situationen 
förhindrar den professionelle från att utföra de professionella kärnuppgif-
terna, eller som en lärare uttrycker det ”Om man fick lägga mer tid på 
själva problemet istället för att skriva om det då kanske man når bättre 
resultat.” 
 
Även om socionomerna upplever en reducerad handlingsfrihet och en re-
ducerad handlingsförmåga finner vi inget som signalerar ett minskat 
känslomässigt engagemang. Till skillnad från revisorer och lärare talar de 
inte om att arbetet blivit tråkigt. Det finns dock en oro för en negativ ut-
veckling. För att motverka en sådan utveckling uttrycker en av socialsekre-
terarna en aktiverande strategi. ”Det är viktigt att man själv har en motor – 
att man vill något – så att man inte bara checkar av för att få utredningen 
klar” (jfr Ficher, 1993; Game, 2007).  

	
Sammanfattningsvis har de professionellas autonomi på olika sätt reduce-
rats genom dokumentstyrningen. Dels handlar det om en reducerad hand-
lingsfrihet genom föreskrivande manualer och checklistor, dels om en re-
ducerad handlingsförmåga genom att alla dokumentationskrav tar tid från 
det professionella arbetets kärna. Vi har i mellanfallsanalysen (kapitel 7) 
bland annat visat på dokumentstyrningens konsekvenser i termer av avkon-
textualisering, fragmentering och styrningen av uppmärksamhet samt en 
reducerad möjlighet för de professionella att utnyttja sitt kännarskap. Om 
dessutom engagemang och arbetsglädje förbyts i tristess, tidsbrist och di-
stansering samt att en allt tydligare spänning uppträder mellan vem som 
definierar vad som är att räkna som kvalitet i arbetet och hur kvalitet visar 
sig, riskerar de professionellas internaliserade kvalitetskriterier att gå förlo-
rade. Om den kognitiva aspekten i handlingsförmågan påverkas på det här 
sättet kan konsekvensen bli att det inte längre finns någon handlingsför-
måga som legitimitetsgrund för att överlämna någon handlingsfrihet till en 
profession. Utan handlingsförmåga skulle de professionella inte heller 
kunna utnyttja någon handlingsfrihet vilket innebär en avprofessional-
isering. Med andra ord kan man påstå att dokumentstyrning medför att 
                                                        
85 Arfwedson (1994 s. 40) citerar forskarna Sinclair & Ryan (1987) och deras undersökning som visade 
att ängslan och osäkerhet hos lärarna påverkar eleverna och försämrar undervisningsresultatet: ”Lärar-
nas osäkerhet kan sägas inverka på såväl klassrummets affektiva klimat som på den kognitiva ramen 
för elevernas inlärning.”  
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ansvarsdimensioner som inte är lätta att mäta och moraliska och sociala 
aspekter i ansvaret riskerar att försvinna (Solbrekke & Englund, 2011;  
Englund & Solbrekke, 2010, 2015).  
 
Vad som framgått i vår studie är att den frihet under ansvar som tidigare 
funnits för professionerna kraftigt har reducerats och att innebörden av 
både kvalitet och ansvar är under press. Tidigare garanterades kvalitet 
genom en inputkontroll i organisationerna, genom de resurser (profession-
ens kunskap) och de preferenser (värden, normer och etik) som de profess-
ionella socialiserats till (jfr Agevall, 2002; Svensson, 2010). Yrkesutöv-
ningen styrdes av den professionellas egen problemdefinition och slutled-
ning och det förutsätter både autonomi och ansvar (Jacobson, 1998; jfr 
Rothstein, 1991).  

	

Möjliga konsekvenser för professionerna 
Dokumentstyrning kan betraktas som en god idé, men det kräver att de 
situationer som dokumenten ska styra är väl definierade och stabila och att 
de arbetsinsatser som rekommenderas är relevanta för fallen/situationerna. 
Den legitimitet som givits till professioner bygger på att de med sin exklu-
siva kunskap och etik förväntas kunna göra situationsberoende komplexa 
bedömningar, vilket erfordrar en viss autonomi. Freidson (2001) menar 
exempelvis att professionellt arbete kännetecknas av discretionary spe-
cialization. Ett visst frihetsutrymme förutsätts för att den professionelle 
ska kunna bruka sin kunskap och för att kunna göra sina bedömningar och 
därmed ha en ”frihet till” att ta ett personligt ansvar för kunskapen och ett 
etiskt ansvar (Bischofberger, 2002).  
	
När den externa styrningen ökar är det de administrativa styrsystemen som 
aktualiseras och bidrar till att förändra organiseringen av arbetet. De pro-
fessionellas arbetsbörda ökar och arbetet blir i högre grad administrativt 
till sin karaktär. Vad de professionella identifierar som yrkets kärnverk-
samhet får mindre utrymme.  De professionella uppfattar att värdet av de-
ras samlade erfarenhet och kunskap minskar och makten över det profess-
ionella arbetet förflyttats från de professionella till andra aktörer utanför 
professionerna. Finns det då en fara i detta? Vi har tidigare diskuterat på-
verkan på kunskapstriaden. Vi vill nu avslutningsvis lyfta fram några spe-
kulationer om vad framtiden kan innebära för våra professioner.  

	
Revisorer: Från profession till funktion 

	
Efter studiens genomförande har ett antal förändringar skett inom revisors-
branschen. För det första har det legala kravet på revision av mindre före-
tag förändrats till att gälla färre företag, vilket innebär att delar av den 
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Professional responsibility is a concept which, on a normative 
and general level, appears to be relatively unambiguous. It em-
beds the responsibility for professional´s practices with regard to 
both individual clients and the public interest, and it requires 
professionals who base their judgements in both science- and ex-
perience-based knowledge and professional ethics	 (Englund & 
Solbrekke, 2010 s. 5). 

	
Professionellt ansvar implicerar med andra ord en proaktiv handlingsin-
riktning med den professionella som initiativtagare och ansvarstagare för 
vad som bedöms som bäst för det enskilda barnet, klienten etc. och för 
samhället som helhet (Englund & Solbrekke, 2015). Det professionella 
ansvaret bygger på de professionellas omdöme och på deras bedömning av 
vad som är kvalitet.  

	
Det finns dock en tendens till förändring av innebörderna av både begrep-
pet ”kvalitet” och begreppet ”ansvar”. Kvalitet har som vi tidigare beskri-
vit i empirin kommet att handla om rutiner och dokument i enlighet med 
någon standard (Jacobsson, 1998) och ansvaret har alltmer förskjutits mot 
ett nytt redovisningsansvar.  

	
Svårigheten att bedöma kvaliteten i professionellas arbete utifrån kontext-
fria principer gör att kvalitetsindikatorer brukar skapas för att kunna göra 
mätningar och jämförelser. Vad som synliggörs och vad som döljs vad 
gäller sådana jämförelser av kvalitet är en empirisk fråga. Den risk som 
föreligger är att formaliserade kvalitetsindikatorer förväxlas med kvalitet.  
 
Med nyliberalism och New Public Management har också en annan an-
svarslogik i form av redovisningsskyldighet introducerats. Detta innebar en 
helt annan logik än det professionella ansvarets logik (jfr Svensson 2010, 
Solbrekke & Englund, 2011, Englund & Solbrekke 2015).  

	
I Kapitel 2 lyfte vi fram denna förändring till en ny form av ansvarighet 
som har den ledningstekniska snäva innebörden av en skyldighet att kunna 
visa upp granskningsbara redovisningar (Biesta, 2011), dvs. en redovis-
ningsskyldighet (se t.ex. Solbrekke & Englund, 2011; Englund & Sol-
brekke 2015; Svensson & Karlsson, 2008; Svensson, 2010). I linje med 
denna logik ska de professionella vara förpliktigade till att hålla sig till och 
vara ansvariga gentemot de föreskrivna kvalitetsstandarderna och vara 
transparent i relation till allmänheten (Solbrekke & Englund, 2011).  

	
Det professionella ansvaret utmanas både genom bundenheten till att följa 
manualer och standarder och genom ökade krav på dokumentation. Redo-
visningsskyldigheten tenderar att negligera de aspekter av kvalitet- och 
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ansvarsdimensioner som inte är lätta att mäta och moraliska och sociala 
aspekter i ansvaret riskerar att försvinna (Solbrekke & Englund, 2011;  
Englund & Solbrekke, 2010, 2015).  
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de arbetsinsatser som rekommenderas är relevanta för fallen/situationerna. 
Den legitimitet som givits till professioner bygger på att de med sin exklu-
siva kunskap och etik förväntas kunna göra situationsberoende komplexa 
bedömningar, vilket erfordrar en viss autonomi. Freidson (2001) menar 
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Professional responsibility is a concept which, on a normative 
and general level, appears to be relatively unambiguous. It em-
beds the responsibility for professional´s practices with regard to 
both individual clients and the public interest, and it requires 
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formationen”. Att hitta informationen betyder i det här fallet inte informat-
ion inom klientföretag utan information från olika experter inom revisions-
företaget antingen för att lösa problem i revision eller för att lösa problem 
för kunden i dennes verksamhet. Här erbjuder det stora företaget ett stort 
nätverk av experter av olika slag (för redovisningsfrågor t ex ”backdesk in 
London”) och det gäller alltså att hitta rätt bland alla specialister. I övrigt 
tycks revisorn/partnerns jobb vara att sälja tjänster. Broberg (2013) be-
nämner detta som ”firmalizing” av revisionsarbetet. Trotts detta finns, 
enligt Broberg (2013), ett behov hos revisorerna att ha en magkänsla att 
revisionerna görs på rätt sätt. 
 
Vi skulle vilja driva Brobergs tes ett steg framåt genom spekulationen att 
revisionsstandarderna och utvecklingen av branschen inte bara innebär en 
firmalization av revisionsarbetet utan faktiskt att revision går från att vara 
ett professionellt arbete till att bli en funktion som utförs (eller inte) inom 
företag som specialiserat sig på redovisning och rådgivning. Revisorn som 
profession är därmed ointressant. Påskriften har betydelse för rättsliga 
processer, men utöver det är revisorn att betrakta som en regelföljare sna-
rare än en profession. Det innebär inte att revisionen nödvändigtvis måste 
bli sämre, men när vi talar om behov av kunskapsbas och autonomi kanske 
vi skjuter bredvid målet. Humphrey (Castasús et al., 2013) en av de mest 
framstående forskarna inom området drev tesen att revision som sådan 
stannat i sin utveckling och istället ses som en rutinmässig produkt. Revis-
ionsföretagens utvecklingsresurser läggs istället på andra områden och 
produkter. Det är således mycket möjligt att det är en helt annan profession 
(eller kanske istället en expert) som skymtar i horisonten där firmaspecifik 
kompetens för aktiva i stora företag och rådgivningskompetens för de som 
väljer att arbeta i mindre företag är det väsentliga. För vem vill göra revis-
ion? Det var och framförallt: det blev ju tråkigt!  
 
Lärare: Från undervisare till redovisare 

	
Studier påvisar att arbetstakten har ökat markant för lärare samt att lärare i 
hög grad upplever sig styrda på sätt som reducerar autonomin (jfr Brante 
et. al., 2015) och tiden de kan ägna åt yrkets kärverksamhet. I en studie 
(Skolverket, 2013b) om hur grundskollärare använder sin tid anges att 
knappt hälften av de arbetsrelaterade aktiviteterna sker med elever och att 
lärare uppfattar att de lägger för mycket tid på administation och 
dokumentation. Även lärarorganisationern har varit kritiska till att lärares 
arbete blivit alltmer administrativt till sin karaktär. Då Lärarförbundet talar 
om att lärare nu måste få vara lärare sker det bl.a. mot bakgrund av att det 
ursprungliga lärararbetet anses ha gått förlorat i ”vågen av 
dokumentationshets som dragit fram över skolan”  (Lärarnas Tidning, 
2013 nr 2). Trots att förändringar har skett i fråga om vad som fokuserats i 
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marknad som de revisorer vi intervjuat verkar på inte längre är en mono-
polmarknad. Vid reformens införande framfördes farhågor att de mindre 
revisionsföretagen skulle förlora i såväl marknad som omsättning. Dessa 
farhågor har dock inte besannats. Tvärtom har omsättningen för revisions-
företag med färre än tio anställda ökat med 21 procent  under åren 2009 – 
2015, samtidigt som omsättningen ökat med 12 procent för de sju största 
redovisningsföretagen. I en undersökning av mindre revisionsföretag gjord 
av studenter på Linnéuniversitetet påstår 64 procent av de revisorer som 
svarat på enkäten att deras arbetsuppgifter inte ändrats efter lagförändring-
en. Istället fortsätter i snitt 40 procent av de kunder som inte längre har 
lagkrav på revision att efterfråga en sådan. Det kan dock noteras att de 
revisorer som anser sig ha fått ändrade arbetsuppgifter har ökat andelen 
rådgivning/redovisningsservice, ingen har ökat andelen revision. Ungefär 
hälften av de svarande säger också att de inte har planer att i framtiden 
anställa auktoriserade revisorer (alla siffror från Widesjö & Korpe, 2016). 
En möjlig slutsats av detta är att det går långsamt att förändra branschen. 
Gamla kunder behåller gärna sin revisor, men allt eftersom tiden går 
kommer revision av småföretag att minska markant som marknad. Det är 
möjligt att det ersätts av redovisningstjänster/rådgivning; tjänster som ännu 
inte är standardiserade. 
 
Den andra förändringen som är på gång är ett standardpaket för revision av 
mindre företag som tagits fram av den Nordiska revisorsföreningen. När 
detta skrivs har IFAC ännu inte beslutat om standarderna ska godkännas. 
Godkänns standarden betyder det att vissa av de problem som vi funnit 
försvinner eller mildras; ”ej tillämplig” blir förhoppningsvis mindre van-
ligt i revisorernas arbetspapper. En spekulation baserad på dessa båda för-
ändringar för småföretags revisor är således att revision kommer att ta 
betydligt mindre del av deras omsättning, men att för de revisorer som 
består kommer de effekter vi funnit i vår studie att mildras. 
 
Ser vi på branschens stora jättar framträder ett annat mönster. De senaste 
åren har inneburit att flera av de stora revisionsföretagen flyttat delar av sin 
revisionsverksamhet: rutinmässiga kontroller och avcheckingar, antingen 
utomlands eller förlagt det i nybildade bolag där arbetet görs av t.ex. stu-
denter. På detta sätt sker en arbetsfördelning och en del av standarderna 
flyttas från revisorns bord. Revisionsarbetet har under en längre tid gjorts 
av team. Att en arbetsdelning sker vid revision är ingen nyhet. Det nya är 
att de detaljerade standarderna ger förutsättning för en typ av outsourcing, 
med andra ord har det skapats en utbytbarhet. Det finns saker som revisorn 
helt enkelt inte behöver vara inblandad i. Vad gör då revisorn? Broberg 
(2013) har gjort en ingående studie av vardagen för en partner på ett stort 
revisionsföretag. Det visar sig att arbetet är mycket mångfacetterat och 
kräver stor kompetens och då särskilt kompetens att veta ”var hittas in-
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ett problem ansetts vara att lärare inte i tillräcklig omfattning inser att de är 
tillämpare och verkställare av vad som beslutats politiskt. Det efterfrågas, 
inte sällan från fackligt håll, ett förstärkt statligt ansvar och en extern till-
syn och kontroll för att likvärdighet och kvalitet ska säkras. Hur reformer 
som förstärker en recentralisering och statlig kontroll på skol- och utbild-
ningsområdet kan leda till en ytterligare minskad professionell autonomi 
blir sällan diskuterat (jfr Lilja, 2014) och från politiskt håll lanseras politi-
ken ofta med uttalade syften att förbättra kvalité och stärka lärares status. 
 
Det sker en rad normförskjutningar med konsekvenser för att lärarprofess-
ionen tydligare kan komma att delas upp i ett A-lag och ett B-lag (förstelä-
rare och andrelärare). Det har genom karriärreformer kommit att handla 
om hur enskilda lärare ska belönas ekonomiskt samtidigt som skolans ut-
vecklingspotential som organisation och lärare som kollektiv är något som 
också ska stärkas. Bilden av läraren är karriäristen som konkurrerar och 
belönas utifrån prestation, effektivitet och resultat, snarare än den som 
handlar utifrån solidaritet, engagemang och kollegialitet. Förskjutningarna 
leder bort från att tala om alla lärares särskilt kvalificerade arbetsuppgifter 
till att mer handla om särskilt kvalificerade lärare. Profession blir därmed 
mer synonymt med person och prestation än med kollektivt expertsystem 
(jfr Abbott, 1991; Krejsler, 2008.) I syfte att avlasta lärare aviseras från 
politiskt och fackligt håll också behov av satsningar på ”administrativa 
lärarassistenter”, vilket ytterligare kan komma att förstärka tendenser till 
differentiering inom professionen och gränssättning i relation till andra 
yrkesgrupper och arbetsuppgift.  
 
Att lärare måste få vara lärare – och i mindre grad ägna sig åt administrat-
ion och dokumentation – diskuteras utifrån en allt snävare innebörd. En 
särskild betoning finns mot att lärare måste få ägna sig åt undervisning så 
att kunskapsresultaten höjs, diskussionen om helhetsperspektiv och om 
skolans sociala och demokratiska uppdrag lyser i stort sett med sin från-
varo (Krantz, in progress). Det går också att se hur styrningen innebär för-
skjutningar i yrkesidentiteten – utifrån att prestation och effektivitet mäts i 
provresultat och betyg samt att planering, dokumentation och utvärdering 
blir dominerande uppgifter för lärare – vilket också kan påverka att lärar-
yrkets attraktionsgrad sänkts och att det blir allt svårare att rekrytera till 
yrket. Hur det blir i framtiden är inte lätt att säga, den s.k. lärarkrisen be-
står både av utmaningen att få tillräckligt många att välja yrket och att 
upprätthålla kvalitén på dem som väljer att bli lärare (jfr OECD, 2015).90 
När nästa PISA-rapport (återigen?) riskerar att skicka chockvågor genom 
Sverige måste även politiker självkritiskt ställa sig frågan om och på vilket 

                                                        
90 En uppskattning är att 65 000 lärare kommer att saknas 2025. (Jfr 
https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararbrist-sverige-behover-fler-larare 2016-11-25) 
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den här studien i form av IUP och ÅP har andra förtydliganden gjorts kring 
bedömning, betygssättning och skolors systematiska kvalitetsarbete vilket 
gör det svår att se huruvida kraven på dokumentation faktiskt minskat (jfr 
SFS 2010:800 kap. 3 §5a och §8 och kap. 10, §12 och §13). 
 
De senaste årens fokusering på resultat och mätbarhet kan i ett vidare per-
spektiv ses påverka att frågor om vad det är som ska läras, varför och hur 
får träda tillbaka och istället blir lärares förmåga att bedöma utfall av 
undervisning alltmer konstituerade för professionen (jfr Young, 2008). Om 
lärares kunskaper om vad som ska göras, varför och hur snävas in mot 
bedömning, mätbara resultat och prestationer påverkas också lärares kun-
skapsbas. Lärares redovisningsansvar har kommit att dominera. Utveckl-
ingen har lett i riktning mot både en misstro mot skola och lärare samt ett 
ökat risktänkande i professionen. Lärarprofessionen framträder som utsatt 
av ett korstryck av anspråk inte bara från den politiska nivån utan också 
från bl.a. vårdnadshavare. Förutsättningarna för lärare att ta ett aktivt an-
svar och för att skapa tillit för att verksamheten bedrivs professionellt kan 
fortsatt påverkas negativt av den diskurs som betonat kvalitet, kontroll, 
effektivitet, konkurrens och resultat. I detta sammanhang framträder också 
dokumentstyrning som en teknik för att skapa styrbarhet mindre utifrån 
lärares autonomi och mer med utgångspunkt i att skapa anpassningar och 
rutiner som är i samklang med politiska direktiv (jfr Berg et. al., 2015). De 
senare årens styrning har förutsatt ett reducerat professionellt tolkningsut-
rymme och det finns det som talar för att styrningen framgent kan innebära 
en förstärkt statlig initierad kunskapsstyrning som bl.a. tar sin utgångs-
punkt i sammanställning och spridning av systematiska översikter om vad 
som anses evidensbaserat för att uppnå bättre resultat (jfr Levinsson, 
2013).89  
 
Med de senare årens sjunkande kunskapsresultat – som det bland annat 
visat sig i internationella kunskapsmätningar (jfr Skolverket, 2013c) – har 
det varit svårt för professionen och dess organisationer att stå emot eller 
agera proaktivt i relation till reformer som inneburit mer av dokumentat-
ion. Staten har även stärkt sin styrning genom införandet av lärarlegitimat-
ion och karriärtjänster för lärare. Argument för rejäla lönelyft, förbättrade 
arbetsvillkor och karriärmöjligheter har både från politiskt och fackligt håll 
formulerats mot bakgrund av att något måste göras för att lösa skol- och 
lärarkrisen. I den allmänna debatten om lärarprofessionen uttrycks på olika 
sätt ett ”dubbelspråk” (jfr Krantz in progress). Det talas om att stärka lära-
res status och ansvar för kvalitet och resultat, där lärare framhålls som den 
enskilt viktigaste faktorn för elevers kunskapsresultat. Men samtidigt har 
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90 En uppskattning är att 65 000 lärare kommer att saknas 2025. (Jfr 
https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararbrist-sverige-behover-fler-larare 2016-11-25) 
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den här studien i form av IUP och ÅP har andra förtydliganden gjorts kring 
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Utvecklingen kan belysas utifrån den marknadisering och företagisering 
som skett och den drivkraft de utgör för ökad transparens och ökad efter-
frågan på redovisning (Sahlin-Andersson, 2006). Det har inneburit en ny 
styrningsrationalitet - En ”new managerialism” (jfr Harlow, 2004) och en 
”management by documents” (Agevall & Jonnergård, 2007). En spekulat-
ion utifrån dessa förändringar kan diskuteras i form av risken för uppkoms-
ten av en ”circulus vitiosus”  
 
En förändrad yrkesroll, en reducerad autonomi, en pressad arbetssituation, 
mycket tid vid datorn, mindre tid för kärnuppgifter kan leda till/leder till 
att socionomer lämnar sina fasta anställningar. Vakanserna som då upp-
rätthålls av tillfälliga stafettsocionomer innebär brister i kontinuiteten i 
relation till klienterna, vilket innebär problem inte minst för barn och ung-
domar som behöver en stabil och kontinuerlig kontakt med sin socialsekre-
terare. Det kan också finnas risk för informationsglapp, ett ärende kan bli 
liggande i väntan på en handläggare, det finns risker för brister i kommu-
nikationen mellan socialsekreterarna och för brister i kontinuiteten vid 
handläggningen av olika fall.  

	
För de socialsekreterare som har en fast anställning betyder det ytterligare 
press, oro för att kvaliteten brister och för att felaktigheter görs. Pressen 
leder till fler sjukskrivningar och nya vakanser uppstår. Den pressade situ-
ationen med en stor personalomsättning (där nya medarbetare skulle be-
höva handledning) och de ökande dokumentationskraven samt den reduce-
rade autonomin gör att fler socialsekreterare väljer att lämna sina anställ-
ningar etc.  Problemen med att rekrytera och behålla socialsekreterare upp-
rättshålls genom denna onda cirkel.  
	
Sammanfattande reflektioner 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att professionernas frihet till att ta an-
svar utmanas på flera sätt. Den   transparenssträvande dokumentstyrningen 
i form av en redovisningsskyldighet utmanar det aktiva professionella an-
svaret. Dokumentstyrning innebär således att förutsägbarhet och legitimitet 
ökar för organisation och ledning, samtidigt som professioners autonomi 
minskar. Att styra via dokument och/eller krav på dokumentation medför 
en dirigering av uppmärksamheten och ändrade prioriteringar till de mo-
ment som dokumenten/dokumentationen kräver. De situationer som befin-
ner sig utanför dokumentens ram får svårare att bli synliggjorda vilket i sin 
tur kan leda till en av- eller omlärning av vad som är viktigt. En konse-
kvens av det vi talar om som av- och omlärning är att de professionella 
riskerar att påbörja en baklängesvandring i Dreyfus och Dreyfus (2005) 
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sätt den politiska styrningen brister i sin kunskap och kännedom om det 
som ska styras. Lärarna i den här studien har också gett uttryck för vad 
som varit ett sent uppvaknande för lärarnas organisationer, nämligen hur 
administration i allmänhet och kontinuerliga krav på redovisning, doku-
mentation och tester i synnerhet inte bara lett till att lärare fått ägna mindre 
tid åt kärnverksamheten utan även etablerat en styr- och kontrollrelation 
som successivt bidragit till att urholka förtroendet för lärarprofessionen.  
 
Socionomer:  Från människobehandlande profession till administrativa 
konsulter 

	
Socionomerna har utbildat sig till att främst arbeta med människor, men 
numera känner sig många som administratörer. En stor del av sin arbetstid 
får socialsekreterarna tillbringa framför datorn p.g.a. allt fler krav på 
dokumentation, planer och uppföljningar. Det går ut över det direkta kli-
entarbetet, som är deras kärnuppgifter (Dagens Nyheter, 2010-04-26). 
Socialsekreterarnas vardag har inneburit mindre tid för klienter och mer tid 
för dokumentation, menar också Akademikerförbundet SSR som har ”viss-
lat” om arbetssituationen för sina medlemmar. Det är ett nationellt pro-
blem. Ökade dokumentationskrav sammanfaller med en ökning av antalet 
anmälningar.  Politiker larmas om arbetsbelastningen och om att man inte 
kan upprätthålla socialstyrelsens krav (Smålandsposten, 2015-02-28).   
 
Socialsekreterarna är hårt pressade och till en stor del tycks det höra sam-
man med dokumentationskraven. Arbetsuppgifterna blir på så sätt fler och 
fler samtidigt som resurserna krymper, vilket gör att stressen ökar. Många 
socialsekreterare funderar på att byta jobb.  Under år 2010 har Akademi-
kerförbundet låtit intervjua 50 socialsekreterare i Stockholm och lika 
många i Göteborg respektive Malmö. Resultatet visade en ökad arbetsbe-
lastning och att det fanns en oro för ytterligare kvalitetssänkningar. Ett allt 
överskuggande krav på att hålla budget har och blivit påträngande (Dagens 
Nyheter, 2010-05-20). 
 
Av och till lyfts problem upp vad gäller att rekrytera och behålla socialsek-
reterare och som en följd av dessa problem sker en ökad användning av 
stafett-socionomer (Akademikerförbundet SSR & Sveriges kommuner och 
landsting SKL, 2016-10-26). Det har vuxit fram en ny marknad på social-
kontoren och allt fler socionomer väljer att arbeta som konsulter som då 
får högre lön och bättre arbetsvillkor (P4 Sjuhärad, 2014-11-27, jfr Dagens 
samhälle, 2016-09-02 och SVT Nyheter, 2016-11-08). Utvecklingen har 
gjort att  kommunerna allt mer har blivit beroende av stafettsocionomer 
(Dagens Samhälle, 2016-09-02, SVT Nyheter, 2016-11-08).91  
                                                        
91 Jfr Harlow, 2004; Munro, 2004; Broadhurst et.al., 2010. 
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modell, det vill säga en regression från expert till novis, en deprofessional-
isering. 
 
Då dokumentstyrningen har som konsekvens att en omprioritering sker av 
vilka arbetsuppgifter som genomförs, kan fokus tas från klienten vilket kan 
få konsekvenser för den professionelles känslomässiga engagemang med 
tristess som följd. Här finns också en risk för en negativ spiral. Ökad do-
kumentering leder till minskat kännarskap och känslomässigt engagemang, 
förstärkta krav på dokumentation ökar tidsbristen vilket skapar tråkighet 
osv. 
 
Dokumentstyrning används emellertid inte enbart för att styra utan också 
för att utvärdera arbetet. Här finns ett spänningsfält mellan dokumenten 
och dokumentationen som grund för vad som utvärderas, vad som priorite-
ras och vad som definieras som väsentliga situationer att arbeta med uti-
från de professionellas internaliserade kvalitetskriterier. Skapar man an-
svar under tillsyn finns risken att man inte får ett professionellt ansvar utan 
ett ansvar enbart riktat mot dokumenten och dokumentationen. Dokument-
styrning kan vara en god idé, men det kräver som sagt att de situationer 
som dokumenten ska styra är väl definierade och stabila och att de ar-
betsinsatser som rekommenderas är relevanta för situationerna. Så enkel 
ser världen sällan ut.   
  



179 

Referenser  
Abbott, A. 1988. The system of professions: an essay on the division of expert labor. Chi-

cago: The University of Chicago Press. 
Abbott, A. 1991. The Future of Professions: Occupation and Expertise in the Age of Organ-

ization. Research in Sociology of Organization, vol 8. 17-42. 
Agevall, L. 1994. Beslutsfattandets rutinisering. Lund: Lunds universitet, Political Studies 

84. 
Agevall, L 2000. Rutiner, ansvar och etik I offentlig service. I L. Agevall & T. Klasson 

(red.)  Demokrati i praktiken.  Lund: Studentlitteratur. 57-94. 
Agevall, L. 2002. Kvalitetssystemens paradoxer. I L. Agevall & L. Zanderin (red.). Organi-

sering, ledning, miljö. Växjö: Växjö universitet institutionen för samhällsvetenskap rap-
port nr 14. 328- 385.  

Agevall, L. 2005. Välfärdens organisering och demokratin –en analys av New Public Ma-
nagement.  Växjö: Växjö university press. Acta Wexionensia nr 60.  

Agevall, L. & Jenner, H. 2006. Polisarbete som en uppgift att hantera dilemma. I L. Age-
vall & H. Jenner (red.). Bilder av polisarbete. Samhällsuppdrag, dilemman & kunskaps-
krav. Växjö: Växjö University Press. Acta Wexionensia nr 89. 13-33. 

Agevall, L. & Jonnergård, K. 2007. Management by documents – a risk of deprofessional-
izing? I C. Aili, L-E. Nilsson, L. G. Svensson & P. Denicolo (eds.). Tension between 
Organizations and Profession. Professionals in Nordic Public Service. Lund: Nordic 
Academic Press. 35-55. 

Agevall, L. & Jonnergård, K. 2012. Från förtroende för revisorsrollen till förtroende för 
revisionsstandarder? I C. Björngren Cuadra & O. Fransson (red.). Tillit och förtroende. 
Ständiga utmaningar för professionella. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Agevall, L. & Jonnergård, K. 2013. Bilden av revisorn. Förändringar i beskrivningen av 
professionen 1989-2011. Växjö: Linnéuniversitetet. En rapport från Forum för profess-
ionsforskning 2013:04. 

Aidemark, L-G. 2010. Cooperation and competition: Balanced scorecard and hospital 
privatization.  International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 23, nr. 8. 
730-748. 

Ainley, J. & Luntley, M. 2007a. Towards an articulation of expert classroom practice. 
Teaching and Teacher Education 23. 1127-1138. 

Ainley, J. & Luntley, M. 2007b. The role of attention in expert classroom practice. Journal 
of Mathematics Teacher Education, vol.10, nr. 1. 3-22. 

Akademikerförbundet SSR & Sveriges kommuner och landsting SKL 2016-10-26. Breda 
insatser krävs för att klara rekryteringen till socialtjänsten. 

Alexandersson, M. 1999. Reflekterad praktik som styrform. I M. Alexandersson (red.). 
Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur. 9-72. 

Andreasson, I,. Asp-Onsjö, L. & Isaksson, J. 2013. Lessons learned from research on indi-
vidual educational plans in Sweden: obstracles, opportunities and future challenges. 
European Journal of Special Needs Education. 413-426. 

Arfwedson, G. 1994. Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av huvud-
linjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning. Didactica 3, HLS För-
lag 

Asp-Onsjö, L. 2006. Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. 
Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborg Studies In Educational Sciences 248, Gö-
teborgs universitet. 

178 

modell, det vill säga en regression från expert till novis, en deprofessional-
isering. 
 
Då dokumentstyrningen har som konsekvens att en omprioritering sker av 
vilka arbetsuppgifter som genomförs, kan fokus tas från klienten vilket kan 
få konsekvenser för den professionelles känslomässiga engagemang med 
tristess som följd. Här finns också en risk för en negativ spiral. Ökad do-
kumentering leder till minskat kännarskap och känslomässigt engagemang, 
förstärkta krav på dokumentation ökar tidsbristen vilket skapar tråkighet 
osv. 
 
Dokumentstyrning används emellertid inte enbart för att styra utan också 
för att utvärdera arbetet. Här finns ett spänningsfält mellan dokumenten 
och dokumentationen som grund för vad som utvärderas, vad som priorite-
ras och vad som definieras som väsentliga situationer att arbeta med uti-
från de professionellas internaliserade kvalitetskriterier. Skapar man an-
svar under tillsyn finns risken att man inte får ett professionellt ansvar utan 
ett ansvar enbart riktat mot dokumenten och dokumentationen. Dokument-
styrning kan vara en god idé, men det kräver som sagt att de situationer 
som dokumenten ska styra är väl definierade och stabila och att de ar-
betsinsatser som rekommenderas är relevanta för situationerna. Så enkel 
ser världen sällan ut.   
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