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Forfatternes forord 

”Da jeg gik på uddannelsen, tænkte jeg, at organiseringen af arbejdet med udsatte børn og unge var 

ligegyldig. Nu ved jeg, at den betyder alt.” Sådan siger en nyuddannet sagsbehandler i undersøgelsen om 

organisatorisk specialisering, som ligger til grund for rapporten her. Hun giver udtryk for det skift, som 

mange nyuddannede oplever fra fokus på samarbejdet med udsatte børn og unge og deres familier til fokus 

på samarbejdets rammebetingelser. Vi tror, at både ledere og fagprofessionelle, der arbejder med udsatte 

børn og unge, vil være enige med hende i, at en vigtig del af en sagsbehandlers faglighed er at kunne 

navigere i og håndtere rammebetingelser i form af lovgivning, økonomistyring og organisering. 

Samarbejdet med børn unge og familier bygger bl.a.  på sådanne kompetencer. I undersøgelsen har vi 

rettet opmærksomheden specifikt mod organiseringen af myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet i 

landets kommuner og betydningen for opgavevaretagelsen over for børn, unge og familier.  

Målgruppen for rapporten er studerende på den sociale diplomuddannelse – børn og unge, masteren i 

udsatte børn og unge, diplomuddannelsen i socialformidling og grunduddannelsen til socialrådgiver samt 

andre studerende, der interesserer sig for organiseringen af socialt arbejde. Målgruppen er også ledere og 

fagprofessionelle, som arbejder med myndighedsansvar i kommunerne og deres professionelle 

samarbejdspartnere særligt dem, der overvejer at ændre deres nuværende organisering. 

Undersøgelsen er et resultat af et tæt samarbejde, hvor vi efterfølgende hver især har haft ansvaret for 

forskellige dele af rapporten. Maja Haack er hovedforfatter på afsnit om inddragelse både som begreb og i 

analysen, Annemette Matthiessen står for afsnit om undersøgelsesdesign, KAIMeR, specialisering både som 

begreb og i analysen, forskningsoversigt, kortlægning og analyse af specialiseringsformer i østdanske 

kommuner, analysestrategi samt analyse af generative mekanismer og resultater og Birgitte Zeeberg har 

skrevet afsnit om det specialiserede børne- og ungeområdes historik samt om helhedssyn og håndtering af 

love, regler og skøn både som begreber og i analysen. Marie Louise Møller er medforfatter på 

forskningsoversigten. Indledning, case- og sagsbeskrivelser samt konklusion & perspektivering er 

udarbejdet i fællesskab.      

Rapporten har afsæt i et praksisforskningsperspektiv, som både ledere, fagprofessionelle, familier med en 

sag i børne- og ungeforvaltningen, undervisere og forskere har bidraget til og kvalificeret undervejs. Først 

og fremmest vil vi gerne takke de børn, unge og forældre, som har sagt ja til, at vi måtte følge deres sag på 

forvaltningen igennem to år, og som har inviteret os hjem for at lave et interview. Også en rigtig stor tak til 

sagsbehandlere og ledere i de to feltarbejdskommuner, som har vist os tillid ved at lade os følge med i 

arbejdet og afsat tid til at snakke med os i en travl hverdag. Endelig vil vi takke professor Björn Blom fra 

Umeå Universitet i Sverige, hvis forskningsprojekt om svenske kommuner er en direkte inspiration for vores 

undersøgelse, og som undervejs er kommet med mange gode forslag. Og sidst men ikke mindst vil vi takke 

deltagerne i følgegruppen og dialoggruppen, som har bidraget med udfordrende spørgsmål og relevant 

viden undervejs. Følgegruppens medlemmer var Frank Ebsen, Niels Christian Barkholdt, Michael Vinther 

Hansen, Bente Nielsen, Kresta Munkholt Sørensen, Claus Arne Hansen, Lars Lennart Jensen samt Björn 

Blom. I dialoggruppen deltog Louise Kabongo-Bentzen, Marie Skovgaard, Christina Holst Larsen, Sussie 

Vingård og Maria Beyer. 

Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsens pulje for forskning og udvikling på den sociale 

diplomuddannelse – børn og unge.   
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Forord af Björn Blom 

Hvordan skal arbejdet med socialt udsatte mennesker organiseres? Det er et spørgsmål som har været 

aktuelt i den vestlige verden siden slutningen af 1800-tallet, da fattigvæsen og finantropi overgik til at blive 

det vi nu kalder socialt arbejde. Idag arbejder socialarbejdere i de nordiske lande næsten udelukkende i 

organisationer, først og fremmest i kommuner, regioner eller staten. I denne rapport, som handler om 

socialforvaltningens arbejde med børn og unge i Danmark, bliver det tydeligt, at spørgsmålet om, hvordan 

det socialt arbejde skal organiseres endnu ikke er besvaret, selv om problematikken har eksisteret i mere 

end 100 år. 

En åbenlys årsag till vanskelighederne ved at finde en optimal måde at organisere socialt arbejde på er, at 

samfundet og menneskers sociale problemer ændrer sig. En anden årsag er, at forskellige ideer om hvilken 

måde, der er bedst at organisere det menneskebehandlende arbejde på, dominererer i forskellige 

tidsperioder. Enkelt udtryk drejer det sig om en slags ”kamp” mellem ideer om atomisme overfor holisme. I 

socialt arbejde handler atomisme om fokus på specifikke problemer eller arbejdsopgaver og 

socialarbejderen som specialist. Holisme handler derimod om helhedssyn på klienter og deres livssituation 

og antagelsen om socialarbejderen som generalist. 

Ideerne har givetvis betydning for det sociale arbejdes organisering. Med atomismen som udgangspunkt 

skabes organisationer med enheder og professionsudøvere som koncentrerer sig om ”en ting”. Når 

holismen er udgangspunkt udvikles organisationer med en bredere tilgang, som forsøger at rumme flere 

dele af udsatte menneskers livssituation og kompleksiteten i den sociale sammenhæng. 

Ideerne har en tendens til at være populære i forskellige perioder, hvilket betyder, at det set over længere 

tid bliver en proces som bølger frem og tilbage.  

De senere år er der sket en øget specialisering og en fragmentering af det sociale arbejde.  Der er flere 

forklaringer på denne udvikling mod en organisatorisk specialisering af socialforvaltningens arbejde. En 

forklaring lader till at være, at ideen om atomisme for tiden er populær i mange organisationer. Både i den 

offentlige sektor med sundheds- og sygehusverden i spidsen og i det private erhvervsliv med 

produktionsindustrien som tydelig repræsentant, er ideen om atomisme vældig stærk. Organisationer som 

står for socialt arbejde har en tendens til at imitere den type organisationer, fordi de typisk har en højere 

status og legitimitet.   

I Sverige dominerer ideen om atomisme fortsat, hvilket giver sig udtryk i at socialforvaltningerne i 

kommunerne præges af organisatorisk specialisering, opdeling i enheder, som arbejder med snævert 

definerede problemer og socialarbejdere som arbejder med ”en ting”.  Der er dog tegn på at udviklingen 

kan kommet til at vende, eftersom der er en gryende forståelse af at organisatorisk specialisering skaber for 

mange negative bieffekter for de mennesker, som har brug for samfundets hjælp. I nogle kommuner 

arbejder man på at nå frem til nye, mere integrerede og sammenhængende måder at arbejde på for at 

modvirke specialiseringens bagside. Så når dette skrives ser det ud til, at ideen om holisme kan få en 

renæssance. Hvordan det vil udfolde sig, må kommende forskning vise.    

Den aktuelle rapport handler om situationen i Danmark, og den giver en righoldig og lærerig beskrivelse af 

den aktuelle situation i de kommunale børne- og ungeafdelinger. Noget, som gør rapporten ekstra 

interessant, er, at den empiriske undersøgelse sker med afsæt i to perspektiver, både et 



 

4 
 

sagsbehandlerperspektiv og et børne-, unge- og forældreperspektiv. Mange tidligere undersøgelser på 

området anlægger kun et af disse perspektiver, hvilket er en begrænsning. 

Den videnskabelige kvalitet af dette arbejde er høj, blandt andet som et resultat af en systematisk og 

teoristyret analyse. Rapporten indeholder rigeligt med referencer til teorier og anden empirisk forskning, 

hvilket betyder, at analyser også tydeligt forankres i eksisterende viden om organisering af socialt arbejde. 

Det bidrager igen til at konklusionerne dels er meget troværdige, og dels skubber det forskningen nogle trin 

frem.  

Rapportens forfattere har lagt et videnskabelig fundament som kommende forskere i specialisering af 

socialt arbejde i Danmark kommer til at have stor gavn af og skulle forholde sig til. Desuden, takket være de 

store ligheder mellem de nordiske landes måde at organisere og udøve socialt arbejde på, har denne 

rapport en stor værdi selv udenfor Danmarks grænser. Det er en læseværdig rapport som varmt anbefales.  

Umeå i september 2017 

Björn Blom 

Professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

(Oversat af Annemette Matthiessen) 
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Forord af Frank Ebsen 

Når et fænomen har været undervejs et stykke tid er det spændende, når der kommer en god undersøgelse 

om, hvad det handler om. Sådan har jeg haft det ved læsningen af denne rapport om ”Specialisering – et 

tveægget sværd?”. Den tager fat på at skrive om en udvikling, som tog fart i Danmark fra århundredeskiftet 

med en masse nye regler om, hvordan udsatte børn og unge skulle behandles. Det blev fulgt af en række 

kontrolinstanser i Ankestyrelse, Socialstyrelse, Tilsynsmyndighed, lokale revisionsfirmaer, m.m. Alt sammen 

med henblik på at gavne udsatte børn og unge.  

Kommunerne har på den baggrund udviklet de afdelinger, som har ansvar for indsatsen overfor udsatte 

børn og unge. Denne undersøgelse tyder på, at et helt centralt aspekt har været at ændre 

ansvarsfordelinger, så sagsbehandleres mulighed for at træffe beslutning ansigt til ansigt sammen med 

børn og unge blev mindre og i nogle tilfælde helt fjernet. Yderligere at sagsbehandlere blev omorganiseret i 

nye enheder, der fulgte lovens opdeling i processer. Undersøgelsen gør det klart, at forventningerne til de 

nye regler bliver udfordret i de tilfælde, hvor børn og forældre skal skifte sagsbehandler når de 

viderevisiteres fra en gruppe lovparagraffer til en anden.  

De nye organisationsstrukturer eller specialiseringsformer belyses fra flere sider. Undersøgelsen giver et 

godt grundlag for at forstå, hvad der foregår og hvad der kan gøres noget ved. Rapportens forfattere 

Annemette Mathiesen, Maja Haack og Birgitte Zeeberg har interviewet børn, forældre, sagsbehandlere og 

ledere og suppleret det med læsning af udvalgte journaler. Rapporten når derfor hele paletten rundt, og 

giver et nuanceret blik på behandlingen, og hvordan den er begrundet i de to undersøgte kommuner. 

Undersøgelsen rummer desuden en interessant litteraturoversigt over, hvad forskere har skrevet om 

specialisering samt en spørgeskemaundersøgelse undersøger, hvor 41 kommuner i Øst-Danmark har 

organiseret sig med tre typer af specialisering.  

Rapporten bruger et interessant teoretisk perspektiv med mekanismer om gensvar, udfordring, 

risikotagning, gavebytning, m.m. De giver nogle forklaringer på, hvad der ændres, når der laves 

specialisering med den ene eller anden begrundelse. Det har omkostninger, når børn og forældre skal skifte 

sagsbehandlere, og det er sjældent at organisationsforandringer ses i det perspektiv. Undersøgelsen 

definerer forskellige former for specialisering fx vertikalt og horisontalt, og lægger op til en diskussion af, 

hvornår specialisering er nyttig.  

Undersøgelsen samler de forskellige bidrag i den omfattende metodepalet til en samlet diskussion af teori 

og specialisering i en dansk sammenhæng. De formår også at komme med forslag til, hvad der kan gøres 

bedre. 

Undersøgelsen bidrager med at udvikle teorier og forståelser, der gør alle klogere, og skaber grundlaget for 

yderligere forskning. Den opfylder et vigtigt behov, og bekræfter, at der mangler tilstrækkeligt med lødige 

undersøgelser af det sociale arbejdes praksis. Kombinationen af teori og velbegrundet empirisk 

undersøgelse lever op til Metropols ønske om at undersøge praksis, og forstå hvad der sker uanset hvilke 

juridiske eller socialfaglige idealer, som er på spil, når professionelle praktikere arbejder med udsatte børn 

og unge. Det betyder, at rapporten kan den danne baggrund for den undervisning som foregår på Metropol 

og på andre uddannelser som fx uddanner socialrådgivere.  
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Undersøgelsens respekt for praksis er en del af rapportens sprogtone og kommer til udtryk ved at belyse så 

mange forskellige vinkler. Selv om temaet om specialisering og organisering kan opfattes som indad 

skuende, viser rapporten, hvordan netop disse fænomener har stor betydning for den behandling udsatte 

børn og unge møder. Det kan forklare årsager til, at det går godt eller mindre godt, og bidrager til at finde 

ud af, hvad der kan gøres for at sikre at udsatte børn og unge får gavn af indsatsen. 

Samlet set falder projektet godt indenfor den strategi for forskning i Socialt Arbejde, som 

professionshøjskolen Metropol forfølger i disse år. Det kan kun anbefales at læse og forholde sig til 

rapporten. 

  

Frank Ebsen 

Docent 

Institut for Socialt Arbejde v. Professionshøjskolen Metropol 
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1. Kapitel 1, Indledning 

1.1. Projektets afsæt  
Klassiske samfundstænkere udpeger arbejdsdeling og specialisering som et af de centrale træk ved 

moderniteten (Karl Marx, 1970; Adam Smith i Sørensen, 2000; Max Weber i Månson, 2000), og nyere 

sociologer gør gældende, at dette fortsat er en dybdegående samfundsmæssig udvikling (fx Giddens, 2003). 

Arbejdsdeling og specialisering gælder også menneskebehandlende organisationer (Lipsky, 2010; Grell, 

Ahmadi & Blom, 2016 a). Menneskebehandlende organisationer har mennesker som ”råstof”. Deres 

opgave er ”at beskytte, opretholde eller forbedre individers personlige velbefindende ved at definere, forme 

eller forandre individers personlige egenskaber” (Hasenfeld, 2003: 15). I dette projekt er fokus på 

specialisering i en særlig type menneskebehandlende organisationer, som er de kommunale børne- og 

ungeforvaltninger, og betydningen af specialiseringen for sagsbehandlere, som er frontlinjemedarbejdere i 

organisationerne, og for børn, unge og deres familier, hvis livsvilkår organisationerne har til formål at 

forbedre. 

Tre bølger af specialisering i børne- og ungeafdelinger  

I Danmark kan specialiseringen i børne- og ungeafdelinger inden for de sidste ca. 25 år kan opdeles i tre 

bølger. 

Første bølge er en problemspecialisering med en opdeling af børne- og ungearbejdet i det psykosociale 

område og børnehandicapområdet1. Vores kortlægning af organiseringen i østdanske kommuner viser, at 

denne udvikling er tilendebragt i den forstand, at en sidste af de undersøgte kommuner netop var ved at 

organisere sig med et team for børn og unge med psykosociale problemer og et børnehandicapteam, og 

derved har alle undersøgte kommuner en sådan opdeling. 

Næste bølge er indførelsen og tilpasningen af BUM-modellen (Bestiller, Udfører og Modtager) i mange 

kommuner efter kommunalreformen i 2007 (Håndbog om Barnets Reform, 2011). BUM indebærer en 

funktionel specialisering gennem udspaltningen af bestiller eller myndighed og udfører eller leverandør. 

Derudover arbejder myndigheden yderligere med specifikationer af indsatser, som kan rettes mod mere 

end én leverandør. Opdelingen kan ses som en organisatorisk håndtering af forvaltningens dilemma mellem 

at have både en støttende og en kontrollerende rolle overfor udsatte børn, unge og deres familier (Grell, 

2016). 

Vores erfaringer fra mødedeltagelse i omkring 25 kommuner i perioden efteråret 2011 til foråret 20132 

peger på, at der efter BUM er kommet en tredje bølge af specialisering i de danske kommuner. De aktuelle 

ændringer i børne- og ungeafdelinger i Danmark går i retning af en aldersopdeling i børneteams og 

ungeteams og en opdeling efter funktion, som typisk er i modtagelse, udredning og indsats.  

                                                           
1 I projektet betegner vi det børnehandicap, da denne betegnelse bruges af mange fagprofessionelle. I lovgivningen er 
betegnelsen børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse 
2 Mødedeltagelsen er sket som en del af ICS Efteruddannelsesprojektet, hvor kommunernes organisering er drøftet 
som et af flere punkter.  
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Der er også mindre modbølger, som trækker i retning af en lavere grad af specialisering i børne- og 

ungeforvaltningerne. En række kommuner afprøver inspireret af den svenske Boråsmodel at arbejde 

bredere med socialt arbejde i bestemte distrikter eller overfor bestemte målgrupper.  

Parallelt med at der er sket en specialisering på myndighedsområdet er en del af behandlingstilbuddene til 

udsatte børn og unge blevet mindre specialiseret. Efter kommunalreformen i 2007 bruger kommunerne 

interne leverandører som rummer børn, unge og familier med forskelligartede vanskeligheder, og mange 

eksterne leverandører arbejder også med bredere målgrupper end tidligere (Nørrelykke, Zeeberg & Ebsen, 

2011; Schrøder, 2012). 

Hvad er specialisering i socialt arbejde? 

Specialisering kan defineres som en vidtgående arbejdsdeling (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Kristiansen, 1997 

& Otterlei, 2003). Det særlige ved socialt arbejde er, at problemerne er komplekse, dynamiske og ofte 

uforudsigelige (Blom, 1998; Bundesen, 2015; Pedersen & Hammer, 2012). Sociale problemer er 

karakteriseret ved, at de er vanskelige præcist at definere og løse, da der ikke: ”går nogen lige linje fra 

problemdefinition til, hvordan problemet kan løses” (Bundesen, 2015: 65). Konsekvensen for 

arbejdsdelingen er, at der er vedvarende diskussioner om grænserne for den arbejdsopgave, der skal deles 

til forskel fra fx i masseproduktion i industrien, hvor der kan laves en klar arbejdsdeling. Med andre ord er 

arbejdsdelingen i socialt arbejde er vanskelig at fastlægge (Doel & Shardlow, 1998; Kristiansen, 1997).  

Morén, Blom, Lundgren & Perlinski skelner overordnet mellem specialisering som struktur og specialisering 

som social proces eller kompetence i det sociale arbejde (Blom & Moren, 2010; Lundgren, Blom, Morén & 

Perlinski, 2009). Der er ikke en entydig sammenhæng mellem specialisering som struktur og som proces i 

det sociale arbejde. Specialisering som social proces kan godt foregå i organisationer, hvis struktur ikke 

afspejler en høj grad af specialisering. Dette kan ske ved en uformel arbejdsdeling, hvor sager fordeles 

mellem kolleger efter faglige kompetencer, eller ved at der er gode muligheder for faglig sparring i 

organisationen, så arbejdet med børn, unge og familier på den måde bliver tilført specialistviden. I 

sammenhæng med specialisering som proces kan specialisering være personbåren (Bergmark & Lundström, 

2007; Lundgren et al., 2009) og forstås som dét, at en medarbejder besidder en dybdegående viden (Doel & 

Shardlow, 1998). Opdelingen i specialisering som struktur og proces ligger tæt på en skelnen mellem formel 

og uformel specialisering. Formel specialisering drejer sig om ledelsens fastlagte organisering og kan ses 

som en slags idealbilede af hvordan arbejdet organiseres, mens uformel specialisering knytter an til 

organisationskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Grell, 2016). 

Begrebet specialisering forstås af en række forskere som i et dialektisk forhold til integration og i samklang 

med dette ses specialister – generalister som et begrebspar (Blom, 2004; Grell, Ahmadi & Blom, 2013; 

Lichtwarck & Clifford, 2010; Lundgren et al., 2009; Perlinski et al., 2011; Røysum, 2013). Forskerne har 

forskellige bud på en definition af en generalist og en specialist, som kan sammenfattes ved at, at forskellen 

mellem en generalist og en specialist er antallet af systemer og niveauer, som en medarbejder håndterer i 

sit arbejde. Røysum peger på at generalister inden for socialt arbejde bruger en lang række videnstyper og 

kompetencer (Røysum, 2013). Hjern skelner mellem specialister og professionelle. Hvor specialister alene 

arbejder med et specifikt område, stiller professionelle også spørgsmål til sammenhængen og samarbejder 

med andre specialister (i Blom, 1998). Blom refererer Doel for at definere en specialist som en praktiker, 

der arbejder indenfor et eller få systemer på et eller få niveauer. Ingen af forfatterne definerer systemer 

nærmere, men et bud på et system kan være en børne- og ungeafdeling, hvor andre systemer kan være 
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dagtilbud, skole, socialforvaltningen på voksenområdet og jobcentre. Niveauer kan relatere til individer, 

familier, grupper, organisationer og lokalsamfund (Doel i Blom, 2004).  

Vi bruger betegnelsen fagprofessionelle om medarbejdere med en særlig viden og kompetence inden for 

bestemte, afgrænsede velfærdsområder. Socialrådgivere og socialformidlere er fagprofessionelle (Pedersen 

& Hammer, 2012). 

Konsekvenser af specialisering 

Lipsky peger i klassikeren ”Street-level Bureaucracy” på, at specialisering i form af uddannelse og funktioner 

fremmer bestemte tilgange og metoder hos de fagprofessionelle uagtet borgernes problemer (Lipsky, 

2010). Bømler & Seemann fremhæver overensstemmende med dette, at sagsbehandlere har ringe indsigt i 

de arbejdsopgaver, der ligger udenfor deres egen tildelte funktion (Bømler & Seemann, 2008; Bømler, 

2012). 

Fra et sagsbehandlerperspektiv kan specialisering være en måde at kompleksitetsreducere arbejdet på og 

lette nyuddannedes indtræden på arbejdsmarkedet. Derudover kan specialisering være en vej til krav på 

magt og status (Perlinski, 2010; Perlinski et al., 2011). En svensk undersøgelse peger i samklang med dette 

på, at socialarbejderes karrieremønster kan ses som en stigende grad af specialisering (Bergmark & 

Lundström, 2007).  

En række af nyere svenske undersøgelser og afhandlinger3 undersøger specialisering i socialt arbejde med 

børn og unge i svenske kommuner de senere år. En pointe i undersøgelserne er, at en specialiseret 

forvaltning medfører et behov for koordinering på tværs af specialiserede funktioner. Det der præger den 

specialiserede forvaltning, er en afgrænsning mellem enhederne hvilket medfører, at koordinering bliver 

vanskelig og tidskrævende (Morén, Blom, Lundgren & Perlinski, 2010). Grell betoner, at koordineringen kan 

være præget af magtkampe mellem de fagprofessionelle om bl.a. kundskabsgrundlag og forståelser, og 

dermed være en udfordring i sig selv (Grell, 2016).   

En konklusion i de svenske undersøgelser er, at sagsbehandlernes mulighed for at vurdere behov, 

iværksætte indsatser og skabe relationer til børn, unge og deres familier i høj grad afhænger 

organisationernes typer og omfang af specialisering (Perlinski, 2010; Grell, 2016). Dvs. specialiseringen har 

sandsynligvis konsekvenser for børn, unge og forældre, men der er sparsom viden om dette perspektiv, da 

det kun i begrænset omfang indgår i undersøgelser om specialisering i forvaltningen (Grell, 2016). En 

konsekvens kan være fragmentering, som er "en opsplitning i mange ansvarsområder, arbejdsopgaver og 

personlige kontakter, som bliver svært håndterbare for klienterne" (Grell, 2016; 46, egen oversættelse). 

Fragmenteringen indebærer, at børn, unge og forældre selv må forsøge at bevare overblikket og 

koordinere forskellige instansers indsatser. Risikoen kan være at indsatser gentages eller, at der er huller i 

indsatserne (Grell, 2016; Grell, Ahmadi & Blom, 2016 b). Borgere4 med få ressourcer stilles i en sværere 

                                                           
3 Afhandlingerne og undersøgelserne er produceret af Björn Blom, Stefan Morén, Marek Perlinski, Pär Grell, Nader 
Ahmadi, Minna Lundgren m.fl., som tilsammen udgør et mindre forskningsmiljø på området. Produktionen omfatter 
en doktorafhandling (Blom, 1998), to ph.d.er (Perlinski, 2010; Grell, 2016) og en række artikler i internationale og 
nordiske tidsskrifter, som er skrevet i samarbejde. En del af projektet er navngivet Specialization or integration in The 
Personal Social Services? Effects on Interventions and Results. 
4 Vi bruger begrebet borger, selvom vi vil betone, at der er tale om mennesker, som ikke selv frit kan vælge, men er 
henvist til bestemte institutioner for at få hjælp. 
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position, og fragmentering kan ligefrem være med til at forstærke en risiko for social udstødning (Järvinen, 

Larsen & Mortensen, 2003).  

Mere positivt kan organisatorisk specialisering ses som en måde for børn, unge og forældre til at undgå 

afhængighed af en enkelt sagsbehandler og som en del af en god sagsbehandling, hvor sagsbehandlerne 

har dybdegående kendskab til bestemte målgrupper og metoder (Grell, 2016).  

Bømler & Seemann peger på, at borgere idag ofte har flere sagsbehandlere, hvilket betyder at de må 

fortælle den samme historie til forskellige sagsbehandlere (Bømler & Seemann, 2008). Denne praksis står i 

modsætning til resultatet af en SFI-forløbsundersøgelse, som viser at netop en gennemgående 

sagsbehandler og den relation, der kan skabes mellem sagsbehandlere og unge i anbringelsessager, kan 

mindske risikoen for sammenbrud i anbringelser. 227 13-17 årige indgik i undersøgelsen og analysen 

omfatter sammenhænge mellem faktorer knyttet til sagsbehandlingen og sammenbrud i anbringelsen. 

Analysen viser, at den eneste faktor i sagsbehandlingen, der klart mindsker risikoen for sammenbrud i 

anbringelsen, er, at det er den samme sagsbehandler, der tager sig af hele anbringelsesforløbet (Egelund, 

2007: 4-5). 

Dette tyder på, at der kan være et dilemma mellem vidensopbygning og ekspertise inden for delområder af 

børne- og ungesagsarbejdet overfor viden om konkrete børn og unge i et samlet sagsforløb og lignende 

børn og unge i andre sagsforløb. Et andet dilemma kan være at love og regler bliver til og besluttes i en 

kontekst (Folketing/ministerium/Ankestyrelse), som ikke har berøring med den kontekst, som 

sagsbehandlere og udsatte børn, unge og deres forældre5 skal samarbejde i. Dermed er der et 

grundlæggende kontekstgab. 

Konsekvenser af børne- og ungeafdelingernes specialisering er kun i yderst beskedent omfang tematiseret 

fra et forskningsperspektiv på dansk grund. Perlinski beklager både den begrænsede teoridannelse og 

empiriske forskning om organisatoriske forudsætninger for sagsbehandlernes arbejde i Sverige og Grell især 

den sparsomme viden om borgerperspektivet (Perlinski, 2010; Grell, 2016). Den hastige og markante 

udvikling i omlægningerne i børne- og ungeafdelinger kombineret med en begrænset opmærksomhed 

forskningsmæssigt rejser grundlæggende spørgsmål om konsekvenserne af ændringerne, som vi har taget 

hul på at besvare med undersøgelsen her. 

Hvorfor specialisering? 

Perlinski forklarer baggrunden for specialisering ud fra tidligere svensk forskning, som også kan være 

relevant i en dansk kontekst. Baggrunden kan være at styrke kompetencer overfor en bestemt kategori af 

børn, unge og familier eller et specielt socialt problem; at håndtere pres fra medier og offentlighed; at 

fokusere på forekomsten af nye sociale problemer fx behov for exitindsatser til frafaldne 

bandemedlemmer; at styrke medarbejdernes kompetenceniveau; at ledelsen får færre problemer med 

rekruttering af sagsbehandlere til børn- og ungeafdelinger samt at ligne andre organisationer med høj 

legitimitet (Perlinski, 2010). Grell tilføjer, at et incitament til specialisering følger af New Public Magnement 

præmissen om, at forvaltningsenheder skal være mindre, selvstyrende enheder (Grell, 2016). 

                                                           
5 Forældre bruges her i betydningen af den eller de personer, som har en forældrerolle overfor barnet eller den unge. 
Der er ikke nødvendigvis tale om biologiske forældre.  
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Endnu et forslag til formål, som supplerer forslagene ovenfor er, at kommunerne med specialiseringen 

håber at nedbringe antallet af fejl og mangler i børne- og ungesagerne. Ankestyrelsens undersøgelser viser, 

at der er en lang række fejl og mangler i sagsbehandlernes arbejde. Fx viser en praksisundersøgelse om 

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger, at kommunerne i 62 % af sagerne ikke 

har overholdt regler og praksis fuldt ud (Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige 

foranstaltninger, 2011). Kommunalbestyrelserne i kommunerne er forpligtet til at forholde sig til resultater 

af praksisundersøgelserne6, og dermed lægges der pres på både politikere, ledere og sagsbehandlere for at 

ændre praksis. Når en gruppe sagsbehandlere specialiserer sig ved fx udelukkende at arbejde med den 

børnefaglige undersøgelse, er deres mulighed for at kende relevante love og regler inden for netop dette 

område sandsynligvis større, end hvis de arbejder med hele sagsforløbet og alle slags målgrupper. Et sidste 

forslag til formål med specialisering er det klassiske set fra en organisationsteoretisk synsvinkel. Med en 

arbejdsdeling ønsker kommunerne at opnå en mere effektiv arbejdsindsats. Der kan være forventning om 

stordriftsfordele, når en gruppe sagsbehandlere har én primær opgave som fx produktion af børnefaglige 

undersøgelser.   

Organisatorisk specialisering kan være drevet frem af det Perlinski betegner en socialadministrativ logik, 

hvor indsatser er koblet til specifikke, afgrænsede funktioner og formel kompetence (Perlinski, 2010: 33). 

Udviklingen mod specialisering lader til at være drevet af politiske, administrative og fagprofessionelle 

dynamikker snarere end borgernes behov (Grell, Ahmadi & Blom a, 2016).  

Problemformulering og formål 

Vi ved, at der aktuelt sker omlægninger i børne- og ungeafdelinger i retning af en specialisering, og vi ved at 

organiseringen af myndighedssagsarbejdet har konsekvenser for sagsbehandlernes opgavevaretagelse 

overfor børn, unge og forældre. Det, vi ikke ved, er hvilke konsekvenser, der følger af de aktuelle former for 

arbejdsdeling og specialisering både for sagsbehandlere, og for børn, unge og deres forældre. Det er 

baggrunden for, at vi ønsker at undersøge følgende spørgsmål: 

 

 Hvordan påvirker specialisering i børne- og ungeafdelinger sagsbehandleres opgavevaretagelse 

rettet mod børn, unge og familier? 

 

Vi fokuserer særligt på de opgaver rettet mod børn, unge og familier, som drejer sig om inddragelse, 

helhedsorientering og håndtering af love, regler og skøn. Vi arbejder desuden direkte med to 

aktørperspektiver, henholdsvis et sagsbehandler- og et børn-, unge- og familieperspektiv, hvor sidstnævnte 

igen opdeles i et børn- og ungeperspektiv og et familieperspektiv.  

 

Problemformuleringen bygger på en forforståelse af, at børne- og ungeafdelingerne fungerer som en 

samlet organisatorisk enhed. 

 

Formålet med projektet er at producere viden, der kan give anledning til refleksion og diskussion på 

uddannelser for fagprofessionelle, som arbejder med udsatte børn og unge. Desuden håber vi på, at 

                                                           
6www.ast.dk, se ”Praksisundersøgelser” og herunder ”Dialog med kommunerne”. 

http://www.ast.dk/
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projektet kan støtte politikeres, lederes, sagsbehandleres og børn, unge og familiers overvejelser, 

beslutninger og handlinger relateret til den organisatoriske kontekst i børne- og ungeafdelinger.  

Et praksisforskningsperspektiv 

 Vi vælger at arbejde ud fra et praksisforskningsperspektiv i projektet i forlængelse af formål og målgruppe. 

Med et formål om at styrke refleksion over og diskussion af specialisering blandt fagprofessionelle, er det 

oplagt at invitere fagprofessionelle til at indgå i dialog om projektets pointer, ikke alene når projektet er 

færdigt, men også i tilblivelsesfasen. Praksisfeltets aktører kan kvalificere forskningen (Nissen, 2000 & 

Mørch & Nissen, 2005) og derudover bidrage til at styrke relevansen og målgruppen, som er 

fagprofessionelle under uddannelse indenfor området udsatte børn og unge. 

Et praksisforskningsperspektiv indebærer en bestemt måde at forstå og organisere forskningsprocesser på i 

tæt forbindelse med praksis (Morin, 2009). Praksisforskning er karakteriseret ved, at forskere og praktikere, 

som her er fagprofessionelle, indgår i en stadigt pågående refleksiv dialog om praksisfeltet. Grundlæggende 

for dynamikken i samarbejdet er en fælles optagethed eller et fælles tredje, som både forskere og 

fagprofessionelle ønsker at vide mere om og at udvikle sammen (Morin, 2009; Schwartz, 2007).   

Børn, unge, forældre og sagsbehandlere er positioneret forskelligt i feltet og antages at have forskellige 

perspektiver på og viden om praksis. Forskerne deltager som andre deltagere i praksisfeltet, men i en særlig 

position med specifikke opgaver bl.a. tid til at interviewe, observere, reflektere, studere og diskutere 

spørgsmål, som udspringer af forskningsprojektet (Schwartz, 2007). Til forskel fra aktionsforskere indgår 

praksisforskere ikke nødvendigvis i en rolle som eksplicitte forandringsagenter (Morin, 2009; Moesby-

Jensen & Nielsen, 2011). 

Praksisforskning kan forstås som en deltagende kritik i og på tværs af praksisser, hvor forskerne bevæger 

sig frem og tilbage mellem en fælles udforskning af praksisfeltet med fagprofessionelle og teoretisk 

fordybelse og kritisk refleksion (Nissen, 2000 & Mørch & Nissen, 2005).  

Den fælles udforskning af praksis er i dette projekt sket i et samarbejde med de to kommuner, som 

deltager i undersøgelsen.  Der har været dialog om undersøgelsens problemfelt, undersøgelsesdesignet og 

foreløbige resultater til præsentation- og afdelingsmøder i kommunerne. Derudover har vi samarbejdet 

med tidligere og nuværende studerende fra den sociale diplomuddannelse – børn og unge i en 

dialoggruppe.  

KAIMeR som teoretisk ramme 

Flere danske praksisforskningsprojekter trækker på forskellige teoretiske traditioner samtidigt (Schwartz, 

2007 & Nissen, 2000). I dette projekt arbejder vi også eklektisk med teori, dvs. vi bruger tankegange og 

begreber fra forskellige teorier og kombinerer dem. Guldager understreger, at eklekticisme bør ske med 

blik for i hvilket omfang teorielementer er komplementære eller konkurrerende (Guldager, 2015). Det er 

derfor samtidigt vigtigt at pege på, at vi arbejder med en samlende teoretisk ramme for projektet i form af 

den svenske model, KAIMeR. Akronymet KAIMeR er dannet ud fra begreberne ’Kontekster’, ’Aktører’, 

’Indsatser’, ’Mekanismer’ og ’Resultater’.  KAIMeR omfatter de elementer, som indgår i vores undersøgelse, 

og med KAIMeR får vi en kategorisering af, retning i og sammenhæng mellem undersøgelsens elementer. 

KAIMeR er en teoretisk tilgang specifikt om socialt arbejde til forskel fra andre teorier indenfor socialt 

arbejde (Blom & Morén, 2015), som typisk stammer fra mere veletablerede videnskabsfelter især psykologi 
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og sociologi. Modellen indgår som begrebslig struktur i flere af de svenske undersøgelser om specialisering 

som har inspireret vores projekt (Morén et al., 2010). Blom og Morén har udviklet KAIMeR med 

udgangspunkt i en model skabt af de britiske forskere Pawson & Tilley og en række projekter i samarbejde 

med fagprofessionelle inden for feltet socialt arbejde (Blom & Morén, 2010; Blom & Moren, 2011; Blom & 

Morén, 2015). Det sidste anser vi som en kvalificering af modellen i tråd med vores 

praksisforskningstilgang.  

I KAIMeR-modellen forstås organisatorisk specialisering som en del af konteksten for socialt arbejde på et 

mesoniveau (Blom & Morén, 2010). Blom og Morén arbejder således i den sammenhæng med en forståelse 

af specialisering som struktur. Vi supplerer denne forståelse af specialisering i KAIMeR ved at arbejde med 

specialisering som proces i forhold til konkrete indsatser i det sociale arbejde. 

Et kritisk-realistisk udgangspunkt 

Udgangspunktet for KAIMeR er kritisk-realistisk (Blom & Morén, 2015). Kritisk-realisme er et 

metaperspektiv, som peger på at virkeligheden på en gang er menneskabt, åben og konstrueret og samtidig 

systematisk struktureret og niveaudelt (Buch-Hansen & Nielsen, 2005). Det er karakteriseret ved at 

interessere sig for kausalitet dvs. forholdet mellem årsag og virkning. Fokus i feltet socialt arbejde med 

udsatte børn, unge og deres familier er at forklare hvordan og hvorfor et resultat opstår som følge af 

indsatser og kontekstuelle vilkår. Kausaliteten skal forstås i sammenhæng med ambitionen om at udpege 

generative mekanismer (Blom & Morén, 2010; 2011).      

Generative mekanismer kan overordnet forstås som de faktorer, strukturer, processer og mekanismer, der 

frembringer forandringer, sociale problemer eller virkninger. Generative mekanismer er ofte ikke direkte 

observerbare, men kan beskrives gennem teori. Da generative mekanismer virker gennem menneskers 

handlinger, har de ikke en deterministisk karakter. De er tendentielle, hvilket indebærer, at de ikke altid 

realiseres i empirisk registrerbare hændelser, da mekanismer kan modvirke hinanden (Blom & Morén, 

2010; 2011; 2015). Generative mekanismer i socialt arbejde aktiveres bevidst gennem anvendelsen af 

forskellige modeller og metoder i socialt arbejde (Ejrnæs & Monrad, 2013). 

Når virkeligheden undersøges ud fra en kritisk realistisk tilgang gælder den opfattelse, at virkeligheden 

eksisterer uafhængigt af observatøren eller forskeren, men viden om virkeligheden er socialt påvirket. Blom 

& Morén kalder dette et ontologisk ”både-og-syn” (Blom & Morén, 2015; 31). Det er teorier, der forbinder 

virkeligheden med videnskaben (Blom & Morén, 2015). Ambitionen inden for kritisk-realisme er at skabe 

forklarende empirisk-analytisk viden.  

1.2 Et multimetodisk undersøgelsesdesign 
Som sidste del af kapitel 1 præsenterer vi designet for projektets empiriske undersøgelse. Det består af tre 

elementer, der tidsmæssigt og indholdsmæssigt bygger oven på hinanden. Dvs. det er et sekventielt 

undersøgelsesdesign (Jæger, 2016), se figur 1. 

Som det første udarbejdede vi en forskningsoversigt, hvor vi bl.a. fandt frem til viden om hvilke variable, 

som har betydning for specialisering i en kommune. Derefter lavede vi en kortlægning, hvor vi undersøgte 

organiseringen i børne- og ungeafdelinger i alle østdanske kommuner. Kortlægningen er brugt til både en 

typologisering af formel specialisering i kommunerne og til en screening inden valget af to kommuner til 

feltarbejde.  
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Feltarbejdet er den mest omfattende del af undersøgelsen. Det er foregået i to kommuner, der ligner 

hinanden så meget som muligt på de variable, som har betydning for specialisering samtidig med, at de er 

så forskellige som muligt, når det gælder graden og typen af specialisering. Med andre ord vælger vi 

maksimum variation cases (Flyvbjerg, 1991). Ideen er, at vi på den måde kommer tæt på handlerummet i 

den enkelte kommune i forhold til, hvordan man organiserer sig.   

Figur 1: Undersøgelsesdesign 

 

Udvælgelse af to kommuner 

På baggrund af kortlægningen af kommunernes formelle specialisering i Østdanmark valgte vi to kommuner 

ud som cases til feltarbejde. Den ene kommune har en lav grad af specialisering i form af 

problemspecialisering, og den anden kommune har en høj grad af specialisering i form af både problem-, 

alders- og funktionelspecialisering. Vi ønskede kommuner med omtrent samme antal borgere og 

medarbejdere i forvaltningen, da en pointe i forskningsoversigten er, at der er en sammenhæng mellem 

kommunestørrelse og grad af specialisering. Variable, som ikke lader til at spille en rolle, er borgernes 

socioøkonomiske forhold, det politiske flertals sammensætning og antallet af ikke-nordiske immigranter.  

Valget af kommuner skete ud fra deres formelle specialisering, som var det, vi ved udvælgelsen havde 

viden om. Senere under feltarbejdede fokuserede vi både på formel og uformel specialisering.  

Konkret er udvælgelsen sket ved, at vi sammen med vores afdelingsleder på Metropol henvendte os til den 

direktør eller afdelingsleder i kommunen, som var ansvarlig for myndighedsarbejdet inden for det 

specialiserede børne- og ungeområde. Den første udvalgte kommune med en lav grad af specialisering 

ønskede ikke at deltage i undersøgelsen, men da vi spurgte en anden kommune i samme kategori, fik vi et 

positivt tilsagn. Det viste sig vanskeligere at få en aftale med en kommune med en høj grad af 

specialisering. Her spurgte vi direktørerne eller afdelingslederne i fem kommuner, før vi fik et tilsagn. De 

eksplicitte begrundelser for ikke at deltage hang sammen med forhold i kommunen fx indførelse at nyt it-

system og deltagelse i andre udviklings- og forskningsprojekter og relaterede sig ikke til vores projekt.  

Begge feltarbejdskommuner ændrede organisering undervejs i undersøgelsen. Den største ændring skete i 

den højspecialiserede kommune, som både havde en anden type og en lavere grad af specialisering ved 
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oversigt

Kortlægning 
af 

østdanske 
kommuner 

Feltarbejde 
i to 

kommuner
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undersøgelsens afslutning end ved begyndelsen, mens den lavt specialiserede kommune ændrede 

distriktsfordeling, men ikke graden af specialisering i den aktuelle periode. 

Udvælgelse af seks børne- og ungesager 

Første trin i feltarbejdet var udvælgelsen af kommuner ud fra organisering som struktur. Andet trin var en 

udvælgelse af tre børne- og ungesager i hver af de to kommuner. Formålet med lade sager indgå i 

undersøgelsen var, at vi kunne følge specialisering som proces i indsatserne overfor børn, unge og 

forældre. Sagerne er undersøgt retrospektivt et år tilbage og prospektivt et år frem (Egelund m.fl., 2008), 

dvs. sagerne er undersøgt tilsammen i ca. to år. Styrken ved et forløbsperspektiv til forskel fra et statisk 

perspektiv er, at det giver grundlag for at indfange kompleksitet og nuancer i interaktionen mellem 

sagsbehandlerne og børn, unge og deres familier. Undersøgelsen sker ’mens historien skrives’.    

En sag forstås som de journaler, der produceres i forvaltningen samt den deltagelse, der knytter sig til 

afgørelser og beslutninger mv. i sagerne undervejs for de direkte involverede aktører, dvs. typisk 

sagsbehandler og barnet eller den unge og forældrene. Sagerne er valgt som undersøgelsesenheder, fordi 

størstedelen af børne- og ungeafdelingers arbejde finder sted med udgangspunkt i sager, og sagsarbejdet 

ligger til grund for borgernes interaktion med forvaltningen (Egelund m.fl., 2008). 

 

Sagerne blev konkret udvalgt ved, at vi til møder i de to kommunerne præsenterede projektet og spurgte 

sagsbehandlerne, om de ville deltage med en sag, hvor de havde en forventning om at barnet, den unge og 

forældre også ville deltage. Vi fremlagde forskellige variable, som vi ønskede en opmærksomhed på. Vi ville 

gerne have sager fra det psykosociale og børnehandicapområdet, sager med drenge og piger, sager med 

børn og unge, sager i forskellige dele af sagsforløbet (underretning/henvendelse, undersøgelse, indsats, 

opfølgning) og mindst en anbringelsessag. Fra den ene kommunes side var der desuden et ønske om, at der 

i en sag skulle være gjort en forudgående særlig indsats på almenområdet, da kommunen har prioriteret 

tidlig indsats gennem de sidste år. Vi blev præsenteret for forskellige sager og valgte ud fra en forventning 

om, at forældrene ville deltage, og en fordeling af sagerne på de variable, vi har nævnt ovenfor. 

Vores kontakt til forældrene blev etableret ved at de fik et brev om projektet fra deres sagsbehandler, hvor 

der nederst var indsat en samtykkeerklæring. Forældrene mailede samtykkeerklæringen til os eller gav et 

mundtligt tilsagn om samtykke. Fra familierne havde givet deres samtykke, overtog vi kontakten om 

projektet. En familie sprang senere fra i forløbet, og to af de unge ønskede ikke at blive interviewet. 

På baggrund af udvælgelsen er det sandsynligt, at de seks sager er særlige på den måde, at forholdet 

mellem sagsbehandler og barnet, den unge og familien er mere positivt end i mange andre sager. Det 

skyldes, at sagsbehandlerne og lederne har været gatekeepere og udvalgt sager til undersøgelsen (Grell, 

2016). Dertil kommer vores ønske om at få sager, hvor familierne var parate til at deltage i undersøgelsen. 

Man kan overveje, om sagerne kan ses som positive, kritiske cases, hvor man kan drage slutninger som 

”Hvis det gælder for denne sag, så gælder det for alle sager” (Flyvbjerg, 1991: 150). Dvs. man kan 

argumentere for, at de udfordringer, som viser sig i de udvalgte sager, hvor samarbejdet mellem 

sagsbehandler og familie er særlig godt, sandsynligvis også gælder i sager, hvor samarbejdet er mindre 

godt.  
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En multimetodisk undersøgelse med to perspektiver 

Sagerne er fulgt fra to perspektiver, dels et sagsbehandlerperspektiv og et dels børn-, unge- og 

forældreperspektiv. Undersøgelsen er derudover multimetodisk med brug af en række 

dataproduktionsmetoder; journalstudier, personlige, semistrukturerede interviews, observation og 

fokusgruppeinterview. Det samlede datagrundlag fremgår af tabel 1. 

 Kommune med lav grad af specialisering Kommune med høj grad af specialisering 

Sagsniveau 2 sager fra psykosocialt team + 
1 sag fra børnehandicapteam: 

 Indledende journalanalyse i 3 sager 

 3 interviews med sagsbehandlere 

 3 interviews med forældre 

 3 interviews med børn og unge 

 Observation af 3 møder 

 Opfølgende journalanalyse i 3 sager 

1 sag fra psykosocialt team + 
2 sager fra børnehandicapteam: 

 Indledende journalanalyse i 3 sager 

 3 interviews med sagsbehandlere 

 2 interviews med forældre  

 Observation af 1 møde 

 Opfølgende journalanalyse i 3 sager 

Afdelings/ 
teamniveau 

Eksisterende data i form af 
inklusionsstrategi og model for tidlig 
indsats, tværprofessionelt samarbejde mv. 

Eksisterende data i form af inklusionsstrategi 
og model for tidlig indsats, tværprofessionelt 
samarbejde mv. 

Interview med ledere af psykosocialt og 
børnehandicapteam 

Interview med ledere af psykosocialt og 
børnehandicapteam 

Fokusgruppeinterview med 5 sagsbehandlere fordelt på psykosocialt og 
børnehandicapteam i hver af de to kommuner  

Tabel 1: Oversigt over data i undersøgelsen fra de to feltarbejdskommuner  

Interviewene med både sagsbehandlere samt børn, unge og forældre er struktureret med afsæt i 

journalerne om sagerne, som igen er udarbejdet på grundlag af den teoretiske ramme. Creswell & Clark 

betegner denne sammenhæng mellem to former for data som indlejring (egen oversættelse), der er 

karakteriseret ved, at det ene datasæt tager afsæt i det andet, så det får en støttende rolle (Creswell & 

Clark, 2007).  

Det karakteristiske ved sagsakterne som datamateriale er, at de bidrager til et overblik over sagernes forløb 

og klargør konsekvenser af interaktion, vidensudveksling og beslutninger undervejs i sagerne. De 

semistrukturerede interviews giver adgang til sagsbehandlernes samt børn, unge og forældres erfaringer, 

forståelser og oplevelser i sagerne. Observation af møder betyder en førstehåndsadgang til feltet og det, 

som vi undersøger. Fx fik vi gennem observation af møderne en direkte og anden opfattelse af arbejdet 

med inddragelse end via interviewene med sagsbehandlere og forældre. 

Børne- og ungeinterviewene giver kun i begrænset omfang grundlag for at udskille et særligt børne- og 

ungeperspektiv. Metodisk kan det hænge sammen med at interviewene er gennemført i børnenes og de 

unges hjem i sammenhæng med forældreinterviewene og med forældrenes deltagelse eller forældrene i 

nærheden.    
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Der er som supplement til undersøgelsen af de seks sagsforløb gennemført et fælles interview med de 

faglige ledere af det psykosociale og børnehandicapområdet i hver af de to kommuner. Derudover er der 

lavet et fokusgruppeinterview med fem sagsbehandlere fra de to kommuner. Formålet med 

gruppeinterviewene er at undersøge arbejdsdeling og specialisering på afdelings/teamniveau bl.a. i form af 

autoritets- og kommunikationsmønstre mellem medarbejderne. Der er lavet 18 interviews i alt i 

undersøgelsen. De personlige interviews med sagsbehandlere samt forældre varede hver ca. 1,5 time og 

med interviewene med børnene og de unge 15-25 minutter.  
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Kapitel 2, Teoretisk og historisk ramme 
I dette kapitel indleder vi med en beskrivelse af projektets teoretiske ramme i form af KAIMeRs elementer 

og deres sammenhæng. Beskrivelsen ligger i forlængelse af den overordnede præsentation af KAIMeR i 

kapitel 1. Vi tilpasser dernæst KAIMeR til vores problemformulering og uddyber med en gennemgang af 

nøglebegreberne: Specialisering, inddragelse, helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn. Efter hvert 

begreb samler vi op med en operationalisering, som ligger til grund for udformningen af 

undersøgelsesredskaber i undersøgelse, hvor vi arbejder med journalstudieskema, interviewguides og 

observationsspørgsmål.  

Endelig følger en gennemgang af den historiske ramme for og institutionelle opbygning af det 

specialiserede socialområde i Danmark, som sætter scenen for udviklingen i kommunernes børn- og 

ungeafdelinger. Der er fokus på lovændringer og styringsformer. Efter kapitel 2 fortsætter vi med selve 

undersøgelsen om specialisering i kapitel 3, 4 og 5. 

2.1 KAIMeR som teoretisk ramme 
KAIMeR er som tidligere nævnt en svensk model om socialt arbejde, som er bygget op om begreberne 

’Kontekster’, ’Aktører’, ’Indsatser’, ’Mekanismer’ og ’Resultater’.   

Kontekster, aktører og indsatser 

Kontekster referer til tre forskellige typer af kontekster. Det er en samfundsmæssig og kulturel kontekst, 

klientens7 livsverden samt en indsatskontekst. Klientens livsverden og indsatskonteksten er indlejret i den 

samfundsmæssige og kulturelle kontekst (Blom & Morén, 2010; Blom & Morén, 2015). Den 

samfundsmæssige og kulturelle kontekst refererer til globale og nationale vilkår for klienter, 

socialarbejdere og andre aktører. Klientens livsverden består bl.a. af private relationer og 

livsomstændigheder. Indsatskonteksten omfatter lovgivningsmæssige, administrative, organisatoriske og 

professionsbaserede vilkår og kan opdeles i direkte indsatsvilkår fx organisering og arbejdsklima og 

indirekte fx lokale politiske beslutninger og ressourcetildeling (Blom & Morén, 2010; Blom & Moren, 2011; 

Blom & Morén, 2015). I dette projekt fokuserer vi primært på den del af indsatskonteksten, som har med 

organisering og specialisering at gøre, idet vi undersøger betydningen af specialisering for indsatser og 

resultater.  

Aktører dækker over de involverede i en indsatsproces og deres formelle kvaliteter fx uddannelse, position 

og køn. Desuden refererer begrebet til de enkelte aktørers mere generelle opfattelser af mennesker, 

samfund og socialt arbejde. Socialarbejdere og klienter er primære indsatsaktører. De øvrige aktører 

opdeles i formelle fx en lærer og uformelle fx en nabo (Blom & Morén, 2010; Blom & Morén, 2015). Vi 

arbejder direkte med to aktørperspektiver, henholdsvis et sagsbehandler- og et børn-, unge- og 

familieperspektiv, hvor sidstnævnte igen opdeles i et børn- og ungeperspektiv og et familieperspektiv. 

Derudover indgår skole-, dagtilbud- og andre samarbejdspartner- og leverandørperspektiver indirekte i 

projektet.    

                                                           
7 Der er en forskel mellem terminologien i KAIMeR og vores projekt. I KAIMeR indgår termen ’klienter’, hvor vi 
arbejder med ’børn, unge og familier’, og i KAIMeR bruges termen ’socialarbejdere’, hvor vi bruger det mere snævre 
’sagsbehandlere’. Vi har valgt at bevare terminologien i KAIMeR i dette afsnit for at være tro overfor modellen og så 
’oversætte’ i analysen.   
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Med indsatsbegrebet refererer Blom og Morén til socialarbejders, børn, unge og familiers og andres 

indsatser (Blom & Morén, 2010). Indsatser er handlinger, der kan ændre eller afhjælpe en uønsket 

udvikling. Socialarbejdernes indsatser består af deres tilgang til og møde med børn, unge og familier samt 

brug af forskellige typer af metoder. Indsatser er påvirket af organisationen og medarbejdernes 

overordnede ide om indsatser. Det drejer sig bl.a. om synet på metoder, relationers betydning og klientens 

rolle i forandringsprocessen, og hvordan ideer om indsatser udfoldes i socialarbejderens generelle 

repertoire (Blom & Morén, 2015).  

Som tilfældet er med aktører, arbejder vi direkte med et sagsbehandler- og et børn-, unge og 

familieperspektiv, som igen kan underopdeles i to, og indirekte med et samarbejdspartner- og 

leverandørperspektiv.   

Generative mekanismer 

Et centralt begreb i kritisk realistisk tænkning er generative mekanismer. Generative mekanismer kan 

forstås som de kræfter, processer og strukturer, der frembringer sociale forandringer, problemer eller 

virkninger. Kræfter består af menneskers intentioner, motiver og social interaktion, som er struktureret 

(Blom & Morén, 2015). 

Ejrnæs & Monrad skelner mellem generative mekanismer i teorier om sociale problemer og teorier om 

socialt arbejde. Teorier om sociale problemer fokuserer på generative mekanismer i samfundet og årsager 

til at sociale problemer opstår. Til forskel fra det er interessen i teorier om socialt arbejde for behandlingen 

af sociale problemer og generative mekanismer, ”der bevidst aktiveres gennem anvendelse af bestemte 

modeller og metoder i socialt arbejde” (Ejrnæs & Monrad, 2013: 53). I dette projekt arbejder vi med 

generative meanismer ud fra et teoretisk perspektiv på socialt arbejde.  

Generative mekanismer er typisk ikke direkte observerbare til forskel fra virkningerne af dem, som er 

åbenlyse og observerbare. Forskeropgaven er at udvikle teori om, hvordan de generative mekanismer 

virker på basis af empiriske data (Blom & Morén, 2015). Generative mekanismer er derudover tendentielle 

og kontekstafhængige. Det indebærer, at realiseringen af generative mekanismer i empirisk registrerbare 

hændelser afhænger af den konkrete sammenhæng (Blom & Morén, 2011; Blom & Morén, 2015).   

Blom og Morén skelner mellem tre analytiske niveauer af mekanismer, henholdsvis mikro-, meso- og 

makroniveau. Mekanismer på mikroniveauet udgøres af kræfter i form af menneskers intentioner og 

motiver samt mikrosocial interaktion, dvs. interaktion i par eller mindre grupper. Mekanismer på meso- og 

makroniveauet udgøres af kræfter og meso- og makrosocial interaktion og struktur (Blom og Morén 2010; 

Blom & Morén, 2015). Det mesosociale niveau dækker over grupper og organisationer, mens 

makroniveauet dækker over kollektive handlinger på samfundsniveau. Mekanismerne på de tre forskellige 

niveauer spiller sammen.  

Blom & Morén opdeler mekanismer i sociale, socialpsykologiske og psykologiske. Ud fra to empiriske 

undersøgelser (Blom & Morén, 2015) er Blom & Morén nået frem til følgende mekanismer: 
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Sociale mekanismer 
Gensvarsmekanismer 
Indsatser i socialt arbejde bygges op sammen af socialarbejderen og klienten. Socialarbejderen tilbyder 
og muliggør, og klienten realiserer. Virkninger opstår ikke direkte og uformidlede, men medieres via 
klientens gensvar på socialarbejdernes tilbud.  
 
Udfordringsmekanisme 
Socialarbejderne gør det klart overfor klienten, at den nuværende adfærd ikke er holdbar, og at der 
findes et alternativ. Samtidig formidler socialarbejderen en eksistentiel bekræftelse på, at klienten har 
værdi som menneske og kan forandre sit liv. Kombinationen af de to budskaber lader til at skabe energi 
hos klienten til at afprøve forandringer. 
  
Risikotagningsmekanisme 
For klienten er der en risiko forbundet med at vælge at indgå i forandringer. Tillid til socialarbejderen 
snarere end tillid til det sociale system er en forudsætning for at kaste sig ud i den risiko som et 
forandringsprojekt er, hvor klienten stiller spørgsmål ved det nuværende livsmønster uden at vide, hvad 
det kan indebære.  
 
Rolleoverskridende mekanismer 
Socialarbejder og klient mødes ikke alene i deres formelle roller som ”den, der giver hjælp” og ”den, der 
får hjælp”. De mødes også som mennesker. Socialarbejderen skifter mellem myndighedsrollen, 
professionsrollen og det personlige. Dét at kunne skifte tyngdepunktet mellem de forskellige roller 
afhængig af forandringsprocessen og overskride, men ikke forlade rollerne, tyder på at være 
udgangspunkt for, at klienten anstrenger sig ekstra.   
 
Socialpsykologiske mekanismer 
Internalisering af det eksterne 
Samtaler mellem socialarbejder og klient internaliseres og transformeres til en indre dialog.  
 
Eksternalisering af det interne 
Klientens indre dialog transformeres og rettes mod omverdenen som handling og social interaktion.  
 
Psykologiske mekanismer 
Identifikation 

 

Vi arbejder med generative mekanismer ved under feltarbejdet at kigge efter de mekanismer som Blom & 

Morén peger på og samtidig være opmærksomme på om, der er andre generative mekanismer. 

Udfordringen ved at søge efter generative mekanismer er, at al menneskelig interaktion kan ses som 

bestående af mekanismer, men det kan være vanskeligt at afgøre hvilke mekanismer, der er generative.  

Resultater 

Socialarbejderes indsatser kan skabe muligheder, som klienter kan tage imod på forskellige måder, og 

afhængig af begge parters indsatser kan der skabes resultater (Blom & Morén, 2015).  

Med resultater henviser Blom og Morén primært til klientens ’outcome’, forstået som de forandringer, som 

opstår i klientens livssituation som følge af indsatserne (Blom & Morén, 2010). Derudover kan resultater 
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være ’output’. Output kan forstås som: ”kvaliteten af den umiddelbare indsats og måden den leveres på” 

(Rieper, 2005: 149) og er i socialt arbejde fx økonomisk støtte, rådgivning eller behandling.  

Det er vigtigt at være opmærksom på tidsfaktoren, når det gælder resultater i socialt arbejde, og Blom & 

Morén foreslår en opdeling i kortsigtede, mellemlange og langsigtede resultater. Kortsigtede resultater 

fremkommer undervejs i et sagsforløb eller op til seks måneder efter afslutningen, mellemlange 

forekommer efter seks til tolv måneder, og langsigtede forekommer mere end et år efter afslutningen af 

kontakten mellem klient og socialarbejder (Blom & Morén, 2015). Resultater kan derudover opdeles i 

ydreaspekter, som man kan observere direkte, fx stop for misbrug, og dybdeaspekter, som har at gøre med 

forandringer af selvbillede, omverdensopfattelse og relationen til andre mennesker (Blom & Morén, 2015). 

Projektets udgave af KAIMeR 

Nedenfor tilpasser vi KAIMeR til projektets problemformulering. Som vi ser det, indgår specialisering i 

modellen på to måder; dels i den direkte indsatskontekst i form af børne- og ungeafdelingens formelle 

organisering og dels i selve indsatserne som specialisering i den konkrete sagsbehandling. Inddragelse, 

helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn indgår i indsatserne, men kan også ses som et output, se 

figur 2. 

Figur 2: Illustration af KAIMeR (Blom & Moren, 2015; 50) bearbejdet i forhold til projektets 

problemformulering om specialisering  

Samfundsmæssig og kulturel kontekst 
Indsatskontekst herunder specialisering som organisatorisk struktur   

 

 

I analyseafsnittet om inddragelse fokuserer vi hovedsagelig på inddragelse i KAIMeR forstået som indsats. 

Der er fokus på mødet mellem familie, børn og unge og sagsbehandleren og deres tilgang til inddragelse. 

Perlinski, Blom, Morén og Lindgren har i et litteraturreview peget på, at en typisk konklusion er, at 

specialisering vanskeliggør inddragelse, men til gengæld møder klienterne professionelle med et højere 

kompetenceniveau (2011), for en uddybning se i kapitel 3. Også Perlinski peger på en klar sammenhæng 

mellem organiseringstype og muligheden for at skabe bærende relationer (2010). Da der samtidig er et 

bredt ønske om at opnå inddragelse i det sociale arbejde – manifesteret bl.a. i lovgivning og 

professionsværdier – er det interessant at fokusere særskilt på inddragelse. Inddragelse kan også ses som 

et output i KAIMeR, hvilket vi vil se nærmere på i analysen af resultater i kapitel 5.   

B
ø

rn
, u

n
ge

 o
g 

fa
m

ile
rs

 
liv

sv
er

d
en

A
kt

ø
re

r Børn, unge og 
familier

Sagsbehandlere

Andre aktører fra 
bl.a. dagtilbud, skole, 
fritidstilbud og 
døgninstitutioner 

In
d

sa
ts

e
r Specialisering i 

processer

Inddragelse

Helhedssyn

Håndtering af love, 
regler og skøn

M
e

ka
n

is
m

e
r Sociale

Socialpsykologiske

Psykologiske

R
e

su
lt

at
e

r Output

Inddragelse 
Sagsbehandling med 
helhedssyn

Sagsbehandling 
vurderet ud fra 
håndtering af love 
mv.

Outcome

Ændringer i børn, 
unge og familiers liv  



 

25 
 

Helhedssynet er et nøglebegreb i socialt arbejde og spiller en særlig rolle, når sagsbehandlere definerer 

sociale problemer. Der er en professionsforståelse af, at man som sagsbehandler skal arbejde 

helhedsorienteret, og det er yderligere understøttet af lovgivningen. Ifølge et review af det svenske 

forskerkollektiv kan specialisering medføre en tendens til, at klienters problemer forstås ud fra 

organisationens opdeling fremfor fra et helheldssyn (Lundgren m.fl., 2009). 

Procesretslige regler på børne- og ungeområdet antages at have betydning for sagsbehandlingens indhold 

og grad af lovmedholdelighed. Hvordan statslige instanser som Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og 

Folketingets Ombudsmand vurderer kommunernes forvaltning af love, regler og skøn på området samt 

mediers og offentlighedens omtale heraf bliver væsentligt. En interviewundersøgelse med svenske 

politikere og ledere tyder på, at omdrejningspunktet i den specialiserede organisation er retssikkerhed, 

mens det i den integrerede organisation er helhedssyn (Perlinski et al., 2011).     

Af modellen ovenfor fremgår de vigtigste påvirkningsveje i socialt arbejde fra aktørerne til indsatser, som er 

grundlag for mekanismer, der fører til resultater. Men der er også andre veje i KAIMeR, og Blom & Morén 

peger på tre mulige efterkoblinger. Den første er mellem mekanismer og indsatser. Mekanismer aktiveres 

typisk af indsatser, men det sker også, at mekanismer aktiverer nye indsatser. Den anden er mellem 

resultat og aktører, hvor et resultat fx kan føre til at en socialarbejder benytter sig af en anden indsats end 

den oprindeligt planlagte indsats. Endelig kan der ske en efterkobling mellem et resultat og klienters 

livsverden fx kan en mor påvirke sit sociale netværk i en positiv retning som følge af en indsats (Blom & 

Morén, 2015).  

2.2 Nøglebegreber  

2.2.1 Specialisering  

Specialisering er projektets udgangspunkt, da vi undersøger betydningen af specialiseringens kvalitet og 

omfang for det sociale arbejde med børn, unge og familier. Vi udvider i dette afsnit definitionen af 

specialisering i kapitel 1 med to teoretiske tilgange til specialisering: En konfigurativ og en nyinstitutionel 

tilgang. Derudover bruger vi domæneteori til at sammenkoble de to tilgange og åbne overfor politikkens 

indflydelse på forvaltningen. 

At konfigurere betyder at forme eller samle i en figur eller et arrangement (Den Danske Ordbog, 2016), og 

omdrejningspunktet i denne tilgang er sammensætning og samvirke af organisationsformer og – strukturer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008; Knudsen & Vikkelsø, 2014). Vi er inspireret af den canadiske 

organisationsforsker Henry Mintzberg, som ser organisationers interne konfigurationer i sammenhæng 

med en tilpasning til omverdenen. Interessen i den nyinstitutionelle tilgang er til forskel fra dette processer 

og udvekslinger mellem organisationen og den institutionelle omverden samt omverdenens indvirkning på 

organisationer (Blom, 1998; Mik-Meyer & Villadsen, 2007).  

I den konfigurative tilgang er specialisering som et grundlæggende element, der indgår i organisationers 

bestræbelser på at opnå en effektiv produktion. I den nyinstitutionelle tilgang kan specialisering ses som en 

konsekvens af organisationens kamp for legitimitet og overlevelse i det afgørende samspil med den 

kulturelle, sociale, teknologiske og institutionelle omverdenen.  

Den nyinstitutionelle tilgang er blevet udpeget som særlig relevant for menneskebehandlende 

organisationer bl.a. børn- og ungeforvaltninger (Blom & Grape, 2006; Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Den 
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konfigurative tilgang derimod retter sig mod et bredt spektrum af både private og offentlige organisationer. 

Et opmærksomhedspunkt er derfor, hvordan tilgangen kan tilpasses offentlige institutioner på feltet socialt 

arbejde. Dette arbejder vi med ved at supplere Mintzbergs begreber med en kategorisering af 

organisationer, som er udviklet specifikt til socialt arbejde af Blom, Morén, Perlinski og Lundgren, og at 

bruge Hasenfelds begreber om processer i menneskebehandlende organisationer. Endelig tilføjer vi fire 

former for tværprofessionelt samarbejde.  

Denne teoretiske bricolage er til sidst i afsnittet udgangspunkt for en operationalisering af specialisering i 

socialt arbejde, der indgår i undersøgelsen. 

Nedenfor er i figur 3 en illustration af hvilke dele af undersøgelsesfeltet de forskellige tilgange belyser.     

Figur 3: Sammenhængen mellem undersøgelsesfeltet og de udvalgte teoretiske tilgange om specialisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domæneteori som en bro imellem en konfigurativ og nyinstitutionel tilgang 

Blom, Morén & Perlinski mener, at dynamikken mellem organisationsinterne forhold og ydre vilkår 

kan forstås gennem domæneteori. En domæneteori kan udvide og nuancere opfattelsen af, at socialt 

arbejde primært bliver til i forvaltninger (Blom & Morén, 2015; Morén, Perlinski & Blom, 2015).  

Ifølge de svenske forskere konstitueres socialt arbejde på lokalt niveau af tre indbyrdes forbundne 

domæner med hver deres opgaver, styringsprincipper, arbejdsformer og logikker:  
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 Politikens opgave er den overordnede styring ud fra politiske/ideologiske synspunkter 

 Forvaltningens opgave er at stå for en administrativ struktur og styring, som sikrer effektiv 

implementering af politiske beslutninger 

 Professionens opgave er på basis af forskning og erfaring at udforme og gennemføre socialt arbejde 

i praksis  

Domænerne har hver deres rationalitet, men virker sammen og komplementerer hinanden. De tre 

domæner på det lokale niveau påvirkes alle af politiske og strukturelle forhold i samfundet på regionalt og 

nationalt niveau samt af de institutionelle vilkårs domæne for velfærdsinstitutioner beskæftiget med socialt 

arbejde. De institutionelle vilkårs domæne kan slå igennem på de tre lokale domæner bl.a. i form 

fremherskende ideer og forestillinger om hvordan socialt arbejde skal styres. Fx har forestillingen om 

standardisering, målbarhed og evidensbasering været dagsordenssættende de senere år (Blom & Morén, 

2015; Morén, Perlinski & Blom, 2015).   

I dette projekt kan domæneteorien bruges til at bygge en bro mellem en konfigurativ tilgang med fokus på 

den interne kommunale forvaltning og en nyinstitutionel tilgang med fokus på forvaltningens omgivelser. 

Med domæneteorien som optik fremgår det, at den konfigurative tilgang primært relaterer sig til 

forvaltningens og professionens domæner. De to domæner samvirker med politikkens domæne og er 

underlagt de institutionelle vilkårs domæne, hvis rationalitet den nyinstitutionelle tilgang interesserer sig 

for.          

Samtidig er det værd at bemærke, at de to tilganges ontologiske udgangspunkt adskiller sig. De har i tråd 

med dette en forskellig forståelse af, hvilken handlingslogik, der påvirker medarbejderne i offentlige 

organisationer. Mintzberg bygger på en mål-middellogik, mens den nyinstitutionelle tilgang baserer sig på 

en logik om det passende (Scott i Blom, 1998; Christensen m.fl., 2009). Blom argumenterer ikke helt 

overbevisende for, at de to tilgange ikke behøver at være modsætningsfyldte, men at de kan kobles 

sammen ved en dialektisk forståelse af strukturer og aktører, hvor aktører både er medskabere og 

produkter af sociale strukturer (Blom, 1998). Vi mener, at der er afgørende forskelle mellem det 

konfigurative og nyinstitutionelle perspektiv og en højere grad af sammenknytning vil kræve en egentlig 

teoriudvikling.      

En konfigurativ organisationsforståelse 

Mintzbergs konfigurative tilgang kan forstås som en del af Contingency bevægelsen indenfor 

organisationsteorien (Knudsen & Vikkelsø, 2014). Contingencyteoriens udgangspunkt er, at organisationer 

er åbne systemer, der er kontingente. Kontingens betyder, at organisationer ikke kan forstås løsrevet fra 

den sammenhæng, som de indgår i.  

En effektiv organisation må ifølge Mintzberg være designet, så den lever op til to grundlæggende krav: 

organisationen skal være tilpasset omgivelserne, og der bør være konsistens mellem organisationens 

interne designparametre (Knudsen & Vikkelsø, 2014; Sørensen, 2000).  

Mintzberg arbejder med fire grupper af interne designparametre: Stillinger, strukturer, 

forbindelsesmekanismer og beslutningssystem (Sørensen, 2000). Specialisering af stillinger og enheder i 

organisationen er derfor fra Mintzbergs perspektiv en af flere tilpasningsmuligheder, når en organisation 

skal producere effektivt i bestemte omgivelser. Samtidig er konsistensen mellem specialisering, 

forbindelsesmekanismer samt beslutningssystemer afgørende for om organisationen faktisk er effektiv.  
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Mintzberg skelner mellem horisontal og vertikal specialisering. Horisontal specialisering handler om, i 

hvilket omfang medarbejderen i en organisation er ansvarlig for specifikke opgaver, mens vertikal 

specialisering dækker over organiseringen af beslutningskompetence ( Mintzberg, 1981; Bergmark & 

Lundström, 2007).  

Han påpeger, at både specialisering og koordinering er fundamentale processer i organisationer. 

Specialisering er vigtig for udviklingen af organisationer, da arbejdsdeling er en rationel måde at udvikle 

produktionen på. Det er effektivt at dele opgaver op i mindre dele, men det kan være vanskeligt at 

koordinere de enkelte dele for at fuldende opgaven (Mintzberg, 1979; Sørensen, 2000). Specialisering må 

balances overfor koordinering, så der samlet set kan skabes en effektiv produktion.  

Mintzberg arbejder med seks grundorganisationsformer: Den basale struktur, maskinbureaukratiet, 

fagbureaukratiet, den divisionaliserede form, ad hoc organisationen og ideorganisationen (Mintzberg, 

1981; Sørensen, 2000). De seks grundformer er udtryk for hver deres specifikke måde at fordele og 

koordinere arbejdet på. Myndighedsudøvelse på børne- og ungeområdet foregår i bureaukratiske 

organisationer (Sørensen, 2000). I fagbureaukratiet har de fagprofessionelle stor indflydelse på 

arbejdsdelingen, mens arbejdsdelingen i maskinbureaukratiet bestemmes centralt af blandt andre 

planlæggere og økonomer. I tabel 2 fremgår karakteristika ved de to bureaukratiformer. 

 Maskinbureaukrati Fagbureaukrati 

Produkter/ydelser enkle  komplekse, videnstunge 

Specialiseringsform Vertikal horisontal 

Organisationsform Hierarkisk decentraliseret 

Koordineringsformer standardisering af 
arbejdsprocesser  

standardisering af faglige 
kompetencer 

Styringsform centraliseret regelstyring fagprofessionelle normer og 
standarder 

Tabel 2: Oversigt over karakteristika ved maskinbureaukrati sammenlignet med fagbureaukrati. Egen 

sammenfatning af Bakka, 2010; Kjær, Skriver, & Staunstrup, 2007; Mintzberg, 1981; Seemann, Antoft, & 

Christensen, 2013. 

Mintzberg opererer med syv former for koordineringsformer: 

1) Gensidig tilpasning, fx ved at medarbejdere sparrer med hinanden 

2) Direkte overvågning 

3) Standardisering af arbejdsprocesser, fx i form af regler og skriftlige procedurer 

4) Standardisering af output, fx i form af servicestandarder  

5) Standardisering af viden og færdigheder via professionel uddannelse og træning 

6) Standardisering af normer 

7) Horisontale former for samarbejde, fx projektgrupper (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  
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Koordineringsformerne udgør et kontinuum med direkte overvågning som den mest horisontalt  

specialiserede, gensidig tilpasning som den mindst horisontalt specialiserede og med de fire 

standardiseringsformer imellem (Sørensen, 2000). Dvs. både horisontale og vertikale elementer 

sammenkobles i de syv koordineringsformer. Koordineringsformerne er egnet til forskellige grader af 

kompleksitet i  

arbejdsopgaverne. Ved stigende kompleksitet sker der et skift fra gensidig tilpasning over direkte 

overvågning til forskellige former for standardisering. Ved meget komplekse opgaver er der en 

tilbagevenden til gensidig tilpasning. En organisation bruger stadigt flere former for koordinationsformer, 

når opgavernes kompleksitet vokser (Sørensen, 2000). 

 

De fleste organisationer benytter sig af en blanding af de syv koordineringsformer, men samtidig er en af 

mekanismerne dominerende i hver af de fem organisatoriske grundformer (Sørensen, 2000). Det fremgår af 

tabel 2, at den dominerende koordineringsmekanisme i maskinbureaukratiet er standardisering af 

arbejdsprocesser, mens fagbureaukratiet er domineret af standardisering af faglige kompetencer. 

Konfigurative begreber særligt på feltet socialt arbejde 

Blom, Morén, Perlinski & Lundgren arbejder med en opdeling af organisationer i socialt arbejde i 

kategorier. Kategorierne som er særligt tilpasset socialt arbejde kan ses i forlængelse af en konfigurativ 

tilgang til organisationer med fokus på strukturer. 

Der er seks kategorier af specialisering i socialt arbejde (Doel & Shardlow,1998; Morén et al., 2010):  

1) Felt, f.eks. uddannelse, sundhed og kirke 

2) Omgivelser, f.eks. socialkontor, feltarbejde og hjemme-hos ‘er 

3) Alder, f.eks. børn og unge 

4) Problem, f.eks. misbrug, psykisk sygdom og økonomi   

5) Metode, f.eks. kognitive metoder og løsningsfokuserede metoder 

6) Funktion, f.eks. modtagelse, undersøgelse og indsats 

De organisationer, som både har en problem- og funktionsspecialisering betegnes som multispecialiserede 

(Lundgren et al., 2009).  

Med Mintzberg kan man skelne mellem markedsgruppering i organisationen rettet mod mål med 

produktionen og funktionsgruppering rettet mod midler i produktionen (Sørensen, 2000). Vi ser 1-4 som 

primært målbaserede grupperinger og 5-6 som middelbaserede.  

Vores undersøgelse omfatter de kommunale børne- og ungeenheder på myndighedsområdet. Feltet 

varierer ikke i undersøgelsen, hvorfor vi koncentrerer os om specialisering i forhold til omgivelser, alder, 

problem, metoder og funktion.   

Den amerikanske velfærdsteoretiker Yeheskel Hasenfeld beskæftiger sig specifikt med 

menneskebehandlende organisationer ud fra en funktionel synsvinkel (Hasenfeld, 2003). Hans begreber 

kan bidrage til en udbygning af et funktionelt perspektiv på børne- og ungeafdelingerne, og derfor 

inddrager vi dem her. Hasenfeld peger på tre funktioner i menneskebehandlende organisationer. Den ene 

er menneskekategoriserende, som indebærer at klassificere og sortere ud fra behov samt at undersøge og 

træffe beslutninger om behov. Den anden er menneskebevarende, som har til formål at forebygge, 

http://luskin.ucla.edu/person/yeheskel-zeke-hasenfeld/


 

30 
 

opretholde eller forsinke forringelser af borgernes personlige velfærd eller velbefindende.  Den tredje er 

menneskeforandrende, som er karakteriseret ved at have et formål, der går ud på at ændre klientens 

trivsel eller funktion (Hasenfeld, 2003). Vi ser alle tre funktioner afspejlet i børne- og ungeafdelingers 

opgaver. 

En anden form for organisering af sagsbehandlernes arbejde, som indgår i børne- og ungeafdelinger i 

Danmark, er en geografisk opdeling af kommunen. Det er typisk på baggrund af skoledistrikter. I nogle 

kommuner sidder børne- og ungeafdelingen i forlængelse af dette på flere forskellige adresser. 

Spørgsmålet er, om det kan ses som en specialisering. En gruppe norske organisationsteoretikere 

argumenterer for, at geografiske opdelinger er en form for specialisering (Christensen et al., 2009), mens 

bl.a. Perlinski mener, at der arbejdes ud fra et generalistperspektiv i de kommuner, hvor organiseringen 

alene består i en geografisk opdeling. Han ser ikke opdelingen som specialisering (Lundgren et al., 2009; 

Perlinski, 2010). 

Tværprofessionelle samarbejdsformer 

Mintzbergs koordineringsformer, som har fokus på intern koordinering i organisationen, skal i vores 

undersøgelse suppleres med primært horisontale, tværprofessionelle koordinationsformer, da 

tværprofessionelt samarbejde er udbredt i socialt arbejde med børn og unge (Villumsen m.fl., 2015). 

Sagsbehandlerne i børne- og ungeafdelingerne samarbejder bl.a. med psykologer i PPR, lærere i skoler, 

pædagoger i dagtilbud og læger i psykiatriske enheder på hospitaler.  

 

Blom m.fl. bruger en opdeling af samarbejdsformer i fire former, hvor de fagprofessionelle i stigende grad  

har et fælles ansvar for den opgave, som samarbejdes om (Blom, 1998; Grell, Ahmadi & Blom, 2013): 

 Separation 

 Koordination 

 Kollaboration 

 Integration  

Formerne kan ses som et kontinuum, hvor yderpunkterne er separation, hvor de fagprofessionelle ikke 

samarbejder og integration, hvor der sker en sammensmeltning af de fagprofessionelles indsatser. 

Koordination og kollaboration er mellemformer, hvor koordination ligger nærmest separation og 

kollaboration nærmest integration. Det afhænger af den konkrete opgave hvilken af de fire 

samarbejdsformer, som er mest velegnet. 

 

Separation er karakteriseret ved, at der igangsættes parallelle indsatser. Børn, unge og familier kan opleve 

indsatserne som et samarbejde, da de udspringer af samme organisation, selv om der ikke er interaktion 

mellem de medarbejdere, der står for de forskellige indsatser. Koordination indebærer, at forskellige 

fagprofessionelle hører hinanden, men der er ikke interesse for de andre fagprofessionelles perspektiv eller 

et mere langsigtet samarbejde. De fagprofessionelle adderer deres indsatser. Kollaboration omfatter et 

egentligt samarbejde, men på den måde, at hver gruppe af fagprofessionelle fastholder et særligt 

ansvarsområde og arbejder komplementært. Grænser kan af og til opblødes i konkrete opgaver. De 

fagprofessionelle interagerer bl.a. via møder, og de kender og respekterer hinandens kompetencer. I 

samarbejdsformer præget af integration sker der en sammensmeltning af forskellige fagprofessionelles 

perspektiver og ansvarsområder. Integration forudsætter, at de involverede fagprofessionelle ser hinanden 
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som ligeværdige. De fagprofessionelle i integrerende samarbejde stræber mod at udvikle 

generalistkompetencer (Blom, 1998; Grell, Ahmadi & Blom, 2013). 

Et nyinstitutionelt perspektiv 

Vi anvender et nyinstitutionelt perspektiv som en samlende betegnelse for en række amerikanske og 

skandinaviske teoretiske traditioner (Blom, 1998, Pedersen, 2014), som samles under ét her, da vi arbejder 

med grundpointer og kernebegreber, som går igen inden for de forskellige traditioner.  

 

Til forskel fra Mintzbergs forståelse af organisationer som afgrænsede enheder, der foretager udvekslinger 

med omgivelserne, ses organisationer i et nyinstitutionelt perspektiv som åbne systemer præget af 

forskellige former for ressourceafhængighed bl.a. finansielle og menneskelige. Organisationer påvirkes 

derfor direkte af omgivelserne, og åbenheden er et overlevelsesvilkår. Organisationer gennemstråles af 

omgivelsernes normer og værdier (Blom, 1998; Pedersen, 2014; Mik-Meyer & Villadsen, 2007).     

 

I organisationers institutionelle omgivelser er der socialt definerede og sanktionerede normer for, hvordan 

en rationel og effektiv organisation skal se ud. For at få ressourcer og overleve må en organisation fremstå 

som legitim i sin omverden, og derfor må organisationen orientere sig mod de aktuelle normer. Legitimitet 

er et nøglebegreb i den nyinstitutionelle teori. Legitimitet er en central ressource i organisationens 

overlevelse, og jagten på legitimitet bliver derfor en strategisk aktivitet. Fokuseringen på legitimitet presser 

organisationer i retning af ensliggørelse og standardisering (Pedersen, 2014). Organisationens strukturer 

fungerer ofte ceremonielt til at opnå legitimitet. Organisationer kan ses som løst koblede enheder, der er 

forbundet til netværk, som gennemstrømmes af værdier, modeller og teknologier (Mik-Meyer & Villadsen, 

2007).   

 

Udover legitimitet er et kernebegreb isomorfisme8, som betyder, at organisationer efterligner hinanden. 

Der er tre former for isomorfe processer. Tvungen isomorfisme drejer sig om pres udøvet af andre 

organisationer, som den aktuelle organisation er afhængig af samt kulturelle forventninger i samfundet. 

Eksempler på organisationer på børne- og ungeområdet, som kommunerne er afhængige af, er staten i 

form af Finansministeriet, Socialministeriet og Socialstyrelsen, KL, Ankestyrelsen og de store kommuner. 

Tvungen isomorfisme kan være et direkte svar på ny lovgivning og politiske beslutninger. Mimetisk 

isomorfisme sker typisk som svar på usikkerhed. Når teknologier er uklare, mål er tvetydige eller omgivelser 

opfattes som usikre, sker det, at organisationer imiterer andre organisationer, der opfattes som legitime og 

succesfulde. Den sidste form, normativ isomorfisme, tilskrives professionalisering. Denne form for 

isomorfisme ses, når organisationens medarbejdere støtter sig til normer og regler i deres profession eller i 

professionelle netværk inden beslutninger om at handle. Via normativ isomorfisme kan bl.a. bestemte 

organisationsmodeller og arbejdsmetoder spredes (Blom, 1998; Mik-Meyer & Villadsen, 2007; Pedersen, 

2014).  

 

Et tredje kernebegreb er dekobling, der indebærer at organisationer adskiller faktiske arbejdsgange fra de 

processer og strukturer, som er rettet mod at afspejle normer i det institutionelle miljø (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007). Dekoblingen kan bl.a. indebære, at der er en tendens til at opretholde gode miner og tillid 

                                                           
8 Iso betyder ”samme eller lignende” og morf betyder ”form”, isomorfisme betyder altså ”samme form” eller 
ensliggørelse (Pedersen, 2014). 
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til institutionaliserede organisationer, selv når der ikke er dækning for at tro på deres nytte (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007). 

En radikalt anderledes forståelse af specialisering  

Det nyinstitutionelle perspektiv lægger afstand til opfattelsen af organisationer som rationelle aktører og 

udfordrer et rationalistisk syn på organisationer, som enheder der opfylder formelle målsætninger (Blom, 

1998; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2014; Pedersen, 2014). Dermed åbnes for en radikalt 

anderledes forståelse af specialisering. Forandringer i organisationer er ifølge nyinstitutionalismen typisk 

drevet af kampen for at vinde samfundsmæssig legitimitet (Blom, 1998). Det indebærer, at forandringer 

som bl.a. specialisering kan bestå af symbolske tiltag, der ikke er relateret til organisationens egentlige 

opgavevaretagelse i form af socialt arbejde, men til den institutionelle omverden.  

 

Specialisering af børne- og ungeafdelinger kan ud fra et nyinstitutionelt perspektiv være meningsfuldt som 

en del af processen med at tilpasse sig den institutionelle omverden og de dominerende organisationer. 

Specialisering kan indgå i kampen for legitimitet og overlevelse, uafhængigt af om en ændret organisering 

understøtter produktionen af socialt arbejde og samarbejdet mellem sagsbehandlere og børn, unge og 

familier (Blom, 1998). Det står ud fra et nyinstitutionelt perspektiv åbent, hvordan ændringer i form af 

specialisering påvirker det sociale arbejde i børne- og ungeafdelinger, da ændringer typisk vil være drevet 

af processer uden for organisationen. 

Operationalisering  

Set med et domæneteoretisk blik foregår organisatorisk specialisering under forvaltningens domæne, men 

specialisering kan være under indflydelse af logikker fra både det politiske og professionens domæne på et 

lokalt niveau og fra det institutionelle domæne på et samfundsmæssigt niveau.  

Vi undersøger specialisering fra et nyinstitutionelt perspektiv ved at være opmærksomme på specialisering, 

som retter sig mod logikker i forvaltningens omgivelser og ikke nødvendigvis mod vedligeholdelse eller 

udvikling af det sociale arbejdes kvalitet eller effektivitet i organisationen.  

Organisationsinternt tager vi udgangspunkt Mintzbergs maskinbureaukrati og fagbureaukrati, som er de 

organisationsformer, som findes i den kommunale forvaltning på børne- og ungeområdet. Vi kombinerer 

dette med Morén, Blom, Lundgren & Perlinskis kategorisering af specialiseringstyper (2010). Det betyder, 

at vi fokuserer på specialisering i forhold til omgivelser, alder, problem, metoder og funktion. Specialisering 

som proces internt i forvaltningen er vi opmærksomme på ved at se på det konkrete børne- og unge 

sagsarbejde. Derudover vil vi undersøge betydningen af geografiske opdelinger.  

Når samarbejde og koordinering undersøges, bruger vi Mintzbergs syv koordineringsmekanismer i 

organisationen suppleret af tværprofessionelle samarbejdsformer. Vi arbejder med fire former for 

tværprofessionelt samarbejde: separation, koordination, kollaboration og integration.   

2.2.2 Inddragelse 

Det næste nøglebegreb i projektet er inddragelse. Børn, unge og familiers inddragelse påvirkes selvklart af 

meget mere end specialiseringsgrad og -type. Definitionen af inddragelse og viden om forskellige formål 

med inddragelse er imidlertid central for, hvad vi kan se, når vi undersøger praksis. 
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Inddragelse har en særlig betydning på det sociale arbejdes felt. Den relaterer sig til familiernes 

retssikkerhed, som fastslået i loven (eksempelvis RAL § 4, SEL 46 stk. 3) i form af en processuel ret til at 

blive inddraget som en integreret, løbende del af den daglige praksis (Bech Hansen, 2015). 

Retssikkerhedslovens § 4 fastslår: ”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved sagsbehandlingen af 

sin egen sag. Kommunen tilrettelægger sagsbehandlingen på en sådan måde, at borgeren kan benytte 

denne mulighed.” Idet det er en processuel ret, kan man ikke på forhånd give sikkerhed for, at inddragelsen 

medfører indflydelse. Beslutningen træffes alene af myndigheden. Men borgeren skal gives mulighed for at 

opnå indflydelse (ibid.: 47). Forældrene og barnet har mulighed for at fravælge at benytte denne mulighed. 

Ketscher betegner dette forhold som et dialogprincip, hvor en afgørelse ikke træffes af myndigheden, uden 

at borgeren har haft mulighed for at udtale sig. Svendsen peger imidlertid på, at dette dog ikke er nærmere 

præciseret i loven hvem (parter, ikke-parter), hvilke sager (afgørelsessager, rådgivningssager), hvornår (fra 

sagen starter, når der skal træffes afgørelse), hvordan (skriftligt, mundtligt, foretræde) (i Zeeberg, 

2011;261). Børn og unge gives i Servicelovens § 48 selvstændig rettighed til inddragelse, idet der skal finde 

en børnesamtale sted, inden der træffes afgørelse om en række foranstaltninger, ophør, ændringer mv. 

Samtalen kan undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod 

samtalens gennemførelse. Hvis samtalen ikke kan gennemføres, skal barnets holdning til den påtænkte 

afgørelse søges tilvejebragt. 

Inddragelse kan tjene forskellige formål. Sjelborg har samlet en oversigt over de hyppigst omtalte formål, 

som alle også optræder i en eller anden form i lovgivningen (Bech Hansen et. al. 2015). Disse formål er 

hovedsagligt defineret ud fra positive motiver og konsekvenser, selvom arbejdet med formålene selvsagt 

rummer en risiko for utilsigtede negative konsekvenser eller bivirkninger. De adskiller sig også ved at forstå 

inddragelse som hhv. indsats (middel) eller output (mål i sig selv). 

 Inddragelse som forudsætning for social integration i samfundet.  

Opnåelse af forældrenes eller barnets eller den unges accept eller forståelse for de professionelles 

handlinger er nødvendigt for, at indsatsen kan skabe social integration i samfundet. Inddragelse 

bliver i nogle fremstillinger anskuet som vejen til forældrenes eller barnets eller den unges accept, 

og accepten som en gevinst ved inddragelsen, uafhængigt af indflydelsesniveau. 

 Inddragelse som forudsætning for kvalitet i den sociale indsats. 

Den professionelle må kende forældrenes og barnets eller den unges eget syn på sin situation for at 

kunne tilrettelægge en indsats, der har chance for at virke. 

 Inddragelse som en del af de demokratiske rettigheder. 

Den stigende demokratisering af borgerne medfører, at de betragtes som subjekter frem for 

objekter. En lignende udvikling har fundet sted for børn, som siden 1990’erne i stigende grad har 

fået stadfæstet deres demokratiske rettigheder i international og national lovgivning. 

 Inddragelse som emancipationsmulighed/mulighed for personlig udvikling. 

Dette formål kan rumme både en empowerment-orienteret tankegang såvel som en 

kontraktliggørende tankegang (Åkerstrøm, 2003), hvor forældre og barn eller ung forpligtes og får 

tildelt ansvar i sagen. 

 Inddragelse som sikring af (økonomisk) effektivitet. 

Her italesættes forældre og barn eller ung mere som en ”kunde”, og der sættes fokus på systemets 

responsivitet på borgerens krav. Der ligger en effektivitetstankegang indlejret i, at midlerne skal 

målrettes det, der efterspørges. 
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De forskelligartede formål skærper opmærksomheden på, at vurderingen af den ’rette inddragelse’ skal 

forstås i lyset af, hvilke formål der tages udgangspunkt i. Denne sondring ses i praksis sjældent ekspliciteret, 

men ligger indlejret i de måder, inddragelse italesættes og udføres på. Forskelle mellem borgerens og 

sagsbehandlerens formålsforståelse kan medføre misforståelser, konflikter og mistolkninger af adfærd. 

Der findes forskellige måder at operationalisere inddragelse på, som belyser dens omfang og dybde (Bech 

Hansen et al., 2015). Jørgensen har en meget benyttet operationalisering af begrebet, hvor han opererer 

med tre niveauer af deltagelse hhv. selvbestemmelse, medbestemmelse og medindflydelse, som igen 

angiver tre forskellige roller som hhv. aktør, medspiller og informant9 (Jørgensen & Kampmann, 2000). Vi 

vælger her at tage udgangspunkt i en modificeret model af Ladder of participation af Arnstein (1969), som 

er yderligere differentieret i 8 trin. Dette giver os mulighed for at få en mere præcis beskrivelse end hos 

Jørgensen, ligesom vi bedre kan differentiere mellem forældre og barn eller ung. Modellen bygger på Harts 

(1992) videreudvikling af modellen med specifikt fokus på børn og unge.  

Idet inddragelse er forbundet med myndighedsudøvelse og indlejret i en magtrelation, er inddragelse ikke 

det samme som deltagelse. Deltagelse er en konkret handling, som kun finder sted i stigens øvre trin, hvor 

forældre og barn tildeles en reel rolle i fremstillingen af problemdefinition, afgørelse af om/hvilken hjælp, 

opfølgning og afslutning af hjælp (Zeeberg, 2015).  

Myndighedsansvaret er som tidligere nævnt ifølge Retssikkerhedslovens § 4 at tilrettelægge sagen, så 

borgeren kan medvirke, men myndighedens ansvar er også at afgøre sagen. Borgeren har altså ikke ret til at 

have indflydelse på afgørelser i sagen, og derfor vedrører inddragelse mest de processuelle retslige krav og 

medindflydelse på sagsbehandlingen. Heroverfor står de materielle retslige krav, som handler om, hvorvidt 

borgeren får de rette ydelser (Håndbog om anbringelsesreformen, 2011). Denne skelnen er central, idet vi 

bruger modellen til at illustrere de processuelle retslige krav. 

Operationalisering 

Vores operationalisering af begrebet inddragelse sker i form af en inddragelsesstige. Af figur 4 nedenfor 

fremgår stigen som en modificeret model for inddragelse, der er inspireret af Arnstein (1969) samt Hart 

(1992). Stigen nuancerer begrebet, som meget ofte får karakter af en platitude, som ingen er uenige i, og 

alle kæmper for ubetinget, uden vi nødvendigvis er skarpe på kvalitets- eller kvantitetsdiskussioner 

herunder eksempelvis hvor meget deltagelse, inddragelsen medfører. 

 

Modellen illustrerer en stige, hvor øverste niveau (trin 8) er maksimal deltagelse og nederste trin (trin 1) er 

minimal deltagelse. Kategorierne er desuden tilpasset socialforvaltningens arbejdsfelt. Voksne og børn og 

unge er opdelt, idet der er bestemte nuancer knyttet til børnenes og de unges særlige afhængighed af 

voksne, der bliver synlige, når de har egne kategorier. Der kan desuden være forskelle, og nogen gange 

ligefrem modsætninger, mellem forældre og børn og unge. Dette kommer til syne, hvis de to kategorier er 

adskilt.  

Ofte vil barnet eller den unge være afhængig af, at forældrene understøtter den inddragelse, 

organisationen tillægger barnet eller den unge. Dermed bliver forældrenes samarbejde om inddragelse og 

                                                           
9 Jf. også regler om eksempelvis børnesamtale, bisidder og partsrettigheder. 
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deres egen inddragelse af barnet eller den unge i hjemmet også en relevant dimension. Den er ikke 

medtaget her, da modellen sigter på forholdet mellem organisation og borger, men i praksis er 

dimensionen forældre/barn eller ung central, hvilket skal ind tænkes i analysen af inddragelsesniveau.  

Den fagprofessionelles kommunikative samtalekompetencer er ligeledes en relevant dimension at ind 

tænke i analysen, idet en kompetence til med indsigt og kreativitet at understøtte eksempelvis barnets eller 

den unges mere eller mindre verbaliserede initiativer og potentiale er betydningsfuld. Det kan også være i 

form af metoder, som der faciliterer en udviklingsstøttende samtale for børn, unge og forældre, og giver 

mulighed for udforskning af indsatser og mulige konsekvenser heraf (Elholm, Haack og Rask, 2016). Andre 

relationelle kompetencer har betydning for, hvordan de fagprofessionelle har mulighed for at understøtte 

inddragelsen, især på de øvre trin.  Eksempelvis er tillid mellem den fagprofessionelle og forældrene og 

barnet eller den unge formentlig nødvendig, for at socialt arbejde kan få betydning (Smith, 2001 i 

Christensen & Warming, 2013).  

Vi vil i brugen af stigen også skelne mellem offentligt initieret deltagelse hvor borgeren opfordres eller 

inviteres til deltagelse fx partshøring og borgerinitieret deltagelse hvor borgeren selv og på eget initiativ 

søger deltagelse fx via aktindsigt (Poulsen, 2003).   

Figur 4: En modificeret model for inddragelse, der er inspireret af Arnstein (1969) samt Hart (1992).  

 

 Forældre Børn og unge 

Trin 8 Borgers initiativ, organisationen understøtter 

Organisationen10 beder forældrene om at 

identificere problemet, og forældrene træffer alle 
væsentlige beslutninger om mål og midler. 
Organisationen hjælper forældrene med at nå målene 

Organisationen beder barnet eller den unge om at 
identificere problemet, og barnet eller den unge træffer 
alle væsentlige beslutninger om mål og midler. 
Organisationen hjælper barnet/den unge med at nå 
målene 

Trin 7 Borger har uddelegeret autoritet 

Organisationen identificerer og præsenterer et 
problem for forældrene. Organisationen definerer 
grænser og beder forældrene træffe en række 
beslutninger, der kan indgå i en plan, som 
organisationen kan acceptere 

Organisationen identificerer og præsenterer et problem 
for barnet eller den unge. Organisationen definerer 
grænser og beder barnet eller den unge træffe en række 
beslutninger, der kan indgå i en plan, som organisationen 
kan acceptere 
 
 

                                                           
10 Her bruges begrebet ’organisationen’, da forskellige fagprofessionelle eller andre voksne kan udføre indsatserne på 
delegation af organisationen. 
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Trin 6 Borger og organisationen planlægger sammen 

Organisationen præsenterer en foreløbig plan, som er 
genstand for forandring, og som er åben for 
ændringsforslag fra de, som påvirkes af den. 
Organisationen forventer at ændre planen i det 
mindste lidt og måske mere senere 

Organisationen præsenterer en foreløbig plan, som er 
genstand for forandring, og som er åben for 
ændringsforslag fra de, som påvirkes af den. 
Organisationen forventer at ændre planen i det mindste 
lidt og måske mere senere 

Trin 5 Borger rådgiver 

Organisationen præsenterer en plan og opfordrer til 
spørgsmål. Input noteres, men organisationen er kun 
indstillet på at ændre planen, hvis absolut 
nødvendigt. Bagefter informeres forældrene om, 
hvordan deres input anvendes 

Organisationen præsenterer en plan og opfordrer til 
spørgsmål. Input noteres, men organisationen er kun 
indstillet på at ændre planen hvis absolut nødvendigt. 
Bagefter informeres barnet eller den unge om, hvordan 
deres input anvendes 

Trin 4 Borger informeres og konsulteres 

Organisationen har en plan, som de søger at få støtte 
eller tilstrækkelig accept til, at den kan udføres. Hvis 
ikke der kan opnås samtykke eller accept, informeres 
om hvorfor, planen ikke bliver ændret 

Organisationen har en plan, som de søger at få støtte eller 
tilstrækkelig accept til, at den kan udføres. Hvis ikke der 
kan opnås samtykke eller accept, informeres om hvorfor, 
planen ikke bliver ændret 

Trin 3 Borger gives information og inddrages symbolsk 

Organisationen udformer en plan og informerer om 
den. Forældrenes stemme bliver tilsyneladende hørt, 
men i virkeligheden har de intet valg med hensyn til, 
hvad de skal indgå i, og hvordan de skal indgå. De 
indgår i på forhånd definerede roller 

Organisationen udformer en plan og informerer om den. 
Barnets eller den unges stemme bliver tilsyneladende hørt, 
men i virkeligheden er der intet valg med hensyn til, hvad 
barnet eller den skal indgå i, og hvordan det skal ske. 
Barnet eller den unge indgår i på forhånd definerede roller 

Trin 2 Uenighedens u-vending 

 Organisationen definerer problem og plan. Hvis 
forældrene er uenige, henvises de til at vende 
uenigheden ind ad – det er altså forældrene der har 
et problem, snarere end det drejer sig om en forkert 
problem- og løsningsforståelse. Dette kan søges løst 
ved hjælp af terapeutiske indsatser. 

Organisationen definerer problem og plan. Hvis barnet 
eller den unge er uenig, henvises der til at vende 
uenigheden ind ad – det er altså barnet eller den unge der 
har et problem, snarere end det drejer sig om en forkert 
problem- og løsningsforståelse. Dette kan søges løst ved 
hjælp af terapeutiske indsatser. 

Trin 1 Borger manipuleres 

 Organisationen definerer problem og plan. 
Forældrene informeres ikke relevant om dette. 
Inddragelse, fx i form af en samtale, bruges som 
legitimation af organisationens handlinger uden 
forældrenes vidende. Forældrene giver 
informationer, men ved ikke hvordan disse 
informationer benyttes. 

Organisationen definerer problem og plan. Barnet eller 
den unge informeres ikke relevant om dette. Inddragelse, 
fx i form af en samtale, bruges som legitimation af 
organisationens handlinger uden barnets eller den unges 
vidende. Barnet eller den unge giver informationer, men 
ved ikke hvordan disse informationer benyttes. 
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Det optimale eller maksimale niveau af inddragelse kan være forskelligt fra sag til sag og ofte også for 

barnet eller den unge og forældrene. I nogle tilfælde kan det være, at myndigheden prioriterer den ene 

parts deltagelse frem for den andens – forældre over barnet eller den unge eller omvendt. Dette er en del 

af magtens asymmetri, som ofte er implicit og ikke italesat, og kan blive årsag til en diskrepans mellem 

hvordan vi taler om og ønsker den ideelle inddragelse, og hvordan vi ser den udmøntet i praksis. Det er i et 

legitimitetsperspektiv ikke nødvendigvis problematisk, at forældre, barn eller ung ikke inddrages med de 

højeste niveauer af deltagelse. Inddragelsesstigen er i sammenhæng med dette blevet kritiseret for, at have 

indlejret en hierarkisk forståelse af inddragelse, idet der implicit kan fremstå en stræben efter at nå toppen 

(Treseder 1997). 

2.2.3 Helhedssynet 

Helhedssynet er et nøglebegreb i socialt arbejde og spiller en særlig rolle, når fagprofessionelle definerer 

sociale problemer. Helhedssynet er en identitetsmarkør for faget. Specialisering og organiseringsformer 

indgår i indsatskonteksten i vores version af KAIMeR og udgør en ramme for hvordan helhedssynet kan 

udøves. Begrebet kan føres tilbage til bistandsloven ikrafttræden i 1976. I cirkulære om rådgivning og tilsyn 

fremgår det, at: ”vejledning og rådgivning omfatter alle problemer, der kan have betydning for den sociale 

funktion og trivsel” (Egelund og Halskov, 1991: 42). Ifølge Hielmcrone og Schlutz (2011) er den egentlige 

bestemmelse, der regulerer helhedssynet eller helhedssprincippet, formuleret i Lov om Retssikkerhed og 

Administration § 5. Denne bestemmelse rummer såvel en ydelses- og en rådgivningsdimension, også om 

forhold, som henhører under forskellige afdelinger. Paragraffen afspejler en retlig forståelse af 

helhedssynet, mens et fagligt perspektiv er bredere med flere forgreninger, som vil fremgå af det følgende.  

Fra 1970´erne og frem udkom der flere internationale lærebøger i praktisk socialt arbejde, som havde til 

ambition at udvikle en holistisk teori for socialt arbejde. I Danmark inspirerede denne udvikling til 

udnævnelsen af de såkaldte fælleselementer: helhedssyn11, etik, kommunikation og systematisk 

sagsarbejde. I begyndelsen af 1990´erne fastslog Egelund og Hillgaard, at det sociale helhedssyn primært 

kan bruges som analyseredskab:  ”i socialt arbejde skal vi analysere til det niveau, hvor vi har den 

nødvendige begrund for at handle. Vi skal derfor helhedsse til det punkt, hvor vi kan helhedshandle.” 

(Egelund & Hillgaard, 1993: 139-140). Forfatterne var inspireret af Allardts nordiske velfærdsforskning og 

hans behovsorienterede velfærdskategorier: At have, At elske og At være (Ibid.: 143-144).  

Selvom Fælleselementerne senere blev genstand for kritik, blev helhedssynet fastholdt som et væsentligt 

begreb, med den begrundelse, at det afkræver socialrådgiverne en eksplicit stillingtagen til hvilke aspekter 

af den konkrete problemstilling, hun vil inddrage i sin analyse (Skytte, 1997).  

I sagsbehandlernes opgavevaretagelse rettet mod børn, unge og familier bliver spørgsmålet om 

sagsbehandlerens subjekt- og objektsyn centralt. Balancen mellem det objektive og subjektive syn på både 

børns og forældres problemer aktualiserer spørgsmålet om normalitet og afvigelse (Ejrnæs, 2015). Ifølge 

Eliasson er der tale om et helhedssyn på individniveau, når mennesker betragtes som: ”både subjekt og 

objekt i den forstand, at individet er aktivt i skabelsen af sin egen tilblivelse, men samtidig er afhængig af 

andre og de tilstedeværende livsbetingelser” (Eliasson, 1995:58, egen oversættelse). Værdier i et 

                                                           
11 Helhedssynet og fælleselementerne bliver formuleret af Keiser og Hillgaard i 1979, hvor bogen Social (be)handling, 
teori og metode i socialt arbejde udkommer.   
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helhedsorienteret socialt arbejde er at holde såvel subjekt- og objektsynet åbent og levende og ikke søge 

én principiel løsning, som fører til enten-eller ideologier og halverede menneskesyn (Skytte, 2013).     

I det følgende vil vi præsentere tre teoretiske tilgange til helhedssynet, overordnet inspireret af kritisk 

realisme, socialkonstruktivisme og poststrukturalisme, da vi trods vores kritiske-realistiske udgangspunkt 

mener, at der er væsentlige pointer i forståelsen af helhedssynet fra andre udgangspunkter.    

Guldager har beskæftiget sig med udlægning af helhedssynet på et kritisk-realistisk grundlag (Guldager 

2013; Guldager, 2015). Han skriver: ”Helhedssynet kan betragtes som en overordnet tankefigur12 eller en 

teoretisk model, der kan være og ofte er styrende for praktikerens forståelse af menneskers problemer, 

ressourcer og behov” (Guldager, 2013: 173). Ifølge forfatteren er der tale om det enkle udgangspunkt, at 

børn, unge og familier lever i helheder. Det vil sige i komplekse sammenhænge, hvor individuelle forhold, 

medmenneskelige relationer, institutionelle og samfundsmæssige forhold har indflydelse på deres 

livsmuligheder og livsudfoldelse. Helhedssynet eller det helhedsorienterede sociale arbejde bygger således 

på, at man ikke kan forstå det enkelte barns eller unges og families problemer, ressourcer og behov i sig 

selv, men må medtænke deres samlede livssituation (Ibid.). Tidsdimensionen fortid, nutid og fremtid spiller 

en ikke ubetydelig rolle i denne sammenhæng (Guldager, 2015). Teoretisk set, er der er således tale om et 

komplekst samspil mellem del og helhed. Uanset hvilket niveau, det helhedsorienterede sociale arbejde 

befinder sig på, er det en værdi, at delene ikke må dominere i forhold til helheden, som omvendt heller ikke 

må eliminere delene i et gensidigt spændingsfelt. Der er tale om en hårfin balance mellem del og helhed i 

bestræbelserne på at opnå et så realistisk billede af virkeligheden muligt. Hvordan påvirkes helhedssynet fx 

når sagsbehandlerne i forvaltningen er organiseret i adskilte beskæftigelsesafdelinger og børne- og 

ungeafdelinger og hvilken betydning har det for den samlede familie, når barnet i stigende omfang bliver et 

selvstændigt retssubjekt med tilkendelse af flere og flere rettigheder?   

Ifølge Ejrnæs (2008) skal der med andre ord tages hensyn til helheden og konteksten i socialt arbejde med 

mennesker. På individniveau, mener forfatteren, at socialt arbejde i praksis sker med og gennem den 

relation, den professionelle har til borgeren. Både Ejrnæs og Guldager (2008) sammenfatter, at 

helhedssynet inkluderer en niveau- og perspektivtankegang. Niveautankegangen kræver, at man ikke stiller 

sig tilfreds med én forklaring på et problem, som f.eks. kun indeholder faktorer på et gruppeniveau, men at 

der også tages højde for faktorer på individniveau og på samfundsplan. Med perspektivtankegangen 

forholder det sig på lignende vis. Flerfaktorforklaringer er nødvendige i modsætning til ét perspektiv, som 

alene kan føres  

tilbage til psykologiske, sociologiske eller økonomiske teorier.  

 

Helhedssynet kan kobles til et arenaperspektiv. Med arena forstår Bø (2000) et handlingsrum eller et 

område for deltagelse. Børn, unge og familier lever i bestemte livsrum og mange forskellige forhold har 

indflydelse på, hvordan mennesker her lever deres liv. Arenaer kan bl.a. være afgrænset geografisk, 

markedsmæssigt eller på grundlag af uformel eller formel organisering (i Nielsen, 2015:145). En arena kan 

findes på både makro-, meso- og mikroniveau og kan bygge på forskellige rationaliteter. I praksis er 

arenaerne mere eller mindre sammenvævede. Børns og unges hverdagsliv foregår eksempelvis på mange 

                                                           
12 Helhedssynet kan også betragtes som en idealtype, der ikke nødvendigvis kan genfindes i sin rene form i de udsnit 
af virkeligheden, som undersøges. (Lerborg, 2010 & Nørgaard 2001 i Bundesen og Hansen, 2015).   
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sociale arenaer, hvilket indebærer at de har mange relationer inden for disse forskellige arenaer. Sociale 

arenaer er derfor betydningsfulde for samhandling, socialisering og netværksdannelse.   

Andre forfattere som Harder og Nissen hælder mod et mere socialkonstruktivistisk helhedssyn og hævder, 

at socialt arbejde kan og skal rumme forskellige helhedssyn. Forfatterne tager ikke udgangspunkt i én fælles 

forståelse af, hvad et helhedssyn i socialt arbejde er, men mener at et helhedssyn ”må konstrueres på 

baggrund af en refleksion over det sociale arbejdes differentierede karakter over sociale problemers 

kompleksitet, herunder vanskelighederne med at fastlægge individers behov, ønsker, evner osv. over for 

samfundskrav og forventninger, over de risici, der er indbygget i de kategoriseringer, der er uundgåelige i 

socialt arbejde”(Harder & Nissen, 2011: 17).  

Harder og Nissen præsenterer en model for konstruktionen af helhedssynet. I modellen eksisterer en 

spænding mellem to former for helhedssyn. Det ene betegnes som det analytiske, kritiske, refleksive 

helhedssyn, der retter sig mod at forstå, forklare og kritisk at reflektere over problematiske forhold, og det 

andet er et mere handlingsorienteret helhedssyn, der retter sig mod forandring af problematiske forhold, 

således som de umiddelbart fremtræder i relation til bestemte individer og situationer og i lyset af 

indsatser og handlinger, der er mulige inden for en given konkret kontekst (Harder & Nissen, 2011). 

Egelund og Hillgaard arbejder med en parallel skelnen når de mener, at det ikke alene er centralt at 

helhedsse, men også at helhedshandle med børn, unge og familier som medskabere (Egelund & Hillgaard, 

1993). 

Larsen beskæftiger sig med et sociologisk perspektiv på helhedssyn i socialt arbejde fra et 

poststrukturalistisk afsæt (Larsen, 2013). Tesen om, at det moderne samfund har bevæget sig ind i en 

postmoderne eller senmoderne fase, udfordrer ideen om faste strukturer og faste sociale grupperinger, 

hvilket medfører, at der i stedet er tale om flydende identiteter. Også Larsen er optaget af at introducere 

refleksionsredskaber i sit helhedssyn på en social situation. Hun arbejder ikke med en fast opskrift, men 

med modeller, der medtager flere aspekter. I modellerne prioriteres et åbent syn på forskelle. I denne 

sammenhæng introducerer forfatteren begrebet intersektionalitet13, som drejer sig om, hvordan 

forskellighed mellem mennesker og grupper kan forstås. Et additivt og ikke-addditivt perspektiv på 

forskellene kultur, uddannelse, klasse/socialgruppe og køn spiller en central rolle.  Det ikke-additive 

perspektiv rummer flere sektioner og kategorier og deres betydning og indbyrdes forbindelser kan ikke 

forudsiges (Larsen, 2013). Måske vil borgerne selv vægte sektionerne og kategorierne anderledes. Den 

professionelle erfarer imidlertid kun dette ved at lytte til borgerens stemme.  

Opsummerende fremhæver Larsen, at refleksive modeller for et helhedssyn kan understøtte en bredere 

afdækning af borgerens situation og danne basis for et mere reelt anerkendende møde end modeller, hvor 

man på forhånd har bestemt sig for, hvad borgeren anerkendes for. En åben, kompleks tilgang skal tage 

højde for, at det kan være uforudsigeligt og foranderligt, hvilke forskelle, der har betydning for den 

konkrete borger eller gruppe.  

                                                           
13 Begrebet intersektionalitet henviser til, at det kan være i samlingerne imellem (inter) de forskellige dele (sektioner) 
af menneskers position, at man finder kilderne til både deres identiteter og deres sociale vilkår. Det handler om at 
finde ud af: ”hvilke forskelle, der gør en forskel.” (Kimberlé Crenshaw, 1994 i Larsen, 2013: 212). Hvis der tænkes 
intersektionelt kan ingen kategori alene forklare sociale forhold og forskelle. 
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Operationalisering 

Helhedssynet rummer en niveau- og perspektivtankegang herunder et objekt- og subjektperspektiv samt et 

arenaperspektiv. Helhedssynet kan opdeles i et analytisk og handlingsorienteret helhedssyn eller med 

andre ord at helhedsse og at helhedshandle. Denne forståelse supplerer vi med en poststrukturalistisk 

inspireret kontekstfølsomhed og åbenhed overfor forskelle og hvad, der er betydningsfuldt for den 

konkrete borgers identitet og livsvilkår.   

Vi vil undersøge niveauerne i helhedssynet i form af en opdeling på mikro-, meso- og makroniveauer, og 

perspektiver forstår vi som subjekt- og objektperspektiver og et arenaperspektiv. 

Arenaperspektivet operationaliserer vi her med hjælp fra serviceloven. I servicelovens anvisning for den 

børnefaglige undersøgelse jf. § 50. stk. 2 står der, at der i den børnefaglige undersøgelse skal anlægges: ”en 

helhedsbetragtning, der med mindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke 

er relevante i forhold til det gældende barn eller unge, skal omfatte barnets eller den unges   

1) udvikling og adfærd, 

2) familieforhold, 

3) skoleforhold, 

4) sundhedsforhold, 

5) fritidsforhold og venskaber og 

6) andre relevante forhold.” 

 

I undersøgelsen vil vi se nærmere på, hvordan helhedssynet anvendes i praksis og hvilke aspekter, der 

tillægges særlig vægt og hvordan de afvejes i forhold til hinanden i forsøg på at basere det sociale arbejde 

med børn unge og familier på et helhedssyn.   

2.2.4 Håndtering af love, regler og skøn 

Når vi i undersøgelsen beskæftiger os med lovgrundlag skal det ses i sammenhæng med stigningen i særligt 

processuelle regler på netop børne- og ungeområdet siden anbringelsesreformen i 2006. Overvågningen af 

området er også steget og udgår i dag fra både Ankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen, 

Københavns Kommunes Borgerrådgiver og i sager ved domstolene. I lovbemærkningerne til 

anbringelsesreformen fremgår det, at reformen skal styrke muligheden for at dokumentere og følge op på 

resultater af indsatserne for de udsatte børn og unge (Rigsrevisionen, 2016). Sagsbehandlingen skal være 

effektiv, målbar og resultatorienteret.  

Ifølge Højlund (1997) kan der gennem de seneste årtier iagttages en mere virksomhedspræget 

forvaltningsstruktur, der er målstyret med flydende grænser mellem politik og forvaltning. Omfanget af det 

politiske handlerum for kommunerne kan bl.a. ses i sammenhæng med den teoretiske sondring mellem 

skønsmæssige og præcise bestemmelser (Schultz og Klausen, 2012). Den enkelte kommune har således på 

visse områder vide grænser for at opstille egne mål og rammer for de sociale ydelser. Dette har medført en 

mere myndighedsspecifik retskildeanvendelse, hvor en bred og forholdsvis åben kompetence danner 

grundlag for forskellige skøn fra kommune til kommune og dermed en uensartet praksis.14  

                                                           
14 Højesterets stadfæstelse af Køge kommunes ret til at ændre på afgørelser ud fra det kommunale serviceniveau 

vidner herom. Ifølge Svendsen anerkender dommen kommunes ret til at ændre hjælp ud fra det kommunale 
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Retssikkerhed 

Modernisering i den offentlige sektor har som nævnt et fokus på effektivitet, men borgernes retssikkerhed 

betones også som et formål. Kravet om borgerens retssikkerhed er et af mange hensyn i den offentlige 

forvaltning. Ifølge Nordskov Nielsen (1989) handler retssikkerhed om den enkelte borgers stilling i forhold 

til det offentlige. Borgeren må ikke udsættes for vilkårlig magtudøvelse fra samfundets side, og i mødet 

med myndigheden skal borgerne være sikret mod vilkårlighed. På det lovgivningsmæssige område har 

udviklingen imidlertid også medført tilpasninger til økonomi. Eksempelvis blev der i forbindelse med aftalen 

om kommunernes økonomi i 2012 fremsat lovforslag om indførelse af såvel faglige som økonomiske 

hensyn, når der træffes afgørelser i konkrete sager (Schultz og Klausen, 2012). Lovforslaget førte til lov nr. 

596 af 18/6 2012 af hvis § 1, stk. 3 det fremgår, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret og individuel 

vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger samt, at afgørelser træffes på baggrund af 

faglige og økonomiske hensyn. Bestemmelsen kan ses i sammenhæng med §138 i serviceloven, hvorefter 

kommunalbestyrelsen på baggrund af kvalitetsstandarder kan fastsætte generelle lokalt vejledende 

serviceniveauer inden for lovens rammer. Kvalitetsstandarder er en slags oplysning til borgeren om hvilket 

serviceniveau, man kan forvente i de enkelte kommuner. Desuden fungerer kvalitetsstandarder som en 

slags arbejdsredskab for sagsbehandlerne i forbindelse med udmåling af hjælpen, en rettesnor for hvor 

meget hjælp, der maximalt kan udmåles. (Elmegaard, 2015)   

Værdier, som kan forbindes med retssikkerhed, handler ifølge Leth Svendsen, 2014 bl.a. om 

forudsigelighed, integritets- og autonomibeskyttelse, konkret individuel vurdering og bevisvægtning. Videre 

anfører forfatteren, at forestillingen om retssikkerhed ikke alene anses som et formelt værn mod 

vilkårlighed, men omfatter også materiel retssikkerhed, ligesom retssikkerhedsbegrebet kan anvendes i 

såvel snæver som vid forstand og i en objektiv og subjektiv forståelse (Ibid.) I lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område § 10 fremgår det, at myndigheden har ansvaret for, at sager, der 

behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkelig omfang således, at myndigheden kan træffe en 

afgørelse. Det er af retssikkerhedsmæssige grunde, at oplysning af sagen tager udgangspunkt i borgerens 

autonomi, det vil sige, at borgeren skal give samtykke til myndigheders og professionelles udveksling af 

oplysninger. På børne- og ungeområdet er der imidlertid en række undtagelser såsom servicelovens § 49 a 

og § 49 b, som vedrører udveksling af oplysninger i det tidlige og forebyggende arbejde samt § 50 c, som 

vedrører den børnefaglige undersøgelse. Det er alle paragraffer, hvor myndigheder og professionelle 

indbyrdes kan udveksle oplysninger om rent private forhold uden samtykke fra forældre, hvis udvekslingen 

må anses som nødvendig af hensyn til barnets eller den unges bedste.      

Retssikkerhed kan forbindes med juridiske grundprincipper, der samlet set omhandler hjemmel 

(legalitetsprincippet), lighed for loven (lighedsprincippet), proportionalitet (en indsats må ikke være mere 

vidtgående end formålet tilsiger), skøn (forbud mod at sætte lovbestemt skøn under regel), krav om 

saglighed (behandling af oplysninger), autonomiprincippet (inddragelse af borgeren) og dokumentation 

(krav om gennemsigtighed) (Adolphsen, 2015; Caspersen & Laustsen, 2009; Svendsen, 2013).  

                                                           
serviceniveau (lov nr. 596 af 18. juni 2012 om kommunale serviceniveauer) og tyder på en tendens i retning af juridisk 

accept af kommunale frihedsgrader i en tid, hvor kommunale logikker trækker hårdt i retning af velfærdsinnovation og 

ændrede grænsedragninger (Svendsen, 2013).  
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Love, regler og skøn 

Retskilder omfatter ikke alene gældende love, men også administrative forskrifter, primært 

bekendtgørelser, praksis fra domstole og administrative myndigheder. Hertil kommer fortolkningsbidrag i 

forarbejder og i vejledninger mv. Love kan retligt bestemmes som en særlig type retskilde, der direkte 

udspringer af lovgivningsprocessen. Love og regler kan som nævnt i afsnittet om inddragelse opdeles i 

procesretslige krav om definitioner på god sagsbehandling, som kan udledes af retskilderne, og materiel 

retslige krav handler om, hvorvidt borgeren får de rette ydelser ifølge lovgivningen (Håndbog om 

anbringelsesreformen, 2007; Dalberg-Larsen, 1996). Det er umuligt at lave detailregler for alle tænkelige 

forhold eller situationer, noget andet er at lave regler for, hvordan beslutninger træffes, såkaldt 

processtyring (Høybye-Mortensen, 2013). 

Ifølge Svendsen henviser reformer og lovændringer ofte til et ønske om fælles og ensartede regler, men i 

realiteten er de ganske forskelligartede (Svendsen 2014; Svendsen, 2015). Forskellige regler i mange 

regelsæt gælder ved siden af hinanden. Med et værdimæssigt udgangspunkt som eksempelvis barnets 

bedste kan regler og regelændringer fremstå som sammenhængende, naturlige og forståelige uden dog at 

være det. Begreber og afgrænsninger forstås og defineres forskelligt fx aldersgrænser. Af 

forældreansvarsloven fremgår det, at barnet eller den unge har ret til to forældre og barnet først er myndig 

som 18-årig. Både af forældreansvarsloven og serviceloven fremgår det, at barnets og den unges holdning 

skal inddrages i afgørelser om barnet, men i serviceloven er der jf. § 48 eksplicit krav om, at der skal 

gennemføres en samtale med barnet eller den unge, inden der træffes afgørelse om foranstaltning. 

Desuden fremgår det af servicelovens § 48 a, at barnet eller den unge ved behandling af en sag har ret til at 

lade sig bistå af andre, hvilket der ikke på tilsvarende vis er mulighed efter forældreansvarsloven. Når det 

drejer sig om anbringelse uden for hjemmet samt sager baseret på tvangsbestemmelser tildeles den unge 

fra 15 år efter serviceloven egentlige partsrettigheder parallelt med forældremyndighedsindehaverne 

ligesom der i alle sager, hvor der er iværksat foranstaltninger for barnet eller den unge, er klageadgang, når 

banet er fyldt 12 år. Reglerne afspejler en større grad af kompleksitet end de umiddelbart ser ud til, idet 

modgående hensyn og værdier som tavshedspligt og integritetsbeskyttelse i andre regelsæt eller på andre 

niveauer end den enkeltstående lov, ikke samtidigt er blevet begrænset. Når forskelligartede regelsæt 

gælder ved siden af hinanden, er der tale om en inkrementel lovgivningsstil. Det vil sige, at nye regler er 

”lagt ovenpå” eksisterende som nye selvstændige delregler, uden at der er gjort op med eller taget stilling 

til modgående regler eller værdier evt. på andre retlige områder eller niveauer. En interdependent struktur, 

hvor regler på mange retsområder og niveauer forholder sig til hinanden mere eller mindre eksplicit, 

henviser i sidste ende til, at den enkelte retsanvender må foretage en konkret individuel vurdering af, hvad 

der er det enkelte barns bedste. 

Skøn 

Skøn er den mulighed, som lovgivningen rummer for at tage konkret stilling til, om en regel kan bruges over 

for en konkret borger. Skønnet må efter forvaltningsretlige principper ikke sættes under regel og skal holde 

sig inden for gældende lovgivning og principper. I de bestemmelser, der giver myndigheden mulighed for at 

tale om et skøn, er der sjældent tale om et ”frit skøn”, men om et retligt bundet skøn. Det vil sige, at loven 

angiver en vis ramme for forvaltningens administration af bestemmelsen (Schultz og Klausen, 2012). 

Høybye-Mortensen lægger vægt på, at skøn kan betragtes som et kontinuum, altså noget, der kan være 

mere eller mindre af (Høybye-Mortensen, 2013). Fra politisk side kan man forsøge at styre skønnet på to 

måder: Dels ved at målrette politikken mod bestemte grupper, dels ved at knytte mere eller mindre 
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målbare kriterier til reglens anvendelsesområde.  Afhængigt af hvor ”skarpt” kvalitetsstandarder fx er 

formuleret, kan de komme til at virke som interne regler, der begrænser skønsudøvelsen. I nogle tilfælde 

kan de endda afskære muligheden for at foretage et individuelt, konkret skøn, i hvilke tilfælde de må siges 

at være ulovlige (Elmegaard, 2015). 

 

Det kan være vanskeligt at skelne love og regler fra skøn. Andersen skriver om dette: ”Om en beføjelse er 

skønsmæssig eller regelbunden, beror som udgangspunkt på, hvor præcist den relevante regel er 

formuleret. Høj grad af præcision giver normalt mindre spillerum, men åbne og upræcise bestemmelser 

taler for, at de konkrete afgørelser, der træffes, kaldes skønsmæssige” (Andersen, 2014: 65). Hvis alt er 

beskrevet i den generelle regel, har forvaltningen ingen mulighed for ved et individuelt konkret skøn at yde 

hjælp tilpasset de behov, den enkelte borger har. Om der er tale om en generel regel eller i hvor høj grad et 

individuelt konkret skøn, gør sig gældende, vurderes i praksis. Denne praksis giver tillige mulighed for 

efterprøvelse i de retlige prøvelsesinstanser, herunder Ankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand, 

revisionsinstitutioner mv.  

 

Operationalisering 

Når vi undersøger sagsbehandlernes håndtering af love, regler og skøn sondrer vi mellem det materielle 

indhold i love og procesrettigheder såsom parthøring, inddragelse, begrundelseskrav og ret til 

repræsentation og bisidder. Øvrige regler, der regulerer området, kan være lokale service- og 

kvalitetsstandarder, børnepolitikker mv. De lokale retningslinjer inddrages i ankemyndighedernes prøvelse 

og tillægges vægt i det omfang, de holder sig inden for lovgivningens rammer.  

På det specialiserede børne- og ungeområde findes en række procesretslige krav, som knytter sig til 

sagsbehandlingen såsom underretninger, børnefaglig undersøgelse, handleplan, opfølgning og tidsfrister. 

Det antages i forvaltningsretten, at disse proceskrav fremmer sandsynligheden for et juridisk materielt 

korrekt resultat, når der træffes afgørelser. Vi lægger vægt på at undersøge, hvordan kommunerne 

håndterer generelle regler og proceskrav og hvilken betydning organiseringen har for dette. Vi er også 

interesserede i hvilke skønstemaer sagsbehandlerne tillægger vægt i sagsbehandlingen og i anvendelsen af 

helhedssynet, da det har betydning for borgerens retssikkerhed i mødet med myndigheden. 

2.3 Det specialiserede børne- og ungeområdes historik  
Den lovgivningsmæssige udvikling fra almisser til retliggørelse 

De overordnede træk i udviklingen af dansk socialretlig regulering kan belyses ved socialreformerne fra 

1933, 1976 og 1998. De tre lovkomplekser har stor indflydelse på det specialiserede børne- og 

ungeområdes udformning i dag.   

Steinckes socialreform fra 1933 omtales ofte som en grundsten i opbygning af velfærdsstaten og det sociale 

arbejde. Med socialreformen blev kriterierne for at modtage sociale ydelser mere objektive og ensrettede. 

De gik dermed fra at minde om almisser mod at være baseret på rettighedsprincipper. Socialreformen viste 

sig holdbar. Forsørgelses- og forsikringslovenes indhold og administrative struktur blev først ændret med 

socialreformen i 1976. Det blev imidlertid nødvendigt flere gange i perioden at indføre socialretlige 

reguleringer bl.a. i forsorgsloven ved udvikling af nye hjælpeformer. Et eksempel var 

mødrehjælpsinstitutioner. Lov om revalidering fra 1960 førte til oprettelse af regionale statslige 
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revalideringscentre. Endelig var lov om børne- og ungdomsforsorg i 1961 grundlag for at tilbyde en aktivt 

forebyggende indsats i form af familievejledning (Skytte, 2013).    

En stigende centralisering, der gradvist udviklede sig efter Steinckes socialreform, sammenholdt med 

økonomisk vækst, var baggrunden for, at der i 1964 blev nedsat en socialreformkommission, hvis formål var 

at fremkomme med forslag til en reform af både ydelsessystemet og den organisatoriske struktur. 

Socialreformkommissionens to betænkninger fra 1969 og 1972 indeholdt forslag til en samling af de sociale 

love, hvilket skulle bidrage til at gøre det sociale område enstrenget. En borger skulle alene henvende sig i 

sin kommune med ansøgning om forskellige former for hjælp. Betænkningen kom til at danne 

udgangspunkt for Lov om social bistand (bistandsloven), som trådte i kraft i 1976 (Petersen, 2014).  

Bistandsloven fra 1976 

Bistandsloven skal ses i sammenhæng med kommunalreform fra 1970, hvor det samlede antal kommuner 

blev reduceret fra ca. 1300 til 277. De to reformer samlede en række funktioner på et bredt område i 

primærkommunerne, mens de nye amtskommuner dannede ramme om tværgående planlægning og 

administration af opgaver, der hidtil havde været placeret under staten. Dette enstrengede system 

placerede således et udstrakt ansvar hos kommunerne (Dyring, 2013).  

Formålet med bistandsloven var at forebygge behov for hjælp af både økonomisk og omsorgsmæssig 

karakter. Petersen skriver om den: ”Med bistandsloven, som den var tænkt af Socialreformkommissionen, 

skulle den ”årsagsbestemte hjælp” erstattes med et ”behovsorienteret helhedssyn”. Det traditionelle 

retsprincip i Steinckes forstand, der i vid udstrækning hjemlede faste, på forhånd definerede ydelser skulle 

vige til fordel for et professionelt fagligt skøn” (Petersen, 2014: 131). Et centralt princip i loven var samtidig, 

at der skulle tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov for hjælp og ikke som tidligere, om behovet 

for hjælp blev vurderet som selvforskyldt (Dyring, 2013).  

 

Der var mange diskussioner om specialisering med indførelsen af bistandsloven. Den kommunale 

forvaltning blev opdelt i en dagpenge-, en pensions- og en bistandsafdeling. Ifølge Kristiansen var der 

primært tale om en såkaldt målgruppespecialisering (Kristiansen, 1997). I bistandsafdelingen blev der 

desuden som noget nyt implementeret en projektstruktur, hvor arbejdet blev organiseret i grupper –

betegnet som behandler- eller bistandsgrupper. Derudover var et stort antal kommuner opdelt i 

distriktsgrupper, som varetog alle henvendelser fra borgere inden for et geografisk område. 

Bistandsgrupperne dækkede råd- og vejledningsopgaver, sagsbehandling om kontanthjælp, revalidering 

samt børn-, unge- og familieproblemer. Det sociale arbejde i bistandsgrupperne blev således i høj grad 

varetaget på baggrund af generalistkompetencer med udstrakt egenkompetence til at træffe afgørelser i 

grupperne.  

  

De højkonjunkturer, der lå til grund for socialreformen, vendte allerede i samme årti. Det var baggrunden 

for en række ændringer i den sociale lovgivning, hvis formål var at opnå besparelser. Ændringerne brød på 

mange måder med de principper, der lå til grund for 1970´ernes socialreform. Ifølge Kristiansen ønskede 

ledere og konsulenter i kommunerne en højere grad af specialisering til bl.a. at afløse bistandsafdelingernes 

distrikts- og behandlergrupper (Ibid.). På baggrund af Graversen-betænkning trådte 1993 en revision af 

bistandsloven i kraft. Centralt i denne lovændring var indførelsen af bestemmelser i sagsbehandlingen om, 
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at der skulle udfærdiges undersøgelser og handleplaner, og der blev indført krav om at etablere børn- og 

ungeudvalg i kommunerne. I sagsbehandlingen skulle børn på 12 år og derover høres.  

Socialreformen fra 1998 

Med socialreformen fra 1998 blev bistandsloven delt i to: Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) og Lov om 

social service (serviceloven). Samtidigt blev de to love suppleret med Lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Hermed skete en sammenlægning af 

forskellige regler om struktur, sagsbehandling, klager mv. for at skabe et ensartet grundlag for 

administration på det sociale område, styrke borgernes retssikkerhed og give dem bedre mulighed for 

aktivt at medvirke og få indflydelse i sagsbehandlingen. I retssikkerhedsloven blev helhedsprincippet for 

første gang særskilt reguleret og fik sin egen bestemmelse (§ 5). Bestemmelsen forpligter kommuner til at 

udøve et helhedssyn gennem to funktioner, en ydelses- og en rådgivningsfunktion15. Retssikkerhedsloven 

fastlagde grundlæggende regler for sociale myndigheders sagsbehandling. Loven skulle understøtte en 

helhedsorienteret, sammenhængende hjælp for borgerne (Hielmcrone og Schultz, 2011).  

 

Serviceloven har til formål at regulere både sagsbehandling, indsatser og særlig støtte til børn og unge samt 

voksne. Socialreformen fra 1998 indeholdt en række nye principper bl.a. om borgernes retsstilling i 

forbindelse med sagsbehandlingen. Underretningsforpligtelsen for andre fagprofessionelle end 

sagsbehandlere fx pædagoger, lærere og sundhedsplejersker blev sat yderligere i system. Der blev nu lagt 

vægt på, at indsatsen skal koordineres med andre institutioners indsats (Zeeberg, 2015). Allerede i 2001 

trådte en række ændringer af servicelovens regler i kraft. Formålet med reglerne var at styrke indsatsen for 

børn og unge med særlige behov. Alle tre love dvs. aktivloven, serviceloven og retssikkerhedsloven er 

fortsat gældende med efterfølgende ændringer (Dyring, 2013). Udviklingen førte således til en opdeling af 

socialretten i tre dele: struktur og administration, forsørgelse og beskæftigelse samt social service og 

omsorg (Ibid.). 

De seneste reformer 

Socialreformen fra 1998 blev efterfulgt af en række reformer på det specialiserede børne- og ungeområde 

med relativt korte mellemrum: Anbringelsesreformen fra 2006, barnets reform fra 2011, overgrebspakken 

fra 2013 og tilsynsreformen fra 2014. Med virkning fra 2012 blev det i servicelovens formålsbestemmelse 

også præciseret, at hjælp efter loven skal tilrettelægges ud fra en: ”konkret og individuel vurdering af den 

enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med den pågældende og at afgørelse efter loven skal 

træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn” (Dyring, 2013a; Dyring, 2013: 150).  

 

Der er tale om en præcision af den gældende retstilstand, hvorefter saglige hensyn er hensyn, der har 

sammenhæng med formålet og indholdet i den anvendte bestemmelse. Myndigheden har herefter en 

forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt. Det betyder, at en kommune skal inddrage både saglige og 

økonomiske hensyn, når de træffer en afgørelse (Dyring, 2013; Schultz & Klausen, 2012). Samtidig bliver der 

indsat en myndighedsbestemmelse i lovens § 138, hvor kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan 

                                                           
15 Ydelsesfunktionen indebærer, at kommunen skal overveje alle ydelsesmuligheder efter den sociale lovgivning og 
ikke alene forholde sig til den ydelse borgeren efterspørger. Rådgivningsfunktionen indebærer, at kommunen skal 
rådgive borgeren om alle relevante rettigheder og pligter også muligheder efter anden lovgivning end den sociale 
(Hielmcrone og Schultz, 2011). En opdeling i forskellige afdelinger fritager ikke en afdeling for pligten til at rådgive om 
forhold, som henhører under andre afdelinger. 
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træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp 

efter loven (Dyring, 2013). 

 

Formålet med anbringelsesreformen fra 2006 var bl.a. at styrke en grundig og systematisk indsats over for 

anbragte børn og unge (Rigsrevisionen, 2016). Centrale elementer er en systematisk inddragelse af udsatte 

børn og unge samt deres familier og netværk, fokus på ressourcer frem for problemer og lokale løsninger. 

Der blev lagt vægt på de børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Reformen tog afsæt i detaljeret 

lovgivning som et styringsredskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne i det daglige arbejde med udsatte børn 

og unge. Forebyggelse, opsporing og tidlig indsats skulle sikres ved at stille krav til kommunerne om at 

udarbejde en sammenhængende børnepolitik og standarder i behandlingen af sager om særlig støtte til 

udsatte børn og unge. Med anbringelsesreformen blev kravene til Ankestyrelsen skærpet om at overvåge 

anbringelsesområdet på landsplan. Senere er der tilført et krav om registrering af underretninger.   

 

Anbringelsesreformen blev efterfulgt af barnets reform i 2011. Hensigten med reformen var at støtte 

udsatte børns og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt at 

styrke børn og unge i den nødvendige forberedelse til et liv som voksen. I servicelovens formålsparagraf for 

særlig støtte til børn og unge fremhæves kontinuitet og stabilitet, personlig udvikling og sociale 

kompetencer, skolegang og uddannelse, sundhed og trivsel samt et selvstændigt voksenliv (§ 46). 

 

Retstillingen for børn og unge blev styrket med en udvidelse af deres formelle rettigheder, herunder retten 

til at blive hørt, medbringe en bisidder til en samtale hos myndighederne og klageadgang over en række 

afgørelser fra 12 år. Med reformen blev underretningspligten udvidet.  Adgangen til at udveksle oplysninger 

uden samtykke fra forældre kom også til at omfatte den tidligere og forbyggende indsats i det nye SSD-

samarbejde (socialforvaltning, skole, sundhedspleje og dagtilbud) (§ 49a). Med reformen blev der også 

indført en ny type plejefamilier, ”kommunale plejefamilier”, som kan anvendes til anbringelser af børn, som 

kræver flere ressourcer og kompetencer end det tidligere har været tilfældet ved anbringelse i plejefamilier 

(Dyring, 2013: 152-153). 

 

I 2013 trådte overgrebspakken i kraft med en skærpelse af underretningsforpligtelsen for offentlige ansatte 

i forbindelse med vold og overgreb mod børn og unge16. Lovændringen indebar en forpligtelse til at 

opbygge et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om såvel fysiske, psykiske 

som seksuelle overgreb mod børn og unge. Senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal 

myndigheden vurdere, om barnets sundhed eller udvikling er i fare og om, der er behov for at iværksætte 

akutte indsatser. Der blev krav om at etablere børnehuse i landets fem regioner. Når et barn eller en ung 

har indikationer eller tegn på at have været udsat for overgreb, skal de sociale myndigheder i forbindelse 

med den børnefaglige undersøgelse videresende sagen og samarbejde med det børnehus, som kommunen 

er tilknyttet.    

 

I 2014 trådte tilsynsreformen i kraft, og et nyt socialtilsyn blev til. Socialtilsynet består af fem 

socialtilsynskommuner, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud 

for børn og unge. Baggrunden for reformen var et ønske om at sikre en bedre kvalitet i indsatserne samt et 

                                                           
16 1997 blev revselsesretten afskaffet.  
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uafhængigt tilsyn. Socialtilsynets kompetence dækker de sociale døgntilbud, herunder plejefamilier og de 

ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud i regionen, samt tilbud i form af hjælp og støtte til beboere i 

andre boligtyper. Det personrettede tilsyn forblev i den anbringende kommune (Dyring, 2013). 

Socialstyrelsen foretager kvalitetskontrol af de fem socialtilsyns arbejde.  

Retliggørelse er en væsentlig udvikling i velfærdssamfundet med fokus på borgernes retssikkerhed og 

medbestemmelse, korrekte afgørelser og adgang til at få afgørelser prøvet af en uvildig instans.   

Retliggørelse har som konsekvens, at ankesystemet får en mere aktiv rolle i at afklare, hvilke retskrav 

borgerne kan gøre gældende. I 2013 blev de Sociale Nævn nedlagt, og Ankestyrelsen blev eneste 

klageinstans. Den Sociale Ankestyrelse kan således medvirke til at præcisere lovlige kriterier, 

forvaltningsretlige krav til afgørelser og betydningen af den konkrete vurdering i de enkelte tilfælde. 

Ankeinstanserne kan efterprøve sagsbehandlingen, undersøge om der er begået sagsbehandlingsfejl, 

vurdere sagens oplysningsgrundlag samt det juridiske grundlag for afgørelsen. Denne praksis er bekræftet 

af en række afgørelser, som domstolene har truffet i sociale sager, hvor der er foretaget en omfattende 

efterprøvelse af det skøn, som myndighederne har udøvet (Socialministeriets strukturanalyse, 2003).  

Samlet set viser den historiske udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde, at det tidligere 

lovkompleks i bistandsloven, er blevet opdelt i forskellige lovområder bl.a. aktivloven, serviceloven og 

retssikkerhedsloven. Lovene har igennem den aktuelle periode undergået utallige tilretninger og 

tilpasninger, og lovenes og vejledningernes omfang er steget betragteligt. Afledte organiseringsformer og 

specialiseringer har fulgt efter, som vi i følgende afsnit vil komme nærmere ind på.  Jf. Servicelovens § 65 

kan Ankestyrelsen desuden af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det antages at 

kommunalbestyrelsen i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller 

afgørelser i overensstemmelse med barnets bedste. 

Styringsformer 

Ud over lovgivning er styringsformer i velfærdsorganisationer en væsentlig ramme for børne- og 

ungeområdet. Vi gennemgår nedenfor nogle få centrale nedslag, som for os at se har stor betydning for 

den kommunale forvaltning.  

Med finansministeriets moderniseringsredegørelse tilbage i 1983 fremlagde statsadministrationen for 

første gang et samlet program, der skulle sikre decentralisering, øget effektivitet og bedre styring af det 

offentlige ressourceforbrug. Moderniseringsredegørelsen blev den danske udgave af new public 

management (NPM), der siden bredte sig i velfærdsorganisationerne. NMP blev set som et alternativ til den 

gængse måde at opfatte den offentlige sektor på som præget af bureaukrati og hierarki og med begrænset 

fleksibilitet. NPM satte fokus på ledelse og markedsgørelse, der hidtil havde været forbundet med den 

private sektor. Markedsgørelsen ansås ikke alene som et middel til øget produktivitet, men også som en 

mulighed for at opnå bedre kvalitet i opgavevaretagelsen. NPM bygger på et økonomisk rationale, der 

udspringer af ønsket om en liberalistisk markedsorientering af den offentlige sektor, med indførelse af 

konkurrencelignende tilstande på såkaldte kvasimarkeder (Nørrelykke m.fl., 2011).  

Perlinski, Blom & Morén peger på to forskellige styringsprincipper i socialt arbejde; styring via 

organisationen og styring via professionen. Styring via organisationen baserer sig på en socialadministrativ 

logik, hvor indsatser er koblet til specifikke positioner og formel kompetence og koordineringsformer kan 

være standardisering af arbejdsopgaver og output. En professionsorienteret logik tager udgangspunkt i 
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socialrådgiver/socialformidlerprofessionen, og koordineringsformer kan være standardisering af viden og 

færdigheder samt normer (Perlinski, 2010; Blom & Morén, 2015).  

Strukturanalysen fra 2003  

I 2003 udkom Socialministeriets strukturanalyse, som gik forud for kommunalreformen. På flere måder 

lagde denne strukturanalyse grundstenen til børne- og ungeområdet, som det udfolder sig i dag. I 

strukturanalysen beskæftigede socialministeriet sig med den fremtidige placering af myndighedsopgaver 

herunder fastlæggelse af serviceniveau, beslutning om tildeling af ydelser samt opfyldelse af 

forsyningsforpligtelsen, dvs. børn og unge har adgang til de indsatser, som der er brug for bl.a. i dagtilbud 

og døgninstitutioner. I rapporten vægtedes faglig ”bæredygtighed”17 på myndigheds- og 

forvaltningsniveauet (Socialministeriets strukturanalyse, 2003: 8). Det bliver en myndighedsopgave at 

opstille krav til indhold og løsninger, som andre fagprofessionelle udfører. Myndigheden skal løbende følge 

op på, at kravene overholdes. Derudover er der ved vurderingerne af den fremtidige opgaveplacering lagt 

vægt på et normalitetsprincip, dvs. opgaverne skal så vidt muligt løses i nærmiljøet og i tæt samarbejde 

med almenområdets tilbud. Endelig prioriterede strukturanalysen, at der ved opgaveplaceringen skabes 

helhed og sammenhæng i indsatsen.  

 

Der blev formuleret et krav om mere økonomistyring og i sammenhæng med det også et ønske om, at 

faglighed og økonomi skal spille sammen på nye måder. Barnets og den unges behov skal sættes i centrum 

bl.a. frigjort fra, hvad de omkostningstunge døgninstitutioner kan tilbyde. En tydelig målformulering og 

opfølgning skal være grundlag for en præcis kravspecifikation i forhold til den indsats, som de udførende 

led står for.  

Strukturreformen og derefter  

Med strukturreformen fra 2007 og dannelsen af de større kommuner skete der strukturelle ændringer på 

det specialiserede socialområde, det vil sige området for udsatte børn og unge samt området for voksne og 

handicappede. Med strukturreformen fik kommunerne overdraget det fulde visitations-, forsynings- og 

finansieringsansvar for tilbuddene på det specialiserede socialområde fra de tidligere amter. Kommunernes 

Landsforening (KL) anbefalede i 2006 kommunerne at implementere den såkaldte BUM-model som 

visitations- og styringsmodel på det specialiserede socialområde. Finansministeriets samtidige krav om, at 

kommunerne skulle udarbejde omkostningsbestemte budgetter, pressede kommunerne mod at vælge en 

styringsmodel, der kunne håndtere dette. Det kan BUM-modellen, mente KL (Nørrelykke m.fl., 2011).   

  

Samlet set har landets kommuner siden organiseret sig forskelligt med forskellige specialiseringsgrader for 

kunne håndtere de mange udfordringer, som de stilles overfor. Udgiftsniveauet og Ankestyrelsens årlige 

praksisundersøgelser peger på en stor stigning i underretninger. På anbringelsesområdet har 

Rigsrevisionens beretning fra 2016 rettet opmærksomheden mod, at kommunernes sagsbehandling og 

indsats overfor anbragte børn, i en lang række tilfælde ikke lever op til de lovkrav, som blev indført med 

anbringelsesreformen. Desuden betoner Rigsrevisionen, at der fortsat mangler viden om effekten af bl.a. 

                                                           
17 På det sociale område handler faglig bæredygtighed ifølge kommissionen om hvilket befolkningsgrundlag, der er 
nødvendigt for at opnå en tilstrækkelig specialiseret viden og erfaring og dermed faglig kvalitet, i særdeleshed i 
sagsbehandlerleddet. Med andre ord gælder faglig bæredygtighed volumen i sagsbehandlingen. På tværs af de sociale 
områder vurderes det, at større kommuner vil bidrage til at sikre de flow i sagsbehandlingen, der kan opretholde og 
udvikle en faglig bæredygtighed (Socialministeriets strukturanalyse, 2003).  
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anbringelsesindsatser. Selvom Tilbudsportalen, som blev indført med anbringelsesreformen, muliggør et 

landsdækkende overblik over de forskelle tilbud og priser, er det stadigt et vanskeligt område at styre.  

Synet på barnet  

Synet på barnet og den unge ændrede sig også i den aktuelle periode. Da kontanthjælp, revalidering 

(beskæftigelse), pension og børne- og familiearbejdet blev adskilt i 1990’erne, var det sociale arbejde i høj 

grad båret af et familiesyn. Siden da har dette syn gradvist ændret sig frem til i dag, hvor der er et større 

fokus på børn og unge som selvstændige retssubjekter. Ifølge Ketscher er det siden 1990´erne for alvor 

blevet synligt, at børn også har rettigheder (2004). Barnets bedste er kommet i centrum, ikke mindst på 

baggrund af, at Danmark i 1991 ratificerede FN´s konvention om barnets rettigheder. Med udgangspunkt 

FN´s generelle menneskerettigheds- og børnekonventioner vurderer Sandberg (2008), at barnets ret til 

omsorg må betragtes som en grundrettighed. Retten til omsorg skal forstås i sammenligning med øvrige 

rettigheder såsom retten til familieliv, til beskyttelse, til omsorgsovertagelse, til hjælpetiltag samt retten til 

selvbestemmelse.  

I takt med barnets retsstilling er styrket betydeligt, er forældrenes retsstilling gradvist blevet svagere 

(Hestbæk, 2011). Udviklingen er således gået mod, at barnets behov går forud for forældrene. En central 

diskussionen bliver i kølvandet på dette, om myndighedernes indsats til børn og unge med behov for støtte 

primært skal gå gennem forældrene eller rettes direkte mod børnene.  

I 1994 blev der i Danmark først som forsøgsordning og senere i 1997 permanent nedsat et statsligt råd, 

Børnerådet. Rådets formål er at støtte børn- og unges retsstilling i relation til skole-, kultur- og fritidsliv, 

men også børns og unges sociale og sundhedsmæssige forhold har rådets interesse. Generelt 

repræsenterer Børnerådet børns og unges interesser i den offentlige debat (Juhl, 2009).   

I 2012 blev der oprettet et særligt børnekontor under Folketingets Ombudsmand til at beskytte børn og 

unges rettigheder samt at lette børns og unges adgang til ombudsmanden. Ombudsmanden skal både 

behandle klager, aflægge besøg på institutioner for børn og unge, føre kontrol med myndigheder i forhold, 

der vedrører børn og unge samt overvåge implementeringen af FN´s børnekonvention i praksis (Dyring, 

2013). 

Et børneperspektiv 

FN´s børnekonvention stadfæster børns og unges ret til velfærd og omsorg samt deres ret til at blive hørt 

og inddraget i alle beslutninger, der vedrører deres liv. På et samfundsplan har børn og unge således 

formelt set fået medborgerrettigheder og fagprofessionelle arbejder med ”et børneperspektiv” (Jørgensen, 

2015: 9). Et børneperspektiv bygger ifølge Jørgensen på at forstå børn, at gøre noget for dem, at handle 

sammen med dem, at inddrage dem og ikke mindst at se børn som vigtige aktører i den proces, der handler 

om, at de får et godt liv. Han går så vidt som at forstå perspektivet som udtryk for en bevidst strategi om at 

se børn som ligeværdige medspiller (2015). 

Aktuelt kan forskellige børnesyn iagttages side om side. Warming formulerer dette som, at der er flere 

konkurrerende børnesyn i spil (Warming, 2011). Udviklingen af børns medbestemmelse og opdragelse af 

børn til demokrati, som gjorde sig gældende i 1980´erne, er vendt til et fokus på læring, kompetencer og 

inklusion. Evalueringer af børns læring bl.a. de internationale PISA-undersøgelser er med til at sætte 

dagsordenen på skoleområdet. I 2004 blev pædagogiske læreplaner indført i alle daginstitutioner ud fra et 
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ønske om at sikre systematisk og synligt arbejde med læring i dagtilbuddene (Kamp, 2015). Ifølge 

Kampmann: ”betød læreplanernes skoleforberedende fokus, at man skiftede fra at fokusere på det gode 

børneliv til i stedet at se på barnet som et ”råstof” eller en ”fremtidsressource” (i Kamp, 2015: 12).  

Bag ræsonnementet findes en politisk og økonomisk tankegang om, at det kan blive en økonomisk 

belastning for samfundet, når børn ikke klarer sig godt i skole og uddannelsessystem. Synet på barnet 

bevæger sig mod barnet som objekt for socialisering og læring rettet mod voksenlivet. Også i 

formålsparagraffen til servicelovens kapitel 7 om Særlig støtte til børn og unge fremgår det, at støtten bl.a. 

skal have til formål at understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en 

uddannelse samt forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Alligevel gælder for de fleste 

børnesyn i dag, at det at være barn er noget i sig selv og ikke blot en overgang til noget andet, nemlig 

voksenlivet.     
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Kapitel 3, Forskningsoversigt 
I dette kapitel indleder vi med første del af undersøgelsen, som er en oversigt over eksisterende forskning 

om betydningen af organisatorisk specialisering for sagsbehandlernes opgaver over for børn, unge og 

familier. De to andre dele af undersøgelsen følger med kortlægningen af specialiseringsformer i østdanske 

kommuner i kapitel 4 og analyse af feltarbejdet i kapitel 5.  

Oversigten viser og sammenfatter resultater fra eksisterende empiriske undersøgelser. En sådan oversigt 

kaldes også et review. Da er der et begrænset antal relevante danske undersøgelser, vælger vi at udvide 

søgefeltet fra danske til skandinaviske undersøgelser. Ligheder i velfærdstats- og samfundsstruktur mellem 

Danmark og de øvrige skandinaviske lande (Esping-Andersen, 1990) giver forventninger om en høj grad af 

generaliserbarhed til en dansk kontekst. Generaliserbarheden må fx forventes at være lavere i 

angelsaksiske og tyske undersøgelser. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på forskelle i de 

skandinaviske lande bl.a. er kommunerne i gennemsnit større i Danmark end i Sverige og Norge.    

Oversigten er udformet som en narrativ syntese. Første trin i en narrativ syntese er produktion af en 

protokol. En protokol er et dokument, der klargør intentioner om tema og metoder i forskningsoversigten 

(The Campbell Collaboration, 2001). Næste trin tager afsæt i protokollen og omfatter tre elementer: 1) en 

systematisk litteratursøgning, 2) en vurdering af den fundne litteraturs metodiske kvalitet og 3) en syntese 

af fundene i de aktuelle undersøgelser (Popay et al., 2006).  

Det særlige ved en narrativ synstese er, at den primært baserer sig på brug af ord og tekst til at opsummere 

og forklare fundene i undersøgelserne. Formålet med syntesen er at fortælle en tillidsvækkende historie 

om spørgsmålet til forskningsoversigten (Popay et al., 2006), som her er lig problemformuleringen i 

projektet.  

I det følgende præsenteres to hovedafsnit, som tilsammen omfatter de tre elementer i en narrativ 

synstese: Et hovedafsnit om vores fremgangsmåde i litteratursøgningen og om undersøgelsernes 

metodiske kvalitet samt et hovedafsnit om, hvordan den eksisterende forskning kan bidrage til at besvare 

vores problemformulering. Kapitlet afsluttes med en konklusion, der omfatter både metodiske og 

indholdsmæssige hovedpointer. 
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Metode 

Vi bruger den svenske KAIMeR-model, som er en begrebsmæssig ramme og teoretisk model, til den 

narrative syntese (Blom & Morén, 2010). KAIMeR forklarer, hvordan socialt arbejde fungerer ud fra en 

antagelse om sammenhæng mellem kontekster, aktører, indsatser, mekanismer og resultater. Ved hjælp af 

KAIMeR ser vi specialisering som en organisatorisk mekanisme, der indgår i konteksten for det sociale 

arbejde på mesoniveau og som en proces, som kan indgå i konkret sagsarbejde ( Lundgren, Blom, Morén & 

Perlinski, 2009; Blom & Morén, 2010). Aktørerne er her socialarbejdere18 og udsatte børn, unge og familier.  

 

Med dette afsæt opdeles fundene fra undersøgelserne i specialiseringens betydning for henholdsvis 

indsatser, mekanismer og resultater. Under indsatser er der fokus på inddragelse, helhedssyn og 

håndtering af love og regler samt skøn og under mekanismer på samarbejde og koordinering samt tillid. 

 

Udgangspunktet for søgeprocessen var artiklen ”Från integrering till specialisering: Om organisering av 

socialtjänstens individ-och familjeomsorg 1988-2008” (2009) af Lundgren, Blom, Morén & Perlinski fra 

projektet ”Specialization or integration in The Personal Social Services? Effects on Interventions and 

Results”. En sådan autoritativ startreference kaldes i metodelitteraturen for en ”perle”. Den systematiske 

litteratursøgning er kombineret med artikler, som er fundet ved såkaldt ”pearl growing” (Ramer, 2005: 

397). Vi har søgt efter artikler på tre bibliotekskataloger, henholdsvis den danske bibliotek.dk, den svenske 

LIBRIS og den norske Bibsys, samt på den engelsksprogede database SocIndex. Bibliotekskatalogerne er 

valgt ud fra en erfaring med, at nye undersøgelser hurtigere finder vej til bibliotekskataloger end til 

forskningsdatabaser. Dette er væsentligt for problemformuleringen, som fokuserer på den aktuelle 

udvikling i kommunerne. Databasen, SocIndex, er valgt, da den er specialiseret i socialt arbejde, som er det 

felt vores problemformulering ligger indenfor.  

 

At litteratursøgningen er systematisk betyder at vi efter færdiggørelsen af en protokol udformede 

henholdsvis en dansk, svensk, norsk og engelsk søgestreng, hvor nøglebegreberne i problemformuleringen 

er suppleret med en række nærtliggende begreber og synonymer. Til dette formål anvendte vi bl.a. 

”Subject Terms” på SocIndex.  

Litteratursøgning er foretaget i perioden februar til april 2014 og gav sammenlagt 1.694 hits. Vi inddelte 

søgeprocessen i to stadier. For det første lavede vi en sortering på grundlag af overskrift, nøgleord, abstract 

og/eller søgeord. I denne proces blev 1.656 artikler ekskluderet. For det andet sorterede vi på grundlag af 

læsning af hele artiklen og ekskluderede på dette grundlag 23 artikler. Det vil sige, at vi i alt udvalgte 15 

artikler ud fra de inklusions- og eksklusionskriterier, som beskrives nedenfor. Dertil kommer syv artikler 

fundet via pearlgrowing, så vi inklusiv perlereferencen samlet set har 22 artikler.  

Først og fremmest er artiklerne udvalgt på baggrund af deres relevans for problemformuleringen. 

Inklusionskriterier er, at artiklerne drejer sig om specialisering af myndighedsarbejde på børne- og 

                                                           
18 I problemformuleringen skriver vi 'sagsbehandlere', men i gengivelsen af forskningsresultater her vælger vi at være 
tro mod terminologien i de svenske og norske undersøgelser, som refererer til 'socialarbejdere'. Socialarbejdere kan 
dække over både sagsbehandlere, leverandører og samarbejdspartnere. Tilsvarende erstatter vi 
problemformuleringens 'børn, unge og familier' med 'klienter' eller 'borgere', hvis denne terminologi er brugt i de 
aktuelle undersøgelser. Klienter og borgere kan ses som overbegreber til børn, unge og familier, da udsatte voksne 
også kan være klienter eller borgere.     
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ungeområdet, set fra et sagsbehandlerperspektiv eller et børn-, unge- og familieperspektiv.  

Undersøgelsesenheder kan være afdelinger med myndighedsfunktioner, sagsbehandlere med 

myndighedsfunktioner og børn, unge og familier, som er i kontakt med myndighedssagsbehandlere. De 

aktiviteter, der er fokus på, er sociale indsatser, mekanismer og resultater som defineret i KAIMeR-

modellen. De væsentligste eksklusionskriterier er, at undersøgelserne ikke gælder myndighedsarbejde på 

børne- og ungeområdet eller ikke omhandler specialisering inden for socialt arbejde.  

Der er lavet en tidmæssig afgrænsning, som betyder, at vi kun medtager artikler, der er publiceret fra år 

2001 og frem. Serviceloven, som danner udgangspunkt for indsatser for børn og unge, er ændret på dette 

tidspunkt. Ændringen i loven har været med til at sætte rammen for en udvikling, der kan relateres til 

udviklingen i graden af specialisering. Den er karakteriseret ved, at forebyggende foranstaltninger fylder 

relativt mere end anbringelser, fokus på udgiftsstyring, dokumentation og systematisk sagsarbejde 

(Hestbæk, Lindemann, Nielsen, & Christoffersen, 2006).  

Vi har hovedsagligt inddraget originale artikler fra anerkendte tidskrifter inden for socialt arbejde med en 

tilstræbt åbenhed overfor såkaldt ’grå litteratur’. Da vi interesserer os for empiriske undersøgelser, har vi 

ikke inddraget artikler fra fagblade og aviser, metodebeskrivelser, håndbøger, anvisninger og vejledninger.  

Vurdering af undersøgelsernes relevans og metodiske kvalitet  

For at kunne vurdere de enkelte undersøgelsers validitet og relevans, arbejder vi med følgende femtrins 

kategorisering: ’meget lav’, ’lav’, ’mellem’, ’høj’ og ’meget høj’. Vi bruger en ordinalskala for at indikere, at 

resultaterne kan rangordnes (Andersen, 2008), men at der ikke nødvendigvis er en præcis afstand mellem 

skalaens punkter. Ved tvivlstilfælde har mindst to projektdeltagere diskuteret og besluttet 

kategoriseringen. Tabel 3 angiver artiklernes validitet, relevans mv. opdelt efter lande. 

Forfatter(e) og årstal Materialetype Undersøgelsesdesign Validitet Relevans 

DANMARK 

Bømler (2012)  Faglitteratur Ekspertvurderinger Meget lav Høj 

Hansen (2005) Primærforskning Kvalitativt casestudie Meget lav Mellem 

SVERIGE 

Augustinsson (2011) Primærforskning Aktionsforskning Meget lav Meget lav 

Bergmark & Lundström 
(2007) 

Primærforskning Procesevaluering Meget høj Meget høj 

Bergström & Thulin (2003) Sekundærforskning og 
erfaringsopsamling 

Ekspertvurderinger Meget lav Lav 

Boman & Johansson (2004) Primærforskning Tværsnitsstudier Mellem Mellem 

Blom (2004) Primær- og 
sekundærforskning 

Kvalitative casestudier Mellem Meget høj 

Perlinski (2010) Primærforskning  Tværsnitsstudier Mellem Meget høj 
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Blom, Perlinski & Morén 
 (2009) 

Primærforskning Tværsnitsstudier Høj Meget høj 
 

Lundgren, Blom, Morén & 
Perlinski (2009) 

Primærforskning Tværsnitsstudier Lav Meget høj 

Morén, Blom, Lundgren & 
Perlinski (2010) 

Primærforskning Tværsnitsstudier Høj Meget høj 

Perlinski, Blom, Morén & 
Lundgren (2011) 

Primærforskning og  
review 

Ekspertvurderinger  Mellem Meget høj 

Perlinski, Blom & Morén  
(2011) 

Primærforskning Tværsnitsstudier Høj Meget høj 

Perlinski, Blom & Morén 
 (2012) 

Primærforskning Tværsnitsstudier Høj Høj 

Perlinski, Blom & Morén  
(2013) 

Primærforskning Tværsnitsstudier  Meget høj Meget høj 

Blomberg & Wolmesjö 
(2011) 

Primærforskning Kvalitative casestudier Mellem Meget lav 

Dalin, Karlsson, Andersson, 
Hellström, Karlman & 
Klintbo (2004)  

Primærforskning Kvalitative casestudier Høj Meget høj 

Weiss-Gal & Welbourne 
(2008) 

Primærforskning Ekspertvurderinger og 
survey 

Meget lav Meget lav 

NORGE 

Lichtwark & Clifford (2010) Primærforskning og 
lærebog 

Kvalitative casestudier  Meget lav Mellem 

Myrvold, Møller, Zeiner, 
Vardheim, Helgesen og 
Kvinge (2011) 

Primær- og 
sekundærforskning 

 Tværsnitsstudier Høj Meget lav 

Otterlei (2003) Primær- og 
sekundærforskning 

Forløbsstudier Høj Høj 

Røysum (2013) Primærforskning Kvalitativt casestudie Meget høj Meget høj 

Tabel 3: Kategorisering af 22 udvalgte artikler efter land, materialetype, undersøgelsesdesign, validitet og relevans. 

Blå og lyseblå baggrundfarve markerer artikler med både meget høj eller høj grad af validitet og relevans. Den blå 

baggrund indikerer, at artiklerne er skrevet af samme forskergruppe (Perlinski, Blom, Morén & Lundgren), de 

resterende er lyseblå. 

Oversigten viser, at der er to undersøgelser fra Danmark, 16 fra Sverige og fire fra Norge. Vi har ikke fundet 

relevante artikler fra Finland. De udvalgte undersøgelser har efter vores vurdering ambitioner om at leve op 

til dominerende videnskabelige kriterier om systematik, gennemsigtighed, uafhængighed og 

undersøgelsesmetodisk robusthed (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2013). 20 af de 22 artikler bygger på 
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primærforskning, mens kun én artikel bygger på sekundærforskning og én på erfaringsopsamling 

(Andersen, 2008).  

Vi har anvendt Rieper & Foss Hansens evidenshierarki (2007) til at kategorisere artiklernes 

undersøgelsesdesigns. Kategoriseringen viser, at de hyppigste designs er tværsnitsstudier, kvalitative 

casestudier og ekspertvurderinger.  

Kategoriseringen er med få undtagelser baseret på vores vurdering af undersøgelsen, frem for en eksplicit 

angivelse i artiklerne. I størstedelen af artiklerne er der sparsomme oplysninger om undersøgelsesdesign og 

– metodologi, hvilket gør det vanskeligt præcist at bedømme den metodiske kvalitet. Typisk angiver 

forfatterne alene, at undersøgelsen er kvalitativ eller beskriver de konkrete dataproduktionsmetoder, 

eksempelvis survey eller fokusgruppeinterview.  

Vi vurderer kvalitet som en kombination af validitet og relevans (Kvale & Brinkmann, 2009). Som det 

fremgår af oversigten, er der stor variation i undersøgelsernes validitet. De to danske undersøgelser har 

begge en meget lav grad af validitet. Ni ud af de 22 undersøgelser har en høj eller meget høj validitet og 

relevans. Fem af disse ni undersøgelser står Perlinski, Blom, Morén & Lundgren for, og dermed er der kun 

fire andre undersøgelser af høj eller meget høj kvalitet. To er svenske og to norske.  

Centrale undersøgelser 

Nedenfor præsenterer vi kort de centrale undersøgelser ud fra en kvalitetsvurdering: 

1) I forskningsprojektet ”Specialization or integration in The Personal Social Services? Effects on 

Interventions and Results” har Perlinski, Blom, Morén & Lundgren samarbejdet i forskellige 

konstellationer om en lang række artikler. Undersøgelserne er foretaget som tværsnitsstudier i tre 

udvalgte svenske kommuner, henholdsvis en specialiseret, en kombineret og en integreret 

organisation. Den specialiserede organisation er inddelt i fire problemfelter: Ungdoms- og 

voksenstøtte, økonomisk bistand, børne- og familiestøtte samt socialpsykiatri, og inden for disse 

fire områder findes der en yderligere opdeling i bl.a. aldersgrupper og funktioner. I den integrerede 

organisation er der ingen opdeling, idet alle socialarbejdere tager sig af alle typer af opgaver. I den 

kombinerede organisation er der indslag af både specialisering og integration (Morén et al., 2010). 

De tre typer af organisationer repræsenterer de mest udbredte måder at organisere det 

klientrettede sociale arbejde på i Sverige (Perlinski et al., 2011). Specialiserede organisationer 

findes især i de større kommuner, mens integrerede organisationer primært er i kommuner med 

mindre end 25.000 indbyggere (Blom et al., 2009; Perlinski et al., 2011; Perlinski, 2010). Data er 

produceret i perioden 2005-2010. De anvendte metoder er blandt andet et review af eksisterende 

forskning om forskellige organisationsformer inden for socialt arbejde, en kortlægning af samtlige 

290 svenske kommuners organisering af socialtjenesten ud fra offentligt tilgængelige oplysninger, 

semistrukturerede personlige interviews med 12 ledere på tre niveauer samt tre 

kommunalpolitikere og en elektronisk enquete med 249 socialarbejdere. Derudover har Perlinski, 

Blom og Morén, ligeledes med afsæt i KAIMeR-modellen og de tre undersøgelseskommuner, 

gennemført en survey, hvor 191 klienter tilkendegiver deres holdning til interventioner og 

resultater samt sammenhængen med forskellige organisatoriske strukturer. Vi gengiver 

resultaterne for de specialiserede og integrerede organisationer men ikke for de kombinerende, da 

en sådan tilskæring flugter med vores problemformulering. 
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Det svenske projekt dominerer forskningsoversigten. Det skyldes både, at det er omfattende og 

dækker over en række forskelligartede delundersøgelser, men også at der er få andre 

undersøgelser, der beskæftiger sig med specialisering af myndighedsarbejdet på børne- og 

ungeområdet.   

2) De svenske forskere, Bergmark & Lundström, har i perioden 2001-2002 gennemført en 

undersøgelse om organisatorisk praksis i socialt arbejde. Der er tilfældigt udvalgt 100 kommuner 

med et indbyggerantal på 13.000-65.000 ud af de 290 svenske kommuner. Data er produceret ved 

personlige interviews med faglige ledere og afdelingsledere, i alt er der gennemført ca. 300 

strukturerede interviews. Undersøgelsesdesignet er en procesevaluering (Rieper & Hansen, 2007), 

og artiklen om undersøgelsen er publiceret i 2007. 

 

3) Otterlei har i perioden 1995-1999 lavet en doktorgrad om det tværprofessionelle samarbejde inden 

for det norske barneværn i fire forskellige typer af kommuner. Hun har udforsket 

samarbejdsformer, motivation for samarbejde og resultater af samarbejdet. Undersøgelsesdesignet 

er et forløbsstudie (Rieper & Hansen, 2007), og data er fremkommet multimetodisk bl.a. ved 

personlige interviews (N=10), gruppeinterviews (N=16), deltagende observation og 

sagsgennemgang. Undersøgelsen er offentliggjort i 2003. 

 

4) Røysum står bag en undersøgelse om, hvordan norske socialarbejderes professionelle rolle påvirkes 

af en ny velfærdsstatsreform, NAV-reformen19. Undersøgelsesdesignet er et kvalitativt casestudie 

(Rieper & Hansen, 2007) med feltarbejde, personlige interviews (N=12) og dokumentanalyse. 

Synsvinklen er socialarbejdernes. Artiklen om undersøgelsen er publiceret i 2013.  

 

Specialisering 

I KAIMeR-modellen er specialisering en del af konteksten for socialt arbejde på et mesoniveau (Blom & 

Morén, 2010), som kan suppleres med en forståelse af specialisering som processer i det konkrete 

sagsarbejde.  

Hvorfor specialisering? 

Formålet med forskningsoversigten er at bidrage til svare på projektets problemformulering om, hvordan 

specialisering påvirker sagsbehandlernes arbejde med udsatte børn, unge og familier. Spørgsmålet om 

motiver bag specialisering er dermed ikke et hovedspørgsmål, men da det kan bidrage til en væsentlig 

perspektivering, vælger vi at lade dette indgå.  

Lundgren, Blom, Morén & Perlinski (2009) fremhæver generelt, at de bagvedliggende motiver for 

kommunernes valg af organisatoriske principper er diffuse.  

Spørgsmålet om hvorfor, der sker en specialisering, kan opdeles i interne og eksterne faktorer. Perlinski, 

Blom, Morén & Lundgren mener, at den primære begrundelse for organisationsændringer er interne 

faktorer (2011). I den svenskekommune med en integreret organisation i deres undersøgelse er 

organisationsændringer drevet af socialarbejderne selv som en slags bottom-up proces. Socialarbejderne 

                                                           
19 NAV-reformen indebærer en sammenlægning af det statslige trygdeetat, det statslige Aetat og dele af den 
kommunale sosialtjenesten. 
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har en betydelig indflydelse på, hvordan den formelle organisering udmøntes i det direkte arbejde med 

klienter. Det skyldes bl.a. en udlægning af kompetence i flere led, fra politikere til ledere og fra ledere til 

socialarbejdere (Perlinski et al., 2011). Derudover forklarer forfatterne dette med, at medarbejderne er 

universitetsuddannede20 professionelle med professionel etos. Det svenske forskerkollektiv mener, at 

professionelle socialarbejderes forventninger og krav også trækker i retning af specialisering, da 

specialisering er en måde at gøre krav på magt og status. Bergmark & Lundström (2007) peger parallelt til 

dette på, at specialisering kan ses som en måde at sikre monopol på særlig ekspertise og udbrede den til 

nye områder, dvs. det er en form for professionsstrategi. De refererer til en undersøgelse af Dellgran & 

Höjer fra 2003, der viser socialarbejdernes karrieremønster som en stigende grad af specialisering 

(Bergmark & Lundström, 2007). 

I en tidligere undersøgelse lægger Blom vægt på, at specialisering fra et organisationsteoretisk perspektiv 

kan ses som et forsøg på at styrke strukturen og beskytte organisationens medlemmer mod den 

usikkerhed, som arbejdet med socialt udsatte kan indebære (Blom, 2004). Denne forståelse er i samklang 

med Bergmark & Lundstöm (2007), som henviser til den engelske professionsforsker Eraut, der mener, at 

formålet med specialisering kan være at forbedre administrative arbejdsgange, at kondensere 

professionelles kompetencer på specifikke områder fx overfor særlige målgrupper eller nye problemer 

samt at etablere realistiske grænser i arbejdsdelingen. Myrvold et al. (2011) fremhæver, at øget 

specialisering tjener som virkemiddel til at fastholde erfarne medarbejdere i en af de undersøgte norske 

kommuner.  

Bergmark & Lundström (2007), Lichtwarck & Clifford (2010), Perlinski, Blom, Morén & Lundgren (2011) 

peger alle på, at en ekstern faktor af betydning for specialisering er et normativt pres fra omverdenen. Det 

normative pres resulterer i specialisering som en defensiv institutionsstrategi og en tilpasning til 

eksisterende værdier og forståelser. Presset udspringer af politiske forandringer, ændrede økonomiske 

forudsætninger med ønske om reduktion af omkostninger, forandret efterspørgsel, nye former for sociale 

problemer, pres mod at dække andre organisationers mangler fx begrænset rådgivning på skoler og det der 

fra et nyinstitutionelt organisationsperspektiv betegnes ismorfisme (Lundgren et al., 2009; Perlinski et al., 

2011; Perlinski, 2010). Isomorfisme er, når en organisation imiterer andre organisationer og tilpasser sig 

institutionaliserede handlingsmønstre for at øge organisationens legitimitet (Mik-Meyer & Villadsen, 2007; 

Perlinski et al., 2011). 

Faktorer af betydning for specialisering 

Vi har tidligere argumenteret for, at specialisering hænger sammen med de opgaver, der udføres i børne- 

og ungeafdelinger, og at sagsbehandlere er fagprofessionelle, se kapitel 2 om specialisering som begreb. 

Gennemgangen af artikler viser, at flere undersøgelser derudover peger på antallet af medarbejdere i 

organisationen som en faktor (Bergmark & Lundström, 2007; Boman & Johansson, 2004; Otterlei, 2003). 

Både Otterlei (2003) og Myrvold et al. (2011) bemærker fra norske undersøgelser, at socialarbejdere i store 

afdelinger i højere grad bliver set som specialister end dem i små afdelinger. Resultatet underbygges af 

Bergmark & Lundströms undersøgelse fra Sverige i 2004, som omfatter statistiske analyser af data fra 100 

kommuner. Analyserne viser en stærk samvariation mellem medarbejderdensitet og specialisering, dvs. en 

statistisk sammenhæng mellem den valgte variabel og det aktuelle spørgsmål om specialisering (Andersen, 

                                                           
20 I Sverige er socialrådgiveruddannelsen en universitetsuddannelse til forskel fra i Danmark, hvor den foregår på 
professionshøjskoler eller University Colleges.  
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2008). De statistiske analyser viser en lidt mindre stærk samvariation mellem antal borgere i kommunen og 

specialisering. Variable, som ikke lader til at have betydning for specialisering, er borgernes 

socioøkonomiske forhold, politisk flertal i kommunen samt antallet af enlige forældre og ikke-nordiske 

immigranter (Bergmark & Lundström, 2007). Ved vores udvælgelse af kommuner til feltarbejdet har vi taget 

afsæt i Bergmarks & Lundströms analyse og lagt vægt på at finde kommuner af en ensartet størrelse, så 

forskelle i organisering snarere kan forklares ud fra politikernes og medarbejdernes aktive prioriteringer og 

handlinger end ud fra kommunernes størrelse. 

Omfanget af specialisering 

Socialt arbejde i de svenske kommuner er objekt for konstant reorganisering, som trækker i retning af en 

specialisering. De svenske forfattere mener samstemmende, at der er sket en markant specialisering i de 

svenske kommuner de senere år. Bergmark & Lundström peger på, at specialisering er den stærkeste 

organisatoriske tendens i socialt arbejde siden 1980'erne. Ca. 70 % af de 100 kommuner i deres 

undersøgelse har været igennem en større organisatorisk ændring inden for de seneste fem år. 68 % af 

ændringerne kan kategoriseres som specialisering. Specialiseringen sker især ved, at der etableres særskilte 

børne- og familieenheder samt introduceres specifikke former for rådgivning og behandling. I år 2000 

havde ca. 85 % af kommunerne børne- og familieenheder og ca. 20 % ungeenheder (Bergmark & 

Lundström, 2007: 63).  

Perlinski, Blom, Morén & Lundgren henviser til, at mens 51 % af samtlige svenske kommuner i 1989 havde 

en eller anden form for specialisering af deres sociale arbejde, så er det samme tal steget til 93 % i 2007. 

Specialisering dækker her over en opdeling i enheder, der arbejder med særlige problemer eller særlige 

målgrupper fx udsatte børn og unge samt udsatte voksne. De fire forskere har også undersøgt udbredelsen 

af forskellige typer af specialisering i børne- og ungeenheder i svenske kommuner. Problemspecialisering er 

den mest almindelige form for specialisering og findes i næsten 90 % af kommunerne, mens 17 % har 

funktionel specialisering. Alle storbykommuner (16 %) har både problem- og funktionsspecialisering, dvs. 

de er multispecialiserede. Alligevel findes der ifølge forskerne ingen entydig sammenhæng mellem 

kommunestørrelse og funktionsspecialisering (2009: 173-176). 

Specialiseringens betydning for indsatserne 

I dette afsnit arbejder vi videre ud fra vores problemformulering relateret til KAIMeR-modellen. Indsatser 

sker i form af inddragelse, helhedsorientering og håndtering af love & regler og udøvelse af skøn. Ud over 

et afsnit om indsatsen i form af inddragelse, arbejdet med helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn, 

er der først et afsnit om socialarbejdernes forhold til henholdsvis en specialiseret og en integreret 

organisation.   

 

Vi arbejder med en opdeling i socialarbejderperspektiver og børn- og ungeperspektiver samt 

forældreperspektiver. Socialarbejderperspektiver er dækket bedre i artiklerne end børne-, unge- og 

forældreperspektiver. Direkte børn- og ungeperspektiver er fraværende, og forældreperspektiver fremgår 

kun i to af de ni centrale undersøgelser (Blom et al., 2009; Dalin et al., 2004). Til sammenligning er der seks 

centrale undersøgelser, som beskæftiger sig med socialarbejderes eller andre fagprofessionelles 

perspektiver (Dalin et al., 2004; Morén et al., 2010; Perlinski et al., 2011; Perlinski et al., 2012; Perlinski et 

al., 2013; Røysum, 2013).  
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Socialarbejdernes forhold til forskellige organisationsformer 

Perlinski, Blom & Morén (2011) har stået for en survey med socialarbejdere (N=249) i forskningsprojektet 

”Specialization or integration in the Personal social services? Effects on interventions and results”. Den 

handler om socialarbejdernes opfattelse af fordele og ulemper ved den specialiserede og den integrerede 

organisation. Undersøgelsen viser, at socialarbejderne ser deres aktuelle organisations bærende idé som 

organisationens største fordel, men samtidig ser de også effekterne af organisationsformen som den 

største ulempe. Datamaterialet tyder ifølge Perlinski på et dialektisk forhold mellem de forskellige 

organisationsmodellers styrker og svagheder (2010). Konkrete resultater af undersøgelsen er opsummeret i 

tabel 4 nedenfor. 

 Den specialiserede organisation  Den integrerede organisation 

Fordele   mulighed for faglig fordybelse 

 udvikling af spidskompetencer  

 udvikling af fælles specialisterfaringer i 
grupper 

 vidtgående delegation af myndighed og 
opgaver  

 mulighed for hurtige beslutninger 

Ulemper  tab af en bredere viden om organisationen 

 manglende samarbejde mellem forskellige 
afdelinger 

 høj arbejdsbelastning  

 høj medarbejderomsætning 

 den enkelte socialarbejder sidder med 
et stort ansvar 

Tabel 4: Socialarbejderes vurdering af fordele og ulemper ved to organisationsformer. Ud fra Perlinski et al., 

2011. 

Hvor fokus i den specialiserede organisation er myndighed, er det i højere grad de fagprofessionelles faglige 

kompetencer, som er omdrejningspunktet i den integrerede organisation (Perlinski, 2010).  

Data fra samme survey peger i et andet delstudie under det svenske forskningsprojekt overraskende på, at 

en høj grad af specialisering baner vejen for et bredere repertoire af metoder i arbejdet med klienter. Ud 

fra socialarbejdernes egne kategoriseringer skelner Perlinski, Blom og Morén (2013) mellem specifikke og 

uspecifikke metoder i det sociale arbejde.  De specifikke metoder har typisk et navn fx BBIC21, mens 

uspecifikke metoder omfatter socialarbejdernes praksiserfaring og intuition. Som forventet bruger 

socialarbejdere i den specialiserede organisation specifikke metoder i lidt højere grad end socialarbejdere i 

den integrerede organisation. Det overraskende er, at socialarbejderne i den specialiserede organisation 

også i højere grad bruger uspecifikke metoder sammenlignet med socialarbejderne i den integrerede 

organisation. Ud over organisationsmodeller er det vanskeligt at pege på variable, der kan forklare brugen 

af specifikke og uspecifikke metoder. I forlængelse af delundersøgelsen diskuterer Perlinski, Blom og 

Morén, hvorvidt socialarbejdere kompenserer for strukturelle begrænsninger ved organisationsformen i 

deres valg af metoder ud fra begrebet om ”situationsdynamik” (2013: 519). Situationsdynamik drejer sig 

om hvordan socialarbejderne håndterer samspillet mellem organisationsform, krav og forventninger til det 

sociale arbejde bl.a. i form af helhedssynet.    

                                                           
21 BBIC står for Barnets Behov i Centrum. I Danmark bruges den engelske betegnelse ICS, Integrated Children's System, 
for metoden. 
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Der er et historisk sammenfald mellem organisationsændringer og specialisering i de kommunale børne- og 

ungeafdelinger, men analytisk set hænger de to typer af processer ikke direkte sammen. Bergström & 

Thulin fremhæver i en evalueringsrapport betydningen af organisationsændringer dog uden at relatere det 

til specialisering. De opsummerer kortfattet, at organisationsændringer har negative konsekvenser for 

metodeudvikling, kontinuitet i kontakten med borgerne og medarbejdernes evne og vilje til at planlægge 

langsigtet (2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Inddragelse 

Perlinski, Blom, Morén & Lundgren skriver i et mindre litteraturreview om specialisering i den sociale 

sektor, at en typisk konklusion er, at specialisering vanskeliggør klienternes kontakt med 

socialforvaltningen, men at klienterne til gengæld møder professionelle med et højere kompetenceniveau 

(2011). De henviser til svenske undersøgelser blandt andre af Bergmark & Lundström.  

I en interviewundersøgelse med 12 erfarne sagsbehandlere i den svenske kommune Linköbing, som har 

indført en specialiseret organisering med opdeling i bestiller-udfører, fremhæver socialarbejderne fordele 

og ulemper ved den nye organisering. De mener, at deres børnefaglige undersøgelser er af lavere kvalitet, 

fordi kontakten til borgerne er mere formaliseret og overfladisk. Dvs. inddragelsen har skiftet karakter. En 

positiv forskel er, at undersøgelsesenheden i den nye specialiserede organisation færdiggør undersøgelser 

hurtigere end tidligere (Blom, 2004).   

Interviewundersøgelsen ligger forud for projektet ”Specialization or integration in the Personal social 

services? Effects on interventions and results”, som også har fokus på inddragelse. Fokusgruppeinterviews 

og en minienquete blandt socialarbejdere fra det svenske projekt peger på, at der er en tendens til, at 

indsatser i den specialiserede organisation opfattes som en ”fast vare”, der ligger på lager og kan hentes 

ned, når en passende klient viser sig. I den integrerede organisation opfattes indsatser i højere grad som 

noget unikt, der formes på basis af professionel kompetence og dialogen med klienter (Morén et al., 2010).  

Et lille flertal af klienter svarer i en survey (N=191), at de foretrækker at være i kontakt med én eller højst to 

socialarbejdere, uanset hvilken organisationstype det drejer sig om. Mere end en tredjedel svarer, at 

antallet af socialarbejdere ikke er særlig vigtigt for dem (Blom et al., 2009: 16). Surveyen viser også, at 

klienterne i den specialiserede organisation er i kontakt med flere socialarbejdere og forskellige enheder 

end klienterne i den integrerede organisation (Blom et al., 2009).  

I socialarbejdersurveyen (N=249) mener mere end en tredjedel i den specialiserede organisation, at der er 

for mange socialarbejdere involveret i den enkelte sag. Fx er det svært at finde mødetidspunkter, som 

passer alle involverede parter. 75-80 % af socialarbejderne i surveyen mener, at der højst skal være fire 

medarbejdere i en sag, hvis de skal kunne udføre deres arbejde ordentligt (Perlinski et al., 2011: 21-24).  I 

en mindre interviewundersøgelse af Perlinski, Blom, Morén & Lundgrens peger politikere og ledere (N=15) 

på, at hvis de forestiller sig den integrerede organisation fra en klientsynsvinkel, så kan et problem være 

afhængighed af en enkelt socialarbejder (2011). 

Perlinski fremhæver sammenfattende, at der er en klar sammenhæng mellem organisationstyper og 

muligheden for at skabe bærende relationer til klienterne. I den specialiserede organisation er der mange 

barrierer for at skabe relationer til forskel fra den integrerede organisation, hvor der er få barrierer (2010).  
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Helhedsorientering  

I en artikel, hvor det svenske forskerkollektiv samler op på eksisterende forskning samt resultater fra deres 

egen undersøgelse, er konklusionen, at arbejdet med helhedssyn har de vanskeligste vilkår i den 

specialiserede organisation, mens det lykkes ganske godt at bruge det i den integrerede organisation 

(Morén et al., 2010). Mere specifikt peger klientsurveyen på, at klienter i den specialiserede organisation i 

lavere grad oplever, at de ved hvem, der har det overordnede ansvar, at socialarbejderne tager et 

tilstrækkeligt ansvar og at  hele deres livssituation tages i betragtning end klienter i den integrerede 

organisation (Blom et al., 2009).  

Generelt kan specialisering ifølge et review af det svenske forskerkollektiv betyde kontakt til flere 

socialarbejdere indenfor den kommunale organisation for børn, unge og familier med komplekse 

problemer. Specialisering kan give en tendens til, at klienternes problemer forstås ud fra organisationens 

opdeling fremfor fra et helhedssyn (Lundgren et al., 2009).  

Perlinski, Blom, Morén & Lundgren forklarer forskelle i helhedssynet ud fra hvor mange socialarbejdere 

børn, unge og deres familier møder i det kommunale system (Morén et al, 2010; Perlinski et al., 2011). 

Perlinski tilføjer, at data samlet peger på, at helhedssynet først og fremmest eksisterer i mødet mellem den 

enkelte socialarbejder og den enkelte klient. Hvis socialarbejderen savner organisatoriske ressourcer som 

udgangspunkt for at arbejde med et helhedssyn, mindskes sandsynligheden for at helhedsperspektivet 

kommer til udtryk. Det er svært at opnå et helhedssyn gennem formaliserede mekanismer indbygget i en 

organisation (2010).  

Otterlei fremhæver, at de specialiseringstendenser, der ligger i professionalisering, strider imod en 

helhedstænkning. Professionalisering indebærer typisk, at man fokuserer og styrker sine kompetencer på 

et særskilt område, hvorimod helhedsorientering kræver indsigt i og et godt overblik over 

samarbejdspartneres fagområder. Otterlei går så langt som til at mene, at specialiseringsprocesser strider 

imod helhedstænkning (2003).  

Håndtering af love & regler samt udøvelse af skøn   

I Linköbing hvor der er indført en opdeling i bestiller-udfører funktioner oplever de erfarne socialarbejdere, 

at deres kompetencer styrkes i forhold til de retslige og proceduremæssige aspekter af arbejdet med 

administration og undersøgelser. På denne måde styrkes klienternes juridiske rettigheder indirekte (Blom, 

2004). En interviewundersøgelse med svenske politikere og ledere tyder også på, at krumtappen i den 

specialiserede organisation er retssikkerhed, mens det i den integrerede organisation er helhedssyn 

(Perlinski et al., 2011). Perlinski peger i harmoni med dette på, at der er mere vægt på myndighedsrollen i 

den specialiserede organisation end i den integrerede organisation (2010). 

Orienteringen mod overholdelse af regler og procedurer i større enheder er også et fund i Røysums 

multimetodiske undersøgelse af implementeringen af NAV-reformen i Norge. Socialarbejderne oplever, at 

de får mindre autonomi, dels fordi de bliver presset til at følge specifikke standardkrav for opfølgning, dels 

fordi de ikke har tid til andet end at nå de standardiserede og administrative opgaver. Kendskab til ydelser 

og reguleringer i det administrative system er i stigende grad genstand for opmærksomhed blandt 

socialarbejderne i det sociale system (2013).   
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Blomberg & Wolmesjö har foretaget et kvalitativt casestudie baseret på interviews med svenske forældre 

og fagprofessionelle, som omfatter både socialarbejdere, terapeuter og sygeplejersker (N=10), der arbejder 

med børn med handicaps. De professionelle fremhæver selv, at deres rolle har ændret sig fra at være tæt 

på de udsatte børn, unge og deres familier til, at de har mere professionel distance. Desuden oplever de 

fagprofessionelle et pres mod at være mere strategiske og sørge for, at organisationen når de 

lovgivningsmæssige mål. Forældrene fremhæver, at de ofte selv har rollen som koordinatorer af støtten fra 

det offentlige. Det skyldes, at forældrene er i kontakt med en række forskellige professionelle. De oplever 

at måtte kæmpe for deres rettigheder (2011).  

Perlinski, Blom, Morén & Lundgrens interviews med politikere og ledere (N=15) tyder på en sammenhæng 

mellem udlægning af kompetence og udøvelsen af skøn på den måde, at skønnet udøves med større 

bredde i organisationer med en høj grad af decentralisering (2011).  

Specialiseringens betydning for mekanismer 

Mekanismer forstås her som samarbejde og koordinering samt tillid, se kapitel 2, afsnit om KAIMeR for en 

uddybning. Også i dette afsnit arbejder vi med en opdeling i et socialarbejderperspektiv og et børn- og 

ungeperspektiv samt et familieperspektiv.   

Samarbejde og koordinering 

Perlinski, Blom, Morén og Lundgrens interview med ledere og politikere viser, at der er forskel på 

medarbejderrekruttering og –mobilitet i de to typer af organisationer, som de undersøger. Specialisering 

kan ad denne vej påvirke samarbejdet mellem socialarbejdere og samarbejdspartnere samt børn, unge og 

deres familier. I den specialiserede organisation er der en gennemstrømning af socialarbejdere, men 

samtidig er det relativt let at rekruttere nye medarbejdere, især blandt nyuddannede. I den integrerede 

organisation forholder det sig omvendt, idet medarbejdermobiliteten er lav, og det er svært at finde 

socialarbejdere til nye stillinger (Perlinski et al., 2011). Myrvold et al. forklarer dette med, at der stilles 

større krav til den enkelte medarbejders kompetencer i en generalistorganisation (2011).  

Ifølge Morén, Blom, Lundgren & Perlinski er det forskellige samarbejdstyper, der dominerer i de to 

organisationsformer. De har undersøgt dette via tre gruppeinterviews og en minienquete med 

socialarbejdere (N= 3 x 12). De opererer med fire organisatoriske samarbejdsformer: Separation, 

koordination, kollaboration og integration, for en uddybning se kapitel 2, afsnit om tværprofessionelle 

samarbejdsformer. I den specialiserede organisation er samarbejdet præget af koordination, mens 

samarbejdet i den integrerede organisation ikke ser ikke ud til passe nogen af de fire samarbejdsformer, 

men har træk tilfælles med kollaboration (Morén et al., 2010).  

Otterlei udforsker sammenhængen mellem specialisering og koordination. Hun peger på et dilemma ved 

professionalisering og organisatorisk specialisering i form af, at sagsbehandlere skal være i stand til både at 

fordybe sig i deres eget fagområde og samtidig tage hensyn til koordineringsopgaver. Otterlei mener, at der 

er et udstrakt behov for samarbejde i det norske barnværn, da børne- og ungesager er forskellige, og derfor 

er det ikke hensigtsmæssigt med standarder og regler i arbejdsdelingen. Det skal tilføjes, at der er 428 

norske kommuner til en befolkning, der er lidt mindre end den danske, dvs. en stor del af de norske 

kommuner er mindre end de danske (Kartverket, 2014). Erfaringen fra de fire undersøgte norske 

kommuner er, at arbejdsdelingen sker som forhandlinger og kompromisser mellem de forskellige instanser 
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og, at den er situationsbetinget (Otterlei, 2003). Et generelt træk ved mindre norske kommuner er, at de 

ansatte arbejder som generalister i det interkommunale samarbejde (Myrvold et al., 2011; Otterlei, 2003).  

I en mindre svensk kvalitativ undersøgelse (N=20) fortæller erfarne leverandører, at en opdeling i bestiller-

udfører, kan være en fordel på den måde, at de kan fokusere i arbejdet. Det hjælper dem til at koncentrere 

sig om at udvikle nye kompetencer fx at lære nye behandlingsmetoder at kende og gør det lettere at 

opbygge tætte kontakter (Blom, 2004).  

Myrvold et al. nævner betydningen af lovgivningen for samarbejdet i Norge. Samarbejde mellem 

fagprofessionelle vanskeliggøres, fordi børn og unge har forskellige rettigheder ifølge en række love og 

bekendtgørelser på social- og sundhedsområdet, som er gældende på samme tid (2011).  

Tillid 

Relationsdannelse er grundlag for tillid og hænger også sammen med inddragelse. Der kan derfor være et 

overlap mellem afsnittet om inddragelse og afsnittet om tillid nedenfor. Opdelingen er i de to afsnit er især 

sket ud fra om begreberne 'inddragelse' eller 'tillid' eksplicit nævnes i de aktuelle undersøgelser.   

Blom, Perlinski og Morén peger på fire mulige former for, hvordan specialisering kan påvirke forholdet 

mellem socialarbejderen og klienten:  

1) Det er ikke muligt at skabe tætte og personlige relationer inden for organisationen  

2) Specialisering kan påvirke relationerne på en negativ måde 

3) Specialisering kan påvirke relationerne på en positiv måde 

4) Det er muligt at danne tætte og personlige relationer inden for organisationen (2009: 7). 

 

Socialarbejdersurveyen viser, at kvaliteten af det sociale arbejde påvirkes, når børn, unge og familier skal 

skabe relationer til flere socialarbejdere. Hvor 42 % (N=82) af sagsbehandlerne i den specialiserede 

organisation vurderer, at de altid eller ofte kan skabe støttende relationer til deres klienter, er den samme 

procentdel for sagsbehandlere i den integrerede organisation 100 % (N=18). Næsten 20 % af 

sagsbehandlerne i den specialiserede organisation mener, at de sjældent eller aldrig har denne mulighed  

(Perlinski et al., 2012: 9). Surveyen viser, at socialarbejderne anser tillid og deres relation til børn, unge og 

familier som vigtigere for at opnå resultater end brugen af specifikke metoder. Svarene på, hvordan 

relationer er vigtige, falder i tre grupper: De socialarbejdere, der peger på relationen som sådan, dem der 

fokuserer på tillid og sikkerhed og endelig dem, der vægter at indgå i en alliance med klienterne (Perlinski, 

2010; Perlinski et al., 2013). 

 

Af klientsurveyen fremgår det, at den specialiserede organisation opnår en mindre positiv vurdering af 

klienterne end den integrerede organisation, også når det gælder tillid, graden af fælles vurdering af 

problemer og klienternes egen deltagelse i sagsbehandlingen (Blom et al., 2009).   

Blomberg & Wolmesjö fremhæver ud fra deres interview med forældre til børn med handicaps (N=10) i 

Sverige, at set fra forældrenes perspektiv er det et problem, når fagprofessionelle ikke 'ser' barnet eller 

omtaler barnet som et objekt (2011).    
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Specialiseringens betydning for resultater 

Der er i de 22 artikler kun gengivet enkelte resultater af det sociale arbejde med børn, unge og familier. De 

resultater, der omtales, peger desuden i forskellige retninger og er diffuse. En forklaring på dette kan ifølge 

Perlinski, Blom, Morén & Lundgren være, at undersøgelsesobjektet, specialisering, er flertydigt og kan 

dække over forskellige organisationsformer (2011). Resultater kan opdeles i output, som er ”det vi gør” og 

outcome, som er ”hvad der kommer ud af det” (Blom & Morén, 2010; Rieper, 2005).    

Myrvold et al. lægger vægt på de transaktionsomkostninger, der følger af arbejdsdelingen i det norske 

barnværn, og som kan ses som et uintenderet output (Blom & Morén, 2010; Rieper, 2005). Flere 

medarbejdere i Myrvold et al.’s undersøgelse foreslår at ”afspecialisere” arbejdet af hensyn til de udsatte 

børn og unge (2011; 280). 

I det svenske forskerkollektivs klientsurvey vurderer klienterne den specialiserede organisation mindre 

positivt end den integrerede. De oplever en ringere modtagelse og behandling samt opnår en mindre 

forståelse for hjælpeprocessen. Klienterne deltager ifølge surveyen også i lavere grad i deres egne 

forandringsprocesser, de har en ringere forståelse af deres egen situation, ligesom de oplever en mindre 

effekt af det sociale arbejde i den specialiserede organisation sammenlignet med integrerede. Oplevelsen 

af effekter undersøges i form af spørgsmål om relationer til omverdenen, indflydelse på egen livssituation 

og selvopfattelse (Blom et al., 2009).  Det skal tilføjes, at klienterne generelt set er forholdsvis tilfredse med 

den behandling, de får af socialarbejderne. 

Endnu et resultat af specialisering er, at de klienter, hvis problemopfattelse ikke stemmer overens med 

forvaltningens, risikerer at ”falde mellem to stole” (Lundgren et al., 2009: 180, egen oversættelse). Dvs. 

specialisering kan forstærke en tendens til, at de sociale problemer bliver defineret og kategoriseret efter, 

hvad organisationen kan tilbyde og ikke efter problemernes karakter. De sidstnævnte resultater er tættere 

på kategorien outcome.  

3.1 Delkonklusion og perspektivering 
Formålet med dette kapitel er at sammenfatte eksisterende undersøgelser til en narrativ syntese, der kan 

svare på vores spørgsmål: Hvordan påvirker specialiseringen i børne- og ungeafdelinger sagsbehandleres 

opgavevaretagelse rettet mod børn, unge og familier? På grundlag af en systematisk litteratursøgning har vi 

udvalgt 22 artikler ud fra en række inklusions- og eksklusionskriterier. Ni undersøgelser viser sig at være 

centrale vurderet ud fra vores relevans- og validitetskriterier.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der kun optræder to artikler fra Danmark. Begge artikler drejer sig om 

undersøgelser af lav validitet. Dette viser, at specialisering i danske kommunale børne- og ungeafdelinger 

er en tematik, som ikke får forskningsmæssig opmærksomhed. Det svenske forskningsprojekt 

”Specialization or integration in the Personal social services? Effects on interventions and results" dominerer 

reviewet.  

Et karakteristika ved de 22 artikler er en begrænset brug af teori. Perlinski, Blom, Morén & Lundgren 

anvender som de eneste en sammenhængende teoretisk ramme for deres forskningsprojekt i form af 

KAIMeR-modellen. I samklang med dette defineres begrebet specialisering kun i enkelte artikler, og det 

gælder både specialisering som teoretisk og operationelt begreb.  
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En andet karakteristika er, at børn, unge og forældreperspektiver i ringe omfang er repræsenteret i 

materialet.  

Vi har systematiseret forskningsoversigten ud fra KAIMeR-modellen med et indledende afsnit om 

specialisering, og tre efterfølgende afsnit om henholdsvis indsatser, mekanismer og resultater. Opdelingen 

viser, at der er et mindre fokus på resultater end på indsatser og mekanismer i de udvalgte artikler.  

Vi er nået frem til følgende hovedpointer om aspekter af indsatser: 

 Der er et spændingsfelt mellem en stigende grad af organisatorisk specialisering i socialt 

myndighedsarbejde med udsatte børn og unge og intentioner om inddragelse og helhedssyn. 

Intentionerne er vanskeligere at indfri i specialiserede organisationer, fordi børn, unge og familier 

møder flere socialarbejdere og enheder i deres forløb. Det har betydning for kendskab, tillid og 

muligheden for at skabe bærende relationer til hinanden. Inddragelsen kan blive mere kompleks og 

mindre tilpasset det enkelte barn eller den enkelte unge og familie i specialiserede organisationer.  

 Organisatorisk specialisering fører til et øget fokus på love, regler og procedurer. Dette fund 

optræder både i svenske og norske undersøgelser samt i undersøgelser, hvor 

sammenligningsgrundlaget er historisk i form af den tidligere organisering og komparativt i form af 

sammenligning med andre organisationsformer. 

 

Om mekanismer: 

 Der er en gennemstrømning af medarbejdere i den specialiserede organisation, hvilket både kan 

påvirke det tværprofessionelle samarbejde og samarbejdet mellem fagprofessionelle og børn, unge 

og familier. Det indebærer at specialisering både direkte og indirekte i form af en større 

medarbejdergennemstrømning kan føre til, at børn, unge og familier oplever flere 

socialarbejderskift i deres sagsforløb. Samarbejdet mellem fagprofessionelle er i den specialiserede 

organisation præget af koordination til forskel fra integrerede organisation, som i højere grad af 

præget af den mere integrerede samarbejdsform, kollaboration. 

 

Og om resultater: 

 Forældre oplever en mindre effekt af det sociale arbejde i den specialiserede organisation 

sammenlignet med andre organisationstyper. Forældre vurderer i en af de få klientundersøgelser 

den specialiserede organisation mere negativt end den integrerede organisation, når det gælder 

tillid, graden af fælles vurdering af problemer og egen deltagelse i sagsbehandlingen. 

På baggrund af forskningsoversigten er det værd at overveje, hvorfor mange kommuner specialiserer, når 

det ser ud til at påvirke det sociale arbejde negativt på væsentlige områder. Den negative påvirkning 

gælder de fagprofessionelle, når de samarbejder med andre fagprofessionelle i og på tværs af 

organisationer. Specialiseringen vanskeliggør også fastholdelsen af medarbejdere på arbejdspladsen og 

forringer de fagprofessionelles mulighed for at arbejde med inddragelse og helhedsorienteret. Endelig ser 

den negative påvirkning også ud til at gælde effekten af det sociale arbejde over for børn, unge og familier. 

En forklaring på den fortsatte specialisering kan være, at organisering ligger tydeligt inden for 

handlerummet i forvaltningen til forskel fra andre forhold, som indvirker på det sociale arbejde fx 
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bevillingsniveau, sagsbehandlernes professionsuddannelse og kommunens borgergrundlag. De kommunale 

forvaltninger udsættes for både internt og eksternt pres for ændringer. Internt sker det bl.a. i form af 

specialisering som professionsstrategi og forventninger af beskyttelse af medarbejderne over for 

usikkerheden i socialt arbejde og eksternt i form af tilpasning til aktuelle politiske og økonomiske 

prioriteringer. Presset omsættes i en række kommuner i handlinger. En af de mulige handlinger inden for 

det aktuelle handlerum er omorganisering. Argumentationen indebærer, at omorganiseringer også bruges 

til håndtering af pres og problemer, som ikke er organisatoriske eller som ikke er primært organisatoriske. 

Denne forklaring er i samklang med resultatet fra forskningsoversigten om, at kommunernes motiver for 

valg af organisatoriske principper generelt er diffuse. 
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Kapitel 4, Specialiseringsformer i østdanske kommuner 
I dette kapitel går vi videre med anden del af undersøgelsen om specialisering i børne- og ungeafdelinger, 

som består af en kortlægning af specialiseringsformer i kommunerne.  

Kortlægningen har to formål. For det første skal den bruges til at udvælge to kommuner til tredje del af 

undersøgelsen i form af feltarbejdet, dvs. som en screening.  For det andet er data fra undersøgelsen 

grundlag for at finde frem til mønstre og udbredelse af specialiseringsformer i de østdanske kommuner, 

hvilket er omdrejningspunktet i dette kapitel. Screeningen er afsæt for at vælge to kommuner til 

feltarbejdet, en med en lav grad af specialisering og en med høj grad af specialisering. De to kommuner 

præsenteres efter kortlægningen. 

4.1 Kortlægning og analyse af specialiseringsformer i østdanske kommuner   
Vi har afgrænset os til Østdanmark og de 46 kommuner, som ligger i region Hovedstaden og region 

Sjælland, da vi har mulighed for at følge kortlægningen op med feltarbejde i kommuner inden for dette 

område.    

Vi indleder kapitlet med at beskrive, hvordan dataproduktionen er foregået. Derefter præsenterer vi 

resultater i form af afsnit om modtageenheder, en typologi for organisationsformer og deres udbredelse i 

kommunerne og andre resultater fra kortlægningen. Resultaterne analyseres ud fra en konfigurativ og 

nyinstitutionel tilgang til specialisering, for en uddybning se kapitel 2, afsnittet om specialisering som 

begreb. Endelig perspektiverer vi ved at vurdere i hvilken grad, resultaterne er dækkende for danske 

kommuner som helhed.  

Produktion af data  

Vi producerede data om kommunernes specialiseringsformer via telefoninterviews i foråret 2014. Forud for 

hvert interview blev der sendt en mail med en præsentation af undersøgelses formål og deltagere, 

spørgsmål i interviewet, den tidsmæssige ramme for interviewet samt en varsling om telefonisk opfølgning. 

Mailen blev sendt til børne- og ungeafdelingens leder, en faglig leder, en konsulent eller en socialfaglig 

koordinator. Vi ringede op til 10 gange i hver kommune, og i nogle tilfælde kontaktede vi forskellige 

medarbejdere i samme kommune. Der kom svar fra 41 ud af 46 kommuner, hvilket er en svarprocent på 89 

%. De fem kommuner i kortlægningen, som vi ikke fik kontakt til, skiller sig ikke ud fra de øvrige kommuner i 

forhold til størrelse og placering22. To af de fem kommuner var i den aktuelle periode præget af omfattende 

leder- og sagsbehandlerskift samt organisatoriske omstruktureringer, mens der ikke var særlige forhold 

omkring organiseringen i de tre øvrige kommuner.   

Vi havde forud for interviewet udarbejdet et spørgeark primært med spørgsmål om specialiseringsformer 

ud fra Morén, Blom, Perlinski & Lundgrens definition (Morén, Blom, Lundgren, & Perlinski, 2010). Hvert 

telefoninterview varede ca. 12-15 minutter bortset fra enkelte, som på den interviewedes initiativ var 

længere.   

                                                           
22 Det drejer sig om to kommuner i region Hovedstaden med over 40.000 indbyggere og tre kommuner i region 

Sjælland med under 40.000 indbyggere.  
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Det er vigtigt at pege på, at undersøgelsen giver et øjebliksbillede af den formelle specialisering i østdanske 

kommuner fra foråret 2014. Flere kommuner har allerede en anden organisering nu, og også denne 

kortlægning kan dermed pege i retning af en tendens til hyppige re- og omorganiseringer i kommunerne.  

Modtagelsen  

Kortlægningen viser, at der er en organisatorisk enhed, som har vundet udbredelse i kommunerne på tværs 

af de øvrige former for organisering. Det er modtagelsen, som også navngives akut modtagelse, 

tværgående team, forvisitation, visitation, forpost eller front. Samlet set har 30 ud af 41 kommuner en 

modtageenhed, dvs. omkring trefjerdedele af de kommuner, som har deltaget i kortlægningen. 

Modtagelsen kan ses som en funktionel specialisering, dvs. som en form for specialisering, der er bestemt 

af afdelingens opgavefunktioner (Lundgren, Blom, Morén, & Perlinski, 2009).   

Modtagelsens funktion er som minimum at modtage henvendelser og underretninger, vurdere dem og 

derefter fordele dem til behandling blandt medarbejderne i kommunen. Fire kommuner har slået denne 

funktion sammen med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 5023, så man har 

en samlet modtage- og undersøgelsesenhed. Nogle kommuner arbejder også med en rådgivende funktion i 

modtagelsen bl.a. familierådgivning efter servicelovens § 1124. Her kan sagsbehandlerne være suppleret af 

andre medarbejdere især familiekonsulenter.  

 

I nogle kommuner har der eksisteret en modtagelse før overgrebspakkens vedtagelse i oktober 2013, mens 

modtagelsen i andre kommuner ifølge de interviewede er oprettet i direkte forlængelse af 

overgrebspakken, herunder kravet i serviceloven om en vurdering af alle underretninger indenfor 24 

timer25.   

 

Ud fra en nyinstitutionel tilgang kan dette ses som isomorfisme. DiMaggio & Powell skelner mellem 

tvungen, mimetisk og normativ isomorfisme (i Grape, Blom, & Johansson, 2006; Lundgren et al., 2009; Mik-

Meyer & Villadsen, 2007), for en uddybning se kapitel 2, afsnit om specialisering. Kortlægningen peger på, 

at den seneste udvikling i kommunernes organisering kan ses som tvungen isomorfisme, drevet af ny 

lovgivning, eventuelt suppleret af mimetisk isomorfisme.   

Modtagelsen kan være organiseret på forskellige måder. Det typiske er, at modtagelsen består af nogle få 

faste sagsbehandlere. I en enkelt kommune er der kun én sagsbehandler i modtagelsen, mens antallet i de 

øvrige kommuner varierer fra to-seks. Et eksempel på en anden model findes i en kommune, hvor der 

sidder tre sagsbehandlere fra afdelingen på skift i modtagelsen en uge ad gangen, dvs. sagsbehandlerne i 

modtagelsen tilhører et andet team, men er i kortere perioder i modtagelsesteamet, hvormed der er tale 

om en fleksibel matriceorganisering (Jacobsen & Thorsvik, 2014).   

Typologisering  

Typologiseringen er fremkommet ved bearbejdning af kortlægningens resultater med kategorier for 

specialisering, som er særligt tilpasset organisationer inden for feltet socialt arbejde (Morén et al., 2010). 

                                                           
23 LKB nr. 150 af 16/02/2015, § 50.  
24 LKB nr. 150 af 16/02/2015 § 11.  
25 LKB nr. 150 af 16/02/2015 § 155.  
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Kategoriseringen er udtryk for en konfigurativ forståelse af organisationer, se kap. 2, afsnittet om 

specialisering som begreb for en uddybning.   

I børne- og ungeafdelingerne er der tre typer af organiseringer, som vi kalder henholdsvis type 1, type 2 og 

type 3. Indenfor er hver type kommuner med en ensartet form for specialisering samlet. Typologien er 

konstrueret, så hver kommune entydigt kan bestemmes som én type. Typologiseringen indeholder både et 

kvalitativt og et kvantitativt aspekt. Det kvalitative aspekt drejer sig om den konkrete udformning af 

specialiseringen, og det kvantitative aspekt om graden af specialisering.   

Typologiseringen er udformet sådan, at der er en stigende grad af specialisering. Dvs. type 1 kommuner har 

den laveste grad af specialisering, type 2 kommuner har en mellem grad af specialisering, mens type 3 

kommuner har den højeste grad af specialisering, se tabel 5.  

Type 1 1) Kommuner med problemspecialisering    

Under 40.000 indbyggere26  Over 40.000 indbyggere  

Uden modtagelse  227  2  

Med modtagelse  4  2  

Type 2 2) Kommuner med problem- og en aldersopdeling   

Under 40.000 indbyggere  Over 40.000 indbyggere  

Uden modtagelse  2  1  

Med modtagelse   3  8  

Type 3 3) Multispecialiserede kommuner med problem-, funktionel - og evt. 

aldersspecialisering   

Under 40.000 indbyggere  Over 40.000 indbyggere  

Uden modtagelse  2  1  

Med modtagelse  428  10  

 

Tabel 5: Typologisering ud fra grad og type af specialisering, østdanske kommuner. N= 41 ud af 46 mulige.    

Type 1, problemspecialisering  

Ti kommuner har alene problemspecialisering eventuelt kombineret med en modtagelse, hvilket svarer til 

ca. 25 %. Det er type 1 kommuner. Type 1 er de kommuner, som har den laveste grad af specialisering. Fire 

af ti kommuner har mere end 40.000 borgere. Dvs. en lav grad af specialisering kan godt forekomme i store 

kommuner.   

Alle kommuner har en problemspecialisering i form af en opdeling i det psykosociale og 

børnehandicapområdet. Det psykosociale område dækker over myndighedsarbejdet med udsatte børn og 

                                                           
26 Tal ifølge Danmarks Statistik på www.dst.dk 1. kvartal 2014.  
27 Den mindste kommune har udlagt børnehandicapområdet til den nærmeste kommune.  
28 En mindre kommune har udlagt arbejdet med udsatte børn og unge og handicapområdet til en tilstødende 

kommune.   

http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
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unge og deres familier, mens børnehandicapområdet dækker det tilsvarende med børn og unge med 

funktionsnedsættelser og deres familier.  

En enkelt kommune er ved at indføre problemspecialisering, mens problemspecialiseringen er veletableret i 

de øvrige 40 kommuner. I nogle kommuner navngives det psykosociale område social-, børne- & familie-

eller børne- & ungeområdet, og børnehandicapområdet navngives specialområdet eller området for 

funktionsnedsættelser. Vi bruger betegnelserne psykosocial og børnehandicap inspireret af vores 

informanter og håber på, at de er velkendte i praksisfeltet29. Vi er opmærksomme på, at begrebet 

psykosocial risikerer at have en individualiserende undertone, men vi har vægtet genkendelighed i 

praksisfeltet. 

Problemspecialiseringen er den mest institutionaliserede form for specialisering, og i en del kommuner har 

det psykosociale og handicapområdet hver deres faglige ledelse. Ledelsen kan være formaliseret i 

forskelligt omfang, og lederen kan både være en faglig leder, en gruppeleder, en teamleder eller en faglig 

koordinator.   

En kommune har ved siden af opdelingen i det psykosociale og handicapområdet også en  

problemspecialisering i form af et team for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund30. Tre af de fire 

store kommuner supplerer problemspecialiseringen med en personbåren specialisering i form af 

sagsbehandlere, der arbejder primært med henholdsvis uledsagede flygtningebørn og unge kriminelle eller 

kriminalitetstruede. Tre af de fire store type 1 kommuner er derudover kendetegnet ved en geografisk 

opdeling af kommunen på det psykosociale område, men ikke på børnehandicapområdet. En geografisk 

opdeling kan vanskeliggøre en specialisering og derfor være en forklaring på den lave grad af specialisering i 

de store kommuner. Mindst to af de store kommuner er i gang med at overveje en yderligere specialisering. 

Se figur 5 for illustration af type 1 kommuner:  

Figur 5: Type 1, kommuner med problemspecialisering.   

 

 

                                                           
29 Vi har spurgt rundt efter forslag til mere præcise betegnelser, men dette er de bedste bud frem til nu.   
30 Kommunen adskiller sig ved en integration af almen-og specialområdet i forvaltningen. Sagsbehandlerne på børne- 

og ungeområdet er ikke samlet i en afdeling, men er spredt på forskellige grupper. En anden kommune har en 

lignende organisering.    
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Type 2, problem- og aldersspecialisering  

Type 2 kommuner er karakteriserede ved at have en aldersspecialisering udover en problemspecialisering 

og eventuelt en modtagelse. Der er 14 type 2 kommuner, hvilket svarer til ca. 35 % af de kortlagte 

kommuner.  

 

25 kommuner har en aldersspecialisering, hvilket udgør ca. 60 %. Aldersspecialiseringen findes i de 14 type 

2 kommuner, men også i 11 type 3 kommuner. Opdelingen af børn og de unge er typisk i to grupper, og 

snittet ligger mellem 12-15 år. I langt størstedelen af kommunerne arbejdes der i grupper på 0-12 år og 13-

18/23 år eller 0-15 år og 15-18/23 år. En børne- og ungesag lukkes eller overdrages typisk til 

voksenafdelingen, når den unge fylder 18 år, men der er mulighed for en efterværnsindsats op til den unge 

fylder 23 år. Aldersgrænserne forklares af informanterne ud fra lovgivning og børns udvikling. Når det 

gælder lovgivningen fremhæver flere informanter, at dele af børns høringsret begynder ved 12 år og, at 

beskæftigelseslovgivningen31 gælder for unge fra 15 år. Børns udvikling har betydning ved, at 12 år er på 

tærsklen til teenageårene og omkring de 15 år går den unge fra grundskole til anden uddannelse eller 

beskæftigelse.   

I langt de fleste kommuner er problemspecialiseringen mere styrende for organiseringen end 

aldersopdelingen (se figur 7 eksempel A), men i enkelte kommuner er aldersopdelingen mere styrende, dvs. 

et barn eller en ungs relation til forvaltningen bestemmes i første omgang af alderen og dernæst af typen af 

problem (se figur 7 eksempel B).   

I adskillige kommuner er en enhed for unge placeret under jobcentret, og ikke i børne- og 

ungeforvaltningen. Dette forklares af en informant med aktivloven32, hvor unge på 15-17 år har pligt til at 

være i uddannelse, beskæftigelse eller lignende. En særlig variant findes i to kommuner, hvor ungeteamet 

er etableret som en tværgående ungeenhed med deltagere fra både børne- og ungeafdelingen og 

jobcentret. Oprettelsen af ungeenheder for unge 15-17 år, under eller i tilknytning til jobcentret, kan ses 

som et udtryk for lovgivningsdrevet isomorfisme (Grape, Blom & Johansson, 2006). I tre kommuner er 

ungeenhedens fokus kriminelle eller kriminalitetstruede unge, dvs. der er tale om en kombination af en 

alders- og problemspecialisering udover den problemspecialisering, som ligger i opdelingen mellem det 

psykosociale og handicapområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven) §§72,73, 167, 168 og 170 samt BEK nr. 837 af 30/06/2014   
32 BEK nr. 837 af 30/06/2014.  
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Figur 6: Type 2, kommuner med problemspecialisering og aldersspecialisering, eksempel A og B.  

 
 

 
 

Type 3, multispecialisering   

17 kommuner har en funktionel specialisering ud over en problem- og eventuelt en aldersspecialisering, 

dvs. ca. 40 % af de undersøgte kommuner. De er dermed multispecialiserede (Lundgren et al., 2009).   

Den funktionelle specialisering er underlagt problemspecialiseringen, men det veksler om 

aldersspecialiseringen eller den funktionelle specialisering er mest styrende (se figur 7 A og B som 

eksempler på begge varianter). Den mest udbredte form for funktionel specialisering er en opdeling i 

teams, der følger faserne i et klassisk sagsforløb, som det er tænkt i lovgivningen; fra 

henvendelse/underretning og evt. rådgivning til undersøgelse og indsats. Syv kommuner har en opdeling i 

undersøgelses- og indsatsteams, som alle omfatter det psykosociale område, men der er også et eksempel 

på, at undersøgelsesenheden dækker både det psykosociale og børnehandicapområdet. Andre funktionelle 

specialiseringer er anbringelsesteams og tilsynsteams med familieplejekonsulenter.    

På børnehandicapområdet er det mindre udbredt med en funktionel- og aldersspecialisering. Nogle 

kommuner har en eller flere medarbejdere, der udelukkende tager sig af udbetaling af medudgiftsydelse og 

tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 41 og 4233, de såkaldte ’glatte’ sager. En forklaring på den 

lavere grad af specialisering blandt sagsbehandlere, der arbejder med børn- og unge med 

funktionsnedsættelser, er sandsynligvis, at der i de fleste kommuner er færre medarbejdere på 

børnehandicapområdet end på det psykosociale område. I Vestegnskommunerne er der fx 8-23 

sagsbehandlere på det psykosociale område sammenlignet med 3-5 på handicapområdet34.  

Enkelte informanter har begrundet den funktionelle specialisering, selvom vi ikke har spurgt eksplicit til 

dette. De forklarer, at det er en måde at styre arbejdet på for ledelsen og reducere kompleksiteten for 

                                                           
33 LKB nr. 150 af 16/02/2015 § 41 og § 42.  
34De nordsjællandske kommuner i region Hovedstaden skiller sig ud ved, at sagsbehandlere på børnehandicapområdet 
udgør en relativt større andel af det samlede antal sagsbehandlere i børne- og ungeafdelingen end i de øvrige 
kommuner. 
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medarbejderne. Kompleksiteten er bl.a. en følge af, at der løbende kommer ny, specialiseret lovgivning. 

Funktionel specialisering i form af et undersøgelsesteam ses som en vej til at kvalificere og effektivisere 

arbejdet med børnefaglige undersøgelser. På den måde kan en afdeling indhente et efterslæb. I en af 

kommunerne begrundes indførelsen af funktionel specialisering bl.a. ud fra et ønske om bedre opfølgning 

på om anbragte børn og unge kan hjemsendes, som igen kan hænge sammen med økonomistyring.           

Figur 7: Type 3, Multispecialiserede kommune, eksempel A og B.   

 

 

Andre resultater   

I telefoninterviewene spurgte vi til, hvor længe den nuværende organisering i kommunen har eksisteret. 

Enkelte informanter kunne ikke svare på dette. Andre svarede, at den grundlæggende organisering blev 
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etableret med kommunalreformen i 2007, men at der været en del ændringer siden da, bl.a. 

sammenlægninger med andre dele af forvaltningen og oprettelse af modtageenheder og ungeenheder.  

Fire kommuner var i foråret 2014 i gang med større omorganiseringer. I gennemsnit har den nuværende 

organisering af myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet eksisteret i ca. tre år.  

Børne- og ungeafdelingens placering i den samlede kommunale organisering er forskellig. Det er svært at 

gennemskue den mere præcise forvaltningsmæssige kontekst, da navngivningen af forvaltningsgrene og 

afdelinger varierer i kommunerne.  De mest udbredte organiseringer lader til at være, at børne- og 

ungeafdelingen hører sammen med skole- og/eller dagtilbudsområdet eventuelt i kombination med 

kulturområdet eller at børne- og ungeafdelingen indgår som en del af socialforvaltningen, som er 

sammenlagt med sundhedsområdet.   

22 ud af de 41 kommuner bruger en geografisk underopdeling. Der er ikke enighed om, hvorvidt distrikts- 

eller bydelsopdeling skal ses som organisatorisk specialisering (Christensen et al., 2009 og Perlinski, 2010 

argumenterer henholdsvis for og imod dette). Vi har spurgt til geografiske underinddelinger i 

kortlægningen, da det er en del af den samlede organisering og vi forholder os undersøgende overfor at se 

det som en specialisering. Den mest gennemgribende distriktsinddeling indebærer, at sagsbehandlerne og 

andre medarbejdere har deres hovedarbejdsplads på en lokalitet i distriktet. Det er der kun ganske få 

eksempler på. Den mest udbredte model er, at arbejdet med distrikter foregår fra én fælles lokalitet, 

hvorfra sagsbehandlerne tager ud i distrikterne eller bydelene fx en gang om ugen eller hver anden uge. I 

mange tilfælde omfatter distrikterne kun den psykosociale del af det sociale arbejde og ikke 

børnehandicapdelen.       

Størstedelen af kommunerne arbejder med en omgivelsesspecialisering i form af skolesocialrådgivere og i 

mindre grad dagtilbudssocialrådgivere. Skole/dagtilbudsocialrådgiverne har ikke en egentlig 

myndighedsfunktion, men er organisatorisk placeret i børne- og ungeafdelinger. De arbejder i en zone 

mellem myndigheden på specialområdet og almenområdet. I adskillige kommuner indgår 

skole/dagtilbudssocialrådgiverne i modtagelsen og indsatsen efter § 11 i Serviceloven.35   

Ordningen med skole/dagtilbudssocialrådgivere har forskellige udformninger. I en del kommuner kommer 

socialrådgiverne regelmæssigt på skolen, fx en dag om ugen eller hver anden uge, og af og til i 

daginstitutionerne, mens der i andre kommuner er tale om socialrådgivere, som har deres arbejdsplads på 

skolerne og ofte kommer i dagtilbud.    

Gruppen af familieplejekonsulenter befinder sig et sted mellem myndighed og leverandør. De har ansvaret 

for at finde plejefamilier, hvilket kan ses som en leverandørfunktion, samtidig med at de står for tilsyn i 

plejefamilierne, så i den sammenhæng udøver de en myndighedsfunktion.  

Man kan analysere forskellen mellem type 1, type 2 og type 3 kommuner ud fra Mintzbergs to 

bureaukratibegreber, fagbureaukratiet og maskinbureaukratiet (Mintzberg, 1981). Fagbureaukratiet er 

karakteriseret ved standardisering af faglige kompetencer, en decentraliseret organisation og styring via 

fagprofessionelle normer og standarder. Maskinbureaukratiet er karakteriseret ved en standardisering af 

arbejdsprocesserne, en hierarkisk organisation især med flere mellemlederlag og en centraliseret 

                                                           
35 LKB nr. 150 af 16/02/2015 § 11. 
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regelstyring. I det fagbureaukratiet har de professionelle stor indflydelse på arbejdsdelingen, mens 

arbejdsdelingen i maskinbureaukratiet bestemmes af organisationen (Mintzberg, 1981; Seemann m.fl., 

2013).   

Formel specialisering i børne-og ungeafdelinger kan grundlæggende ses som udtryk for, at arbejdsdelingen 

sker via organiseringen fremfor via fagprofessionelle normer og standarder. Det kommer mest 

gennemgribende til udtryk i den funktionelle specialisering, da arbejdsdelingen sker på tværs af forløb med 

børn, unge og deres familier. Flere organisatoriske enheder i en afdeling giver desuden et større og mere 

differentieret mellemlederlag, fx i form af faglige ledere, teamledere og faglige koordinatorer36.  
 

Hvis de to former for bureaukrati ses som yderpunkter på et kontinuum, kan alle børne- og ungeafdelinger 

placeres som en blandingsform et sted mellem de to yderpunkter. Men samtidig tyder forskelle i 

arbejdsdeling og mellemlederlaget på, at type 1 kommuner ligger nærmest fagbureaukratiet, type 3 

kommuner nærmest maskinbureaukratiet og type 2 et sted mellem de to andre typer.   

Er kommunerne i Vestdanmark anderledes?  

Vi har kun undersøgt de 41 kommuner i region Hovedstaden og Sjælland. Et oplagt spørgsmål i forhold til 

en ambition om generalisering, er om de østdanske og vestdanske kommuner ligner hinanden eller er 

forskellige, når det gælder specialisering?  

Statiske analyser fra 100 middelstore svenske kommuner viser, at der er en samvariation mellem antal 

borgere i kommunen og graden af specialisering i den kommunale forvaltning (Bergmark & Lundström, 

2007). Vi antager, at en tilsvarende sammenhæng findes i Danmark. Vi har derfor undersøgt, hvorvidt der 

er forskel på antallet af indbyggere i østdanske og vestdanske kommuner. Det viser sig, at hvor 

gennemsnittet for antal borgere i kommuner i region Hovedstaden og Sjælland er  

45.700, er det tilsvarende tal for kommuner i region Syd, Midtjylland og Nordjylland 53.965 (Danmarks 

Statistik, Statistikbanken, 1. kvartal 2015, egne beregninger). Kommuner med under 10.000 og over 

150.00037 borgere er udeladt af sammenligningen, da de adskiller sig markant fra det store flertal af danske 

kommuner. Vi har i Øst regnet inden for en ramme af 13.969 borgere i den mindste kommune og 103.732 i 

den største. Den tilsvarende ramme i Vest er 12.578 borgere i den mindste kommune og 115.484 i den 

største (Ibid.). Dvs. gennemsnittet af antal borgere i kommunerne kan ses som en grov indikator for, at de 

vestdanske kommuner ligner de østdanske, når det gælder specialisering.    

4.1.1 Delkonklusion  

Kortlægningen af specialiseringsformer tegner et billede af, at organiseringen af børne- og ungearbejdet i 

danske kommuner lægger sig tæt op ad lovgivningen på social- og beskæftigelsesområdet, særlig 

serviceloven og aktivloven. Nogle teams er ligefrem navngivet efter eller refererer til paragraffer i  

Serviceloven fx § 50 teams (§ for den børnefaglige undersøgelse i serviceloven) og handleplansteams. De 

seneste formelle organisatoriske ændringer er i mange kommuner oprettelsen af en modtagelse og en 

ungeenhed, som i nogle tilfælde indgår i beskæftigelsesafdelingen.  Begge ændringer kan ud fra et 

nyinstitutionelt perspektiv ses som udtryk for isomorfisme, der er drevet af lovgivningen.   

                                                           
36 Selv om der formelt set ikke indgår en ledelsesfunktion i stillingsbetegnelsen koordinator er vores indtryk, at mange 
faglige koordinatorer i børne- og ungeafdelinger har mellemlederlignende funktioner.      
37 Udeladte kommuner er København, Odense, Aarhus, Aalborg og mindre ø-kommuner.  
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Samtidig viser kortlægningen også et mangfoldigt billede af specialiseringen, hvor ingen kommuner har helt 

samme organisering. Både grænserne til kommunens øvrige forvaltning varierer bl.a. sundheds-, skole-, 

beskæftigelses- og udsatte voksenområdet, ligesom de interne grænser i børne- og ungeafdelingen er 

forskellige.  

Trefjerdedele af de østdanske kommuner har en modtagelse, hvilket kan ses som en funktionel 

specialisering. Som minimum står modtagelsen for ekspeditionen og vurdering af henvendelser og 

underretninger om udsatte børn og unge, men i en del af kommunerne har modtagelsen også en 

rådgivende funktion og indgår i kommunens tidlige indsats. Størstedelen af kommunerne har derudover 

skole/dagtilbudssocialrådgivere, som arbejder på skoler og i dagtilbud uden en egentlig 

myndighedsfunktion, men med en organisatorisk placering i børne- og ungeafdelingen.  

Kommunerne kan opdeles i tre typer. Der er 10 type 1 kommuner, som kun har en problemspecialisering. 

En problemspecialisering indebærer en opdeling mellem det psykosociale og handicapområdet. Der er 14 

type 2 kommuner, som både har en problem- og en aldersspecialisering. I langt størstedelen af 

kommunerne arbejdes der i grupper på 0-12 år og 13-18/2338 år eller 0-15 år og 15-18/23 år. Endelig er der 

17 type 3 kommuner, som både har en problem- og en funktionel specialisering eventuelt suppleret med en 

aldersspecialisering.  En funktionel specialisering er typisk en opdeling i undersøgelses- og 

handleplansarbejde, men kan også have andre udformninger. Type 3 kommuner er multispecialiserede. Der 

er små og store kommuner inden for alle tre typer, men samtidig også en sammenhæng mellem 

kommunestørrelse og stigende grad af specialisering på den måde, at de store kommuner i højere grad er 

specialiserede.   

Alle børne- og ungeafdelinger kan med Mintzbergs begreber om fagbureaukrati og maskinbureaukrati ses 

som en blandingsform, men med den forskel, at type 1 kommuner lægger sig op ad fagbureaukratiet, type 

3 er nærmere maskinbureaukratiet, mens type 2 kommuner ligger imellem type 1 og type 3.   

Ud fra en sammenligning af kommunernes antal indbyggere er der ikke indikation på, at specialiseringen er 

væsentlig anderledes i vestdanske end i østdanske kommuner.   

4.2 Udvælgelse og præsentation af to feltarbejdskommuner  
I dette afsnit præsenterer vi de to kommuner, som vi har lavet feltarbejde i. De to kommuner er givet 

fiktive navne. Den ene kommune, Ringby, har en lav grad af specialisering og den anden kommune, Favrdal, 

er multispecialiseret. Vi har valgt at beskrive de to kommuner på det tidspunkt, hvor vi indledte 

feltarbejdet, som var 2014 i Ringby og 2015 i Favrdal. Begrundelsen for dette er, at organiseringen ved 

feltarbejdets begyndelse har haft mere indflydelse på sagerne end en senere omorganisering, da vi 

undersøger sagerne et år retrospektivt og et år prospektivt.  

I Favrdal er der fra 2006 gennemført en større omlægning af børne- og ungeteamet samt en opnormering 

på det psykosociale område, og der er også en række andre mindre ændringer i begge kommuners 

organisering i projektperioden.  Ændringerne underbygger resultatet fra forskningsoversigten i kapitel 3 om 

tilbagevendende re- og omorganiseringer i kommunerne.  

                                                           
38 En børne- og ungesag lukkes eller overdrages typisk til voksenafdelingen, når den unge fylder 18 år, men der er 

mulighed for en efterværnsindsats op til den unge fylder 23 år.  
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Nedenfor sammenholder vi først sammenlignelige oplysninger af betydning for organisering og deling af 

arbejdet i de to kommuner, se tabel 6, og derefter beskriver vi kort kommunerne hver for sig.  

 Ringby Favrdal 

Specialisering Problemspecialisering   Multispecialisering, men ingen 
specialisering på børnehandicapområdet 

Antal borgere Over 50.000 Ca. 40.000 

Socioøkonomisk 
index39 

Under 1 Under 1 

Antal medarbejdere 
i forvaltningen på 
det specialiserede 
børne- og 
ungeområde  

Psykosocialt område 

1 faglig leder  
10 sagsbehandlere  
1 efterværnssagsbehandler 
  
 
 

1 faglig leder 
12 sagsbehandlere fordelt på 4 i 
undersøgelsesgruppen, 5 i indsatsgruppe 
samt 1 efterværnssagsbehandler og 2 i en 
ungegruppe 
(4 netværksrådgivere) 

Børnehandicapområdet 

1 faglig leder 
8 sagsbehandlere  
1 administrativ medarbejder 

1 faglig koordinator 
4 sagsbehandlere  
1 administrativ medarbejder 

I alt 22 I alt 19 (+4) 

Fordeling af sager Efter skoledistrikter på det 
psykosociale område og på 
visitationsmøder på 
børnehandicapområdet. 
I sidste del af perioden fordeles ud 
fra CPR-nummer i det enkelte distrikt 
i det psykosociale team.  

Delvist efter distrikter, men mere i 
indsats- end undersøgelsesgruppen. 

 

Antal sager pr. 
medarbejder40 

 Ca. 39 sager pr. medarbejder 
på det psykosociale område 

 Ca. 44 sager på 
børnehandicapområdet 

 Ca. 15 sager pr. medarbejder i 
undersøgelsesgruppen 

 Ca. 32-50 sager pr. medarbejder i 
indsatsgruppen 

 Ca. 50-60 sager pr. medarbejder 
på børnehandicapområdet 

Faste mødefora Behandlermøder en gang om ugen 
og bekymringsmøder en gang om 
måneden i psykosocialt team. 

Driftsmøde en gang om ugen i det 
psykosociale team. Beslutningsmøde i 
undersøgelsesgruppen to gange om 
ugen. Behandlermøde en gang ugentligt i 
indsatsteam. 

                                                           
39 Det socioøkonomiske index anvendes i den kommunale udligningsordning. Tallet måler kommunes relative 
udgiftsbehov sammenlignet med andre kommuners på bases af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med 
forskellig vægt i beregningen. Eksempler på kriterier er beskæftigelsesgrad, antal psykiatriske patienter samt antal 
udviklingshæmmede. En værdi over 1 betyder, at kommunen har større udgiftsbehov end gennemsnittet af 
kommuner, mens en værdi på under 1 indebærer et lavere udgiftsbehov end gennemsnittet. Tallet er trukket fra 
Danmarks Statistik på www.dst.dk d. 19.5.2014.    
 
40 Tal baseret på oplysninger fra enkelte sagsbehandlere og de faglige ledere. Tallene for de enkelte teams er ikke helt 
overensstemmende. Tallene for det psykosociale team i Favrby ændres senere, da der sker en opnormering, se sidste 
afsnit om Ny organisering i dette kapitel. 

http://www.dst.dk/
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Beslutningsmøder ugentligt og ICS-
møder hver anden uge med træk fra 
supervision i børnehandicapteam. 

Ugentligt bevillingsmøde samt ugentligt 
drøftemøde om sager i 
børnehandicapteam. 

Tabel 6: Sammenligning af Ringby og Favrdal på udvalgte punkter i organiseringen i 2014-2015 

Ringby med problemspecialisering 

Det specialiserede børne- og ungeområde er placeret i en afdeling sammen med PPR, 

familieplejekonsulenterne og de interne leverandører bl.a. et familiehus. Afdelingen hører under samme 

forvaltning i kommunen som skolerne, mens dagtilbud og sundhedsområdet bl.a. sundhedsplejersker ligger 

i en anden forvaltningsgren. De faglige ledere mener, at denne opdeling skyldes et ønske om at balancere 

de enkelte forvaltningssøjler størrelsesmæssigt.  

Det specialiserede børne- og ungeområde i forvaltningen er organiseret i to teams. Det ene har 

psykosociale sager, det andet sager om børn og unge med funktionsnedsættelse. Hvert team har en faglig 

leder, som referer til chefen for afdelingen, se figur 8.  

Figur 8: Organiseringen af det specialiserede børne- og ungearbejde i Ringby.  

 

Underretninger og henvendelser når først en administrativ medarbejder og sendes derfra til en socialfaglig 

vagt. Vagten videregiver til den aktuelle faglige leder samt en sagsbehandler i barnets eller den unges 

skoledistrikt. Vagtfunktionen går på skift mellem sagsbehandlerne i begge teams. 

Der har været en stabil gruppe sagsbehandlerne i det psykosociale team i flere år i kommunen, men dette 

ændrer sig i projektperioden, hvor fire ud af ti stillinger er besat med nye medarbejdere, og to er på barsel 

ved undersøgelsesperiodens slutning. I børnehandicapteamet er der både før og under feltarbejdet en del 

medarbejdergennemstrømning. Der har været udskiftning i alle otte stillinger i løbet af tre år i perioden 

2013-2015. Alle sagsbehandlere er uddannet socialrådgivere eller socialformidlere med en undtagelse. 
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Favrdal med en multispecialisering 

I Favrdal er det psykosociale team i et center sammen med skole og dagtilbud samt kultur og sundhed. PPR 

og de interne leverandører på børne- og familieområdet fx specialskole og kontaktpersonkorpset hører til i 

samme center. Teamet for børn og unge med handicaps blev i 2014 skilt ud og ligger nu i et andet center 

sammen med resten af handicapområdet bl.a. to handicapinstitutioner. Det psykosociale team og 

børnehandicapteamet har hver deres direktør og delbudget og refererer til to forskellige politiske udvalg, 

se figur 9 nedenfor. Begrundelsen for opdelingen er ifølge lederne at der skal skabes ligevægt mellem 

direktørområderne i kommunen. Der er umiddelbart ikke nogen faglig begrundelse. Sammenlægningen 

mellem børnehandicap- og voksenhandicapområdet forklarer lederen af handicaptemaet med et behov for 

at skabe en bedre overgang mellem børne- og voksenområdet. Et mål er økonomisk at dimensionere 

indsatser på børnehandicapområdet inden overgangen til voksenhandicapområdet.  

Figur 9: Organiseringen af det specialiserede børne- og ungearbejde i Favrdal 

 

 
Favrdal er ifølge lederen af det psykosociale team den kommune i landet, som inden for de seneste år har 

omlagt mest fra anbringelse til tidlig indsats. I hvert distrikt er der en netværkssocialrådgiver, som står for 

det forebyggende arbejde, forældrekurser og har kompetence til rådgivningsforløb efter § 11 i 

Serviceloven. Fx screener netværkssocialrådgiverne alle børn i kommunens daginstitutioner. 

Netværksocialrådgiverne er organisatorisk forankret i PPR.  

Underretninger og henvendelser håndteres på den måde, at en sagsbehandler gennemgår dem, hvorefter 

de bliver lagt over til administrationen, som opretter og registrerer og indkalder forældre til partshøring. 

Efterfølgende sendes underretningerne videre til undersøgelsesgruppen. Modtagelsen varetages på skift af 

sagsbehandlere i det psykosociale team. 

I det psykosociale team har fem ud af 12 sagsbehandlere været i teamet i længere tid. De øvrige syv har 

erfaringer fra andre kommuner med undtagelse af en enkelt, som er nyuddannet. Der har været en 

Direktør

Chef

Faglig leder, 
handicapområdet

Børnehandicapteam

1 faglig koordinator

4 sagsbehandlere

Voksenhandicapteam

Direktør

Faglig leder, det 
psykosocialt team 

Undersøgelsesenhed, 4 
sagbehandlere

Indsatsenhed, 

1 koordinator

4 sagsbehandlere

Udsatte unge, 2 
sagsbehandlere
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udskiftning af medarbejdere i børnehandicapteamet. Den sagsbehandler med længst erfaring fra teamet 

begyndte som nyuddannet 2½ år tidligere, de øvrige tre har været ansat otte måneder eller kortere. En 

stilling er midlertidig. Den faglig koordinator har mange års erfaring, men skifter job i projektperioden, 

ligesom lederen af handicaptemaet også får nyt job undervejs i projektet. 

Ny organisering 

Under interviewet med de faglige ledere fortæller lederen af det psykosociale team, at hun sammen med 

medarbejderne er i gang med overvejelser om en ny organisering, som skal afhjælpe organisationens 

flaskehalse. Det er især tiden fra forvaltningen har modtaget en underretning til partshøring af forældre 

samt overgangen mellem undersøgelses- og indsatsgruppe. Derudover er teamets ønske, at børn, unge og 

familier kommer mere i centrum i sagsbehandlingen, og at de får en relation til deres sagsbehandler. Der 

bliver lavet en ny struktur i løbet af det næste halve år. I den nye struktur nedlægges visitationsudvalget 

samt undersøgelses- og indsatsgruppen, og der sker en opdeling af sagsbehandlere på de fire distrikter. 

Ungegruppen bevares. Samtidig med omorganiseringen sker der en opnormering i det psykosociale team. 
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Kapitel 5, en tematisk analyse 
I dette kapitel arbejder vi med undersøgelsens tredje, sidste og mest omfattende del, som er en analyse af 

et feltarbejde i to kommuner. Kapitlet indledes med en analysestrategi samt en kort præsentation af de 

seks børne- og ungesager, som vi har fulgt under feltarbejdet, og derefter følger selve analysen.  

5.1 Analysestrategi 
Grundlag for analysen 

Analysen er lavet ud fra en kritisk-realistisk grundforståelse om, at virkeligheden på en gang er 

menneskeskabt, åben og konstrueret og samtidig systematisk niveaudelt og struktureret (Andersen, 2007; 

Buch-Hansen & Nielsen, 2005).  

Forklaringer må ifølge den kritiske-realisme findes på flere niveauer. Ontologisk arbejder man med en 

opdeling mellem tre domæner: det empiriske, det faktiske og det virkelige. Det empiriske består af 

observerbare fænomener og hændelser; det faktiske af hændelser som mennesker oplever og erfarer dem, 

uanset om vi kan observere dem eller ej og; virkelighedens domæne af de underliggende strukturer og 

mekanismer i verden som producerer hændelser i verden samt kausale potentialer og tilbøjeligheder 

(Andersen, 2007; Blom & Morén, 2011; Buch-Hansen & Nielsen, 2005).  

Data i undersøgelsens data omfatter vores observationer og analyse af journaler i to kommuner, som kan 

ses som en del af det empiriske domæne, samt interviews med børn, unge og familier, sagsbehandleres og 

faglige ledere om deres meningsskabelse og erfaringer, som også er en del af det empiriske domæne, men 

som samtidig referer til det faktiske domæne. Det virkelige domæne kommer i spil i vores analyse gennem 

brug af teorier og begreber.  

Den tematiske analyse   

Analysen er tværgående og tematisk. Afsættet er problemformuleringens temaer og modellen KAIMeR om 

socialt arbejde som teoretisk ramme. Inden for hvert tema sammenligner vi de to kommuner, og der er på 

den måde et komparativt perspektiv indlejret i temaerne.  

Analysemetoden indebærer, at vi analyserer på tværs af datasættet (Braun & Clarke, 2006). 

Omdrejningspunktet er børn, unge og familiers, sagsbehandleres og lederes samlede erfaringer inden for et 

tema.  

Den tematiske analyse er blevet til med inspiration fra fremgangsmåden beskrevet af Braun & Clarke i 

artiklen ”Using thematic analysis in psychology” (2006) og Ritchie et al. i bogen ”Qualitative research 

practice” (2014). Der er den væsentlige forskel, at vi har taget afsæt i et kodetræ, som er produceret ud fra 

vores problemformulering og den teoretiske ramme, og vores tilgang er derfor mere deduktiv. Analysen 

veksler mellem at være teori- og begrebsstyret og datastyret (Ryan & Berbard, 2003; Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Analyseprocessen består af følgende trin: 

1. Udarbejde et kodetræ ud fra KAIMeR og operationalisering af nøglebegreber 

2. Transskribere interviews i det kvalitative dataprogram NVIVO 

3. Kode hele datasættet i NVIVO ud fra kodetræet 
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4. Kondensere databidder inden for hvert af temaerne i matrixer koncentreret på sagsniveau ud fra 

interviews med børn, unge og familier samt sagsbehandlere og et mere overordnet niveau med 

lederinterviews og fokusgruppeinterview 

5. Kondensere databidder yderligere  

6. Udarbejde undertemaer inden for temaerne ud fra et kriterium om ”intern ensartethed og ekstern 

forskellighed” (Braun & Clarke, 2006; 91, egen oversættelse). Dvs. at de databidder, som samles i et 

undertema, bør være så ensartede som muligt og samtidigt adskille sig mest muligt fra andre 

undertemaer  

7. Gennemarbejde undertemaer relateret til teoretiske tilgange og begreber 

8. Genlæsning af matrix fra 4) for at se om der er væsentlige udeladelser, som skal indarbejdes 

 

De citater og andre dataudpluk, som gengives i analysen, er valgt ud fra systematikken ovenfor i 

kombination med, at de indfanger noget væsentligt om et tema eller et undertema. Citaterne er ikke 

nødvendigvis repræsentative for sagsbehandlersynsvinklen eller børn-, unge og forældresynsvinklen i hver 

af de to kommuner.  

 

Et forløbsperspektiv 

Vi har også arbejdet med et forløbsperspektiv i sagerne (Egelund, 2005; Egelund m.fl., 2008). 

Forløbsperspektivet kommer kun indirekte til udtryk, men har betydning for vores forståelse i analysen, og 

derfor præsenterer vi det her. Til forskel fra den tematiske analyse er fokus i forløbsperspektivet 

sammenhængen i den enkelte sag og betydningen af begivenheders varighed og rækkefølge.    

Sagerne forstås som de journaler, der produceres i forvaltningen samt den deltagelse, der knytter sig til 

sagsarbejdet for de direkte involverede aktører. Vi har undersøgt journalerne retrospektivt et år tilbage og 

prospektivt et år frem. Der er fem nedslag i hver sag på forskellige tidspunkter: Først journalanalyse, så 

interview med mor eller forældre samt barn eller ung, hvor det har været muligt, interview med 

sagsbehandler, observation af opfølgningsmøde mellem familien og sagsbehandler og evt. leverandør og 

endelig afsluttende journalanalyse, se figur 10. Hver sag belyses dels fra sagsbehandlerperspektiv og dels 

fra et forældreperspektiv evt. kombineret med et børne- eller ungeperspektiv. I en enkelt af sagerne 

ønskede familien alligevel ikke at deltage i et interview.  
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Figur 10: Undersøgelsesforløbet for børne- og ungesagerne 

Forløbsperspektivet kan nuancere og uddybe den tematiske analyse og giver et direkte forhold til feltet og 

”det kaos der kendetegner det levede liv” (Järvinen citeret i Mik-Meyer, 2004: 182), fx når det er svært at få 

fat på en sagsbehandler eller en familie, og møder udskydes. Forløbsperspektivet kan derimod ikke alene i 

tilstrækkelig grad indfange betydningen af organisering, så de to kommuner på den baggrund kan 

sammenlignes. En sådan analyse ville forudsætte flere sager over en længere periode. 

Fortolkning og validering 

Vi anvender Kvale & Brinkmanns forslag til tre fortolkningsrammer og valideringsfællesskaber i begge 

analyser: 

1) selvforståelse, hvor det er informanterne selv, der validerer,  

2) en kritisk commen sense forståelse, hvor det er ”den brede offentlighed” der validerer ud fra det ”alle 

ved", men som man ikke nødvendigvis er bevidst om (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 212) og  

3) endelig en teoretisk forståelse, hvor forskersamfundet står for valideringen bl.a. gennem udvikling og 

diskussion af teorier (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I dette projekt er informantvalideringen sket gennem fremlæggelse af delresultater og diskussion på møder 

i den ene feltarbejdskommune, i fokusgruppeinterviewet, hvor der var deltagelse af flere af de 

sagsbehandlere, hvis sager vi har fulgt, samt ved, at informanterne har haft mulighed for at kommentere 

analysen af feltarbejdet. Den kritiske commen sense validering har især fundet sted via en dialoggruppe 

med studerende fra den sociale diplomuddannelse – børn og unge samt i undervisningen på uddannelsen. 

Forskervalideringen er foregået i forsknings-udviklingsmiljøet på socialrådgiveruddannelsen og den sociale 

diplomuddannelse – børn og unge på Metropol samt i projektets følgegruppe. 

En anden form for validering et sket ved kombinationen af forskellige datakilder. Vores 

undersøgelsesdesign dækker over brug af primære data i form af journalanalyse, personlige interviews, 

fokusgruppeinterview, observationer og sekundære data fra bl.a. Danmarks Statistik og eksisterende 

undersøgelser (Andersen, 2013). Kombinationen af forskellige undersøgelsesmetoder kan både lede til, at 

man får fat i forskellige dele af de fænomener, man undersøger, hvilket giver et mere nuanceret og præcist 

Retrospektiv 
journalanalyse 

for et år  

Interview med 
forældre og evt. 

barn eller ung

Interview med 
sagsbehandler

Observation af 
opfølgnings-
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billede, men også betyde, at man får et bestemt billede af fænomenerne bekræftet gennem brug af 

forskellige metoder (Kristensen & Krogstrup, 1999).  

5.2. Præsentation af børne- og ungesager 
Vi har fulgt sagsbehandlere og børn, unge og deres forældre i seks sager, som vi kort præsenterer nedenfor. 

I analysen angiver vi hvilken kommune og hvilket team en sag kommer fra, når vi gengiver udsagn fra 

informanter.  Vi angiver børnenes og de unges alder ved feltarbejdets begyndelse.  

Sag 1 fra det psykosociale team Ringby 

Der er tale om en 11-årig pige, der bor sammen med sin mor og storesøster. Moderen er i beskæftigelse og 

familien bor i et rækkehus. Pigen har sporadisk samvær med sin far. Sagen har været i forvaltningen længe. 

Familien har haft deres sagsbehandler et par år før, vi møder dem første gang, men hun skifter job, og de 

får en ny sagsbehandler lige inden, vi afslutter feltarbejdet. 

Moderen og sagsbehandleren har i starten af forløbet fokus på pigens motoriske udfordringer, et negativt 

udsyn på livet og problemer med skolen. Senere får pigen en række mindre psykiatriske diagnoser.  

Pigen har modtaget ergoterapeutisk behandling og får efterfølgende tilknyttet en aflastningsfamilie. Det er 

planlagt, at familien skal indlede et forløb i et familiehus. 

Sag 2 fra børnehandicapteam Ringby 

Sagen drejer sig om en pige, som er 12 år. Hun bor hos sine forældre i et bofællesskab. Begge forældre er i 

arbejde. Hun har to voksne halvsøskende. 

Pigen har omfattende funktionsnedsættelser og fik en diagnose, da hun var seks måneder. Familien har 

samarbejdet med forvaltningen om indsatsen i mange år. Sagen har været hos samme sagsbehandler i de 

sidste tre år, men hun får nyt job undervejs i forløbet, og en anden sagsbehandler overtager den.  

Den aktuelle indsats omfatter specialskole, vedligeholdelsestræning, tabt arbejdsfortjeneste, refusion af 

merudgifter og aflastning i hjemmet, i plejefamilie og på aflastningsinstitution. 

Sag 3 fra det psykosociale team Ringby 

Der er tale om en pige på 14 år. Hun har to søskende, en ældre bror og en yngre søster. Hun bor sammen 

med sin mor og sin yngre søster i en toværelses midlertidig bolig. Hendes bror bor hos faren. Der er 

sporadisk samvær med faren. Moren har netop fået nyt job. 

 

Ifølge forvaltningen har moren vanskeligheder med omsorgen for børnene, som bl.a. viser sig ved, at den 

ældste datter har et stort ansvar for den yngre søster. Familien har tidligere fået hjælp fra forvaltningen. 

Familien har haft samme sagsbehandler i ca. 1½ år.   

 

Den aktuelle indsats er en kontaktperson til pigen og familiebehandling med en pædagogisk indsats i 

hjemmet. Familien har haft samme sagsbehandler igennem nogle år, men samarbejdet stopper, da familien 

flytter til en anden kommune.  
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Sag 4 fra det psykosociale team Favrdal 

Hovedpersonen i sagen er en pige, som er 14 år. Hun har en storesøster, der ikke længere bor hjemme. Hun 

bor sammen med sin mor og morens samlever i et rækkehus. Faren er der ikke aktuelt kontakt til, da han 

ikke bor i landet. Ifølge moren har pigen længe haft problemer i skolen, hun er udredt i børne- og 

ungdomspsykiatrisk center. Mor er i arbejde.  

Pigen har haft en sag i forvaltningen i ca. 1½ år. I denne periode har tre forskellige sagsbehandlere været i 

sagen. Først en sagsbehandler i undersøgelsesgruppen og siden to i indsatsgruppen. 

Indsatsen er skole-dagbehandling herunder tilbydes familiesamtaler. Desuden er der bevilget individuel 

psykologbistand, som pigen endnu ikke gør brug af.  

Sag 5 fra børnehandicapteamet Favrdal 

Sagen gælder en dreng, som er 17 år. Han bor sammen med sine forældre og sin storesøster i et rækkehus. 

Begge forældre er i arbejde. 

Drengen har været til udredning på børnepsykiatrisk afdeling. Forældrene fortæller, at deres søn har haft 

problemer i hele skoletiden. Samarbejdet med forvaltningen er mangeårigt. Sagen har tidligere været 

varetaget af det psykosociale team, men blev på et tidspunkt forud for vores feltarbejde rykket over i 

børnehandicapteamet. Da vi får adgang til sagen, har drengen netop fået ny sagsbehandler. Hun følger ham 

frem til anbringelsen på en døgninstitution efter han er fyldt 18 år, og handleforpligtelsen overgår til en ny 

kommune.   

Indsatsen består i begyndelsen af sagen af et dagbehandlingstilbud og familieterapi. Siden sker der en 

døgnanbringelse, som ophører, men som følges op af endnu en døgnanbringelse som efterværn. 

Sag 6 fra børnehandicapteamet Favrdal 

Sagen drejer sig om en dreng, som er 16 år. Han bor sammen med sin mor, morens samlever og sin 

lillesøster. Drengen ser sin far sporadisk. Moren og hendes samlever er midlertidigt ikke i arbejde.     

Der er lavet en børnefaglig undersøgelse i 2010 med efterfølgende iværksættelse af familiebehandling. 

Derefter er sagen igangsat igen i oktober 2015 med en underretning fra børnepsykiatrisk akutmodtagelse.  

Drengen har netop ved feltarbejdets start afsluttet et udredningsforløb på børnepsykiatrisk afdeling, hvor 

han får en alvorlig diagnose. Den indgår i en børnefaglig undersøgelse, som undersøgelsesgruppen i det 

psykosociale team står for. Derfra overdrages sagen til børnehandicapteamet, hvor drengen har samme 

sagsbehandler i resten af den periode, vi følger sagen. 

Indsatsen består i begyndelsen af et behandlingsskoletilbud, som også omfatter psykologsamtaler og 

familievejledning. Drengen får undervejs en støtte-kontaktperson og anbringes til sidst på en 

døgninstitution. 

5.3 Tematisk analyse af feltarbejde 
Analysen følger i opbygningen problemformuleringen, der er indlagt i KAIMeR som teoretisk ramme 

kombineret med et konfigurativt og et nyinstitutionelt perspektiv på specialisering. Først analyserer vi 

hvordan specialisering i børne- og ungeafdelinger påvirker den organisatoriske kontekst for 

sagsbehandlernes opgaver rettet mod børn, unge og familier, og derefter analyserer vi den specifikke 
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påvirkning af inddragelse, helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn. Endelig arbejder vi ud fra 

KAIMeR med, hvordan generative mekanismer og resultater af det sociale arbejde gør sig gældende i 

sagerne som en del af sagsbehandlernes opgavevaretagelse rettet mod udsatte børn, unge og familier. 

Analysen er fremstillet, så den kan læses som en selvstændig del af rapporten, og derfor gengiver vi kort de 

teoretiske tilgange og begreber, som analysen er inspireret af. En mere grundig gennemgang af teori og 

begreber findes i kapitel 2 om teoretisk og metodisk ramme.  

Vi trækker også kort resultater ind i analysen fra forskningsoversigten i kapitel 3 og kortlægningen af 

østdanske kommuner i kapitel 4, hvor det er relevant. Vi henviser ikke i analysen til andre empiriske 

undersøgelser, da vi ikke som i forskningsoversigten ville kunne arbejde med en systematik. Ved at 

analysen udelukkende tager afsæt i egne data fremstår empirien i undersøgelsen mere ’ren’.   

5.3.1. Specialisering 

Pres fra statslige aktører og politisk styring   

I Ringby og Favrdal fortæller ledere og sagsbehandlere om et stort pres fra statslige aktører, som udgør en 

del af kommunernes institutionelle omgivelser. De vigtigste er regering og Folketing, som styrer gennem ny 

lovgivning, Ankestyrelsen samt Socialstyrelsen.  

Ifølge de svenske forskere Blom, Morén & Perlinski kan dynamikken mellem organisationsinterne forhold 

og ydre vilkår i socialt arbejde forstås gennem domæneteori. Socialt arbejde på lokalt niveau konstitueres 

af tre indbyrdes forbundne domæner med hver deres opgaver, styringsprincipper, arbejdsformer og 

logikker: Politikens opgave med den overordnede styring ud fra politiske/ideologiske synspunkter, 

forvaltningens opgave med etablering af en administrativ struktur og styring, som sikrer effektiv 

implementering af politiske beslutninger og endelig professionens opgave med at udforme og gennemføre 

socialt arbejde i praksis (Blom & Morén, 2015; Morén, Perlinski & Blom, 2015). De tre domæner på det 

lokale niveau påvirkes af politiske og strukturelle forhold i samfundet på regionalt og nationalt niveau (Ibid. 

samt Mik-Meyer & Villadsen, 2007).  

De faglige ledere og sagsbehandlerne følger nøje med i ny lovgivning og i Ankestyrelsens afgørelser. I 

Ringby bliver ny lovgivning og afgørelser fra Ankestyrelsen drøftet på møder hver anden uge, og i Favrdal 

bliver det løbende taget op på møder. I Favrdal er der ca. 40 sager fra børnehandicapområdet i 

Ankestyrelsen om året, mens et lavere antal sager fra det psykosociale område kommer i Ankestyrelsen. En 

faglig leder kobler de to domæner direkte sammen, når hun siger:  

”Så længe du vinder sager i Ankestyrelsen, så har du ikke nået kanten endnu rent politisk på 

det økonomiske felt (leder, børnehandicapområdet, Favrdal). 

Det lokale politiske domæne og forvaltningens domæne virker sammen på forskellige måder i de to 

kommuner. Styringsformer fra det lokale politiske domæne påvirker mere direkte forvaltningens og 

professionens domæne i Favrdal end i Ringby, hvor koblingen mellem de to domæner er løs.  

I Ringby oplever de faglige ledere, at politikerne holder afstand til forvaltningen. Lederne opfatter det som 

tillid og fremhæver, at det giver ro i afdelingen. I Favrdal følger politikerne grundigt med i det 

specialiserede børne- og ungearbejdet. De faglige ledere siger: 
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”Altså de (politikerne) er glade for prognoser. De er glade for at blive sådan orienteret, 

benchmarking er de typisk også glade for, så det laver vi en del af” (leder 

børnehandicapområdet, Favrdal) 

”Vi er også økonomisk styret, men det er altid vores faglige vurdering der bliver lagt ind over, 

så må vi tage de tæsk der skal til ” (leder, det psykosociale område, Favrdal)  

Benchmarkingen mellem kommuner kan ses som et eksempel på den ensliggørelse og standardisering som 

ifølge en nyinstitutionel tilgang kan følge med organisationers fokus på at opnå legitimitet (Pedersen, 2014; 

Blom & Morén, 2015).  

Den økonomiske styring foregår ved, at lederen af det psykosociale team har budgetopfølgning på teamets 

sager tre gange om året, og den faglige leder på handicapområdet laver økonomisk status en gang om 

måneden. Den tætte kobling mellem politikkens og forvaltningens domæne kan være en forklaring på, at 

forvaltningen i Favrdal i højere grad er optaget af ”rationalitetsmyter” (Mik-Meyer & Villadsen, 2007: 121) 

end forvaltningen i Ringby. Rationalitetsmyter omfatter generaliserede forestillinger om, hvordan en 

kommune kan drives økonomisk rationelt og effektivt, som har fået selvfølgelighedens skær (Ibid.).  

Den økonomiske styring slår igennem på professionens domæne, hvor både sagsbehandlere og forældre 

oplever, at økonomi er en rammesættende faktor i samarbejdet. Selv om kommunerne deler dette vilkår, 

slår det stærkere igennem i Favrdal end i Ringby. Informanterne siger om økonomiens betydning: 

”… der bliver kigget på det fra politikernes side, om der skal skæres ned på serviceniveauet, 

fordi vi skal spare rigtig, rigtig mange penge (sagsbehandler, børnehandicapteamet, Favrdal)  

”Det har været for dyrt at skulle ud at sende vores søn i noget behandling. Jamen så ser vi 

lige tiden an, om ikke det her kan løse problemerne.” (forældre, sag i børnehandicapteamet, 

Favrdal) 

”Vi søger om penge, og de skal bevillige og vil egentlig gerne holde på deres penge.” 

(forældre, sag i børnehandicapteamet, Ringby) 

Børn, unge og forældres adgangen til forvaltningen   

Adgangen for børn, unge og deres forældre til børne- og ungeafdelingerne sker via underretninger især fra 

skoler, børne- og ungepsykiatriske afdelinger og henvendelser fra familierne selv. En sammenligning af 

sagsforløbene tyder på, at der er flere stop på vejen til forvaltningen for familierne på det specialiserede 

børne- og ungeområde i Favrdal end i Ringby. Derfor er børnenes og de unges problemer i sagerne mere 

alvorlige, når der bliver oprettet en sag på dem. Den længere vej for familierne til forvaltningen hænger 

sammen med en høj prioritering af tidlig indsats i Favrdal igennem flere år. Prioriteringen betyder at flere, 

mindre indsatser på almenområdet og i specialskoler afprøves, inden et barn eller en ung får adgang til 

specialområdet. En sagsbehandler og en mor siger om dette: 

”Altså vi får dem først (sagerne) når det er rigtig, rigtig slemt. Når familierne har været 

igennem rigtig mange ting og er voldsomt pressede og nærmest giver op.” (sagsbehandler, 

børnehandicapteamet, Favrdal)  
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”… der oplevede vi absolut INGEN opbakning fra kommunen på nogen måde…... Kunne godt 

have tænkt mig en mere omfattende indsats tidligere.” (mor, sag fra børnehandicapteamet, 

Favrdal) 

I en sag fik familien hjælp fra en psykolog på skolen til at få adgang til børne- og ungeforvaltningen, da en 

underretning fra skolen ikke havde udløst en børnefaglig undersøgelse, og i en anden sag satte forældrene 

sig igennem og fik aftalt et møde med en bestemt sagsbehandler, som de havde tillid til.  

Vertikal specialisering mellem legitimitet og effektivitet  

Feltarbejdet viser, at der er sket en vertikal specialisering i begge kommuner. Selv om kommunerne har en 

forskellig horisontal specialisering, er der ligheder i den vertikale specialisering. Visitationsudvalgene er et 

vigtigt element i den vertikale specialisering.  

I begge kommuner bliver beslutninger om indsatser truffet i et visitationsudvalg med deltagelse af faglige 

ledere, centerleder, lederen af den kommunale behandlingsskole og i Favrdal også lederen af PPR. Det 

gælder særligt de omkostningstunge og eksterne indsatser som fx anbringelser, men også en række øvrige 

indsatser. I Favrdal kan den faglige leder på det psykosociale område beslutte de mindre omkostningstunge 

indsatser, mens beslutninger om indsatser på børnehandicapområdet træffes direkte af centerchefen. Dvs. 

beslutningskompetencen er centraliseret, og sagsbehandlerne i de to kommuner har ikke egenkompetence 

med få mindre undtagelser, hvilket indebærer en afgrænsning af deres handlerum.  

Det er interessant, at der er oprettet ensartede visitationsudvalg i kommunerne i samme periode. Hvis det 

samme gør sig gældende i andre kommuner, kan det ses som et eksempel på isomorfisme, hvor 

kommunerne efterligner hinandens organisering (Blom, 1998; Mik-Meyer & Villadsen, 2007; Pedersen, 

2014).      

De faglige ledere af børnehandicapteamet i begge kommuner mener, at fremlæggelsen af sager i 

visitationsudvalget understøtter en høj kvalitet i sagsarbejdet, og en nyuddannet sagsbehandler betoner 

sikkerheden ved, at beslutninger er gennemdrøftede med ledelsen. En sagsbehandler fra det psykosociale 

område fremhæver det dilemmafyldte ved visitationsudvalgets rolle i beslutningstagningen. 

Visitationsudvalget vil typisk gerne vide om familien bakker op om en foreslået indsats, men samtidig kan 

familien opfatte det som et løfte, når en indsats diskuteres grundigt med dem forud for en indstilling, og de 

risikerer at blive skuffede, hvis indstillingen ikke imødekommes. En sagsbehandler fra 

børnehandicapområdet i Favrdal peger også på, at adskillelsen mellem indstillinger og beslutninger om 

indsatser i sagerne kan vanskeliggøre sagsarbejdet på den måde, at centerchefen beslutter indsatser på 

baggrund af en indstilling på en A4 side uden kendskab til de informationer og begrundelser, der 

fremkommer på indstillingsmøderne.  

Ud fra et nyinstitutionelt blik nærmer visitationsudvalgene sig en ceremoniel funktion, hvor formålet er 

knyttet til legitimering og ikke de faktiske opgaver i organisationen (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Set fra 

en juridisk synsvinkel kan man nuancere dette med en tilføjelse om, at visitationsmøderne er effektive i den 

forstand, at der træffes afgørelser, som understøttes af skriftlig dokumentation. 

Et problem ved centraliseringen i beslutningssystemet er, at sagsbehandlingen trækker ud og dermed også 

indsatserne til børn, unge og familier. Det gælder også mindre indsatser og bevillinger. Fx. nævner en 

sagsbehandler fra Ringby, at ansøgningen om et par fodboldstøvler skal op på visitationsmødet. Den 
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forlængede sagsbehandling skyldes ventetiden mellem visitationsmøderne, som holdes en gang om 

måneden, eller på børnehandicapområdet i Favrdal, at det kan være svært at få fat i centerchefen. 

Derudover peger en faglig leder på, at sagsbehandlerne måske venter en måned med at få en sag på, hvis 

de ikke synes, at de har fået beskrevet den godt nok. I begge kommuner godkendes der bevillinger mellem 

visitationsmøderne, når der er et særligt behov i en sag. 

Sagerne drøftes forud for visitationsudvalgsmøder på behandlings- eller bevillingsmøder med 

sagsbehandlerne og de faglige ledere, og den aktuelle sagsbehandler udarbejder en kort indstilling. I Ringby 

imødekommer visitationsudvalget 99 % af indstillingerne, fortæller de faglige ledere, mens 

sagsbehandlerne på børnehandicapområdet i Favrdal af og til får en indstilling tilbage fra centerchefen og 

eventuelt skal svare på uddybende spørgsmål.  

En af de faglige ledere i Ringby mener ikke, at visitationsudvalgets behandling bidrager afgørende til den 

faglige kvalitet af sagsbehandlingen. Lederen mener at visitationsudvalget primært legitimerer beslutninger 

om indsatser overfor den øverste ledelse. Synspunktet understøttes af en faglig leder i Favrdal, som siger: 

”vi er nærmest sat under administration. Vi har en chef og en direktør som siger: ”Jamen, vi 

skal ikke kunne gå ud politisk og klandres for, at pengene sidder for løst på den enkelte 

sagsbehandler”. Så selvom det er hårdt for sagsbehandlerne at blive mødt med, at vi ikke har 

nogen egenkompetence, så er det omvendt også en beskyttelse af, at de penge vi bruger er 

der nikket til hele vejen op. Hvad enten det er 1000 kr. eller 1 mio.kr.” (leder, 

børnehandicapteamet, Favrdal) 

Sagsbehandlernes egenkompetence 

Der sker ændringer i sagsbehandlernes egenkompetence i begge kommuner under feltarbejdsforløbet. I 

Ringby går sagsbehandlerne på børnehandicapområdet fra ikke at have egenkompetence til at kunne 

bevillige bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i mindre omfang. I Favrdal nedlægges 

visitationsudvalget på det psykosociale område, og kompetencen deles op i tre former for beslutninger; 

Beslutninger som sagsbehandleren selv kan stå for fx at gennemføre en børnefaglig undersøgelse og 

forlænge en indsats, beslutninger på gruppemøder fx ændringer af indsatser og endelig beslutninger, som 

den faglige leder skal godkende, primært eksterne indsatser og anbringelser. Egenkompetencen ændres 

ikke i det psykosociale team i Ringby og heller ikke i børnehandicapteamet i Favrdal. Ud fra et 

domæneteoretisk perspektiv indebærer den ændrede egenkompetence, at professionens domæne vinder 

en smule terræn fra forvaltningens domæne. 

Alle de interviewede sagsbehandlere ønsker en større egenkompetence, selv om de mest nyuddannede 

også ser fordele ved en begrænset egenkompetence og en sagsbehandlerne mener, at flere af hendes 

kolleger er tilfredse med ikke selv at stå for afgørelser. En af de nyuddannede forklarer, at hun foretrækker, 

at forældrene i sagerne ved, at det ikke er hende, der tager beslutningerne, men at de bliver taget i 

fælleskab på forvaltningen. De mere erfarne sagsbehandlere argumenterer klart for en større 

egenkompetence, en af dem siger: 

”Det er tungt at vi ikke må noget. Vores system bliver lidt rigidt!” (sagsbehandler, det 

psykosociale team, Ringby) 

Og en sagsbehandler siger om organiseringen inden den organisatoriske ændring i Favrdal: 
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”Jeg skulle jo vænne mig til den der stramme struktur med at alt skulle omkring et 

bevillingsmøde eller et behandlermøde og videre på en visitation, og jeg kunne nærmest ikke 

ånde.” (sagsbehandler, det psykosociale team, Favrdal)  

På trods af at sagsbehandlerne har yderst begrænset egenkompetence, er det forsat dem der, står for 

kategoriseringen af børnenes og de unges problemer (se Hasenfelds begreber i kapitel 2, afsnittet om 

specialisering). Arbejdet foregår typisk i grupper og teams og med input fra andre fagprofessionelle fx 

børnepsykiatere fra hospitaler, psykologer fra PPR og lærere og pædagoger fra dag- og døgntilbud. 

Sagsbehandlerne indgår sammen med kolleger og faglige ledere i teams og mødefora, som kvalificerer 

sagsarbejdet. De står også for indstillinger til indsatser, som kan være både menneskeopretholdende og 

menneskeforandrende (Hasenfeld, 2003), men her spiller højere lag i organisationerne en større rolle i form 

af visitationsudvalg, de faglige ledere, chefer og direktører. En del af arbejdet er at tilpasse indstillingerne til 

indsatser til det niveau, som der er erfaring for bliver godkendt i visitationsudvalget.  

 

Ifølge Mintzberg skal specialisering balanceres over for det øgede behov for koordinering, som følger med 

specialiseringen. Udvidelsen af sagsbehandlernes egenkompetence kan ses som udtryk for et ønske om at 

mindske behovet for koordinering vertikalt i begge kommuner og øge effektiviteten. Visitationsudvalgene 

giver overlappende arbejde mellem sagsbehandlere og ledere, og det være grunden til, at det sker en 

mindre forskydning fra forventningen om legitimitet til effektivitet via ændringerne i sagsbehandlernes 

egenkompetence. Ændringerne kan med Mintzberg ses som en tilpasning fra centraliseret styring til styring 

via fagprofessionelle normer og standarder i retning af en lavere grad af formel arbejdsdeling, så 

styringsformen passer bedre til organisationens komplekse opgaver (Mintzberg, 1981).  

Beslutninger i flere faser som et vilkår for familierne 

Beslutningssystemet i de to kommuner er kendt af forældrene på den måde, at de er opmærksomme på, at 

det ikke er deres sagsbehandler, som tager de endelige beslutninger om indsatser i sagerne. De opfatter 

det som et vilkår, der ikke er til diskussion. En mor i en anbringelsessag peger på, at der er tale om en 

omkostningsfuld indsats, og hun mener det er forståeligt, at ledelsen skal godkende den. Forældrene peger 

på, at beslutningsstrukturen kan forlænge sagsbehandlingen. De værdsætter, når sagsbehandleren skubber 

på, så det går hurtigere med en konkret beslutning fx bliver en anbringelse besluttet mellem to 

visitationsmøder. I dette tilfælde arbejder sagsbehandleren grænseudvidende eller grænseoverskridende 

frem for grænseoverholdende (Grell, 2016).    

Et forældrepar reflekterer over, hvad den vertikale specialisering betyder for dem. De mener, at familiens 

forhold til sagsbehandleren er mindre betydningsfuldt end tidligere pga. sagsbehandlerens begrænsede 

egenkompetence. Familien har haft en sag i forvaltningen i mere end 10 år og kan dermed sammenligne 

med det tidligere beslutningssystem, hvor den enkelte sagsbehandler havde større egenkompetence. 

Forældrene fremhæver som ulempe, at de mister den direkte adgang til fremlæggelsen af sagen og 

forhandlingsrummet om beslutningerne. De siger: 

”Vi har den fornemmelse af, at sagsbehandleren sådan set bare er et eller andet talerør. Det 

er ligesom et halvt møde med sagsbehandleren, resten foregår på forvaltningen. Hun gør 

hvad hun kan, men det er ikke nogen god situation.” (forældre, sag i børnehandicapteamet, 

Ringby) 
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Hvor de tidligere kunne drøfte forståelse af sagen og beslutninger om indsatser direkte med 

sagsbehandleren, kan der nu ske det, at sagsbehandleren bliver overrulet af ledelsen, ligesom forældrene 

er bekymret for misforståelser fra sagsbehandlerens side. Opdelingen af beslutninger i to delprocesser i 

form af indstilling og beslutning sammenlignet med én samlet proces betyder, at der bliver stillet større 

krav til forældrenes eget overblik i sagerne (Grell, 2016; Grell, Ahmadi & Blom, 2016). 

Funktionel specialisering, et tveægget sværd? 

Faglige ledere og sagsbehandlere i undersøgelsen fremhæver, at en funktionel specialisering med en 

opdeling i undersøgelses- og indsatsgruppe kan være et tveægget sværd. Opdelingen kan umiddelbart give 

fordele i sagsarbejdet, men også vanskeliggøre det.    

Fordelen ved at have en undersøgelsesgruppe er den indlysende, at undersøgelserne bliver lavet. Det kan 

være svært for sagsbehandlerne at nå at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner, når de 

sidder med en sagsstamme med sager fra A til Z. Sagsbehandlerne fortæller, at de ofte mangler at 

udarbejde undersøgelser og handleplaner i sagerne eller, at de bliver lavet for sent. I flere af de 

gennemgåede journaler mangler der handleplaner og opfølgninger. Sagsbehandlerne i 

undersøgelsesgruppen kender desuden den relevante lovgivning, bliver gode til at lave undersøgelser og 

undersøgelserne er af høj kvalitet.  

Trods fordelene ved en undersøgelsesgruppe er sagsbehandlere i undersøgelsen enige om, at de ikke 

ønsker en funktionel specialisering fordelt på undersøgelses- og indsatsteam, men at de ønsker at have 

børn- og ungesagerne fra start til slut. Begrundelsen er, at relationsarbejdet ikke opsplittes, at det 

tværprofessionelle samarbejde bliver lettere samt at det giver et mere samlet indtryk af barnets eller den 

unges familie. Det sidste er er særlig vigtigt, når familien har flere børn med en sag i forvaltningen. Man 

undgår desuden den flaskehals, det kan være at overdrage en sag fra undersøgelsesgruppe til en 

indsatsgruppe. Overdragelsen forlænger perioden fra beslutningen om en indsats til den faktisk 

iværksættes. Der kan gå fire-seks uger, inden dette sker ifølge lederen af det psykosociale område i Favrdal.  

Sagsbehandlere fra både det psykosociale og børnehandicapområdet i begge kommuner fremhæver, at det 

giver mere variation i arbejdet at have de samlede sagsforløb, men det fremgår, at det har større betydning 

for de erfarne sagsbehandlere end de nyuddannede.  

En sagsbehandler fra Favrdal som har arbejdet både i undersøgelses- og en indsatsgruppen peger sammen 

med sin leder peger på, at den funktionelle specialisering kan give dobbeltarbejde. De siger: 

”så det relationsarbejde de (undersøgelsesgruppen) allerede havde lavet, skulle jeg lave en 

gang til. Og så kommer jeg alligevel til at have en proces på en til to måneder, hvor vi 

(familien og sagsbehandleren) ligesom skal finde takten og finde ud af hvad der skal til.” 

(sagsbehandler, psykosocialt team, Favrdal) 

”Så starter man ikke forfra (efter ophævelsen af undersøgelses- og indsatsgruppen på det 

psykosociale område)… fornemmelsen af familien, der starter man ikke forfra. Det er ikke så 

effektivt.” (leder af psykosocialt team, Favrdal) 

En ulempe ved følge sagerne fra start til slut er ifølge en sagsbehandler, at det er et stort ansvar at sidde 

alene med. En sagsbehandler har fornylig konkret oplevet dilemmaet mellem et ønske om både at sidde 
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med hele sagsforløbet og en arbejdsdeling, da hun ikke kunne nå at lave alle sine undersøgelser. Hun 

spurgte efter hjælp, og hendes leder gav hende mulighed for at videregive en del af sine børnefaglige 

undersøgelser til en kollega. Da hun skulle finde ud af hvilke undersøgelser, det skulle være, var det 

nærmest umuligt for hende at bestemme sig, da det var svært at se den børnefaglige undersøgelse som en 

isoleret del af sagsarbejdet.      

Den faglige leder af det psykosociale område i Favrdal fremhæver den høje kvalitet af undersøgelserne i 

undersøgelsesgruppen, men tilføjer at det betød, at niveauet for undersøgelserne kom ude af trit med det 

øvrige arbejde i børne- og ungeafdelingen. Undersøgelserne blev på en måde for gode i forhold til det 

øvrige sagsarbejde. Hun siger: 

”jeg er jo nødt til at gå ind og sige: ”Har jeg råd til det?”. Altså har jeg råd til at køre i en 

Jaguar, hvis jeg kun har til en Ford, ikke? Men det er jo det som specialiseringen også kan 

gøre, ikke?” (faglig leder, det psykosociale team, Favrdal)    

Der er set fra en sagsbehandlersynsvinkel eksempler på, at en funktionel specialisering fungerer effektivt på 

afgrænsede områder. I Favrdal er der en administrativ medarbejder, som tager sig af udbetaling i såkaldte 

’glatte sager’ om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet. Hvis sagerne udvikler 

sig, så der bliver behov for direkte kontakt med barnet, den unge og forældre, overtager en sagsbehandler 

sagen. Fordelen ved denne arbejdsdeling er ifølge en sagsbehandler, at denne type sager typisk vil blive 

nedprioriteret i en sagsstamme med andre mere komplekse sager, hvorfor det er en god ide at samle dem. 

Da det drejer sig om enkle ydelser, giver en standardisering af arbejdsprocesser mening. Den administrative 

medarbejder er specialist i betydningen af en medarbejder, der arbejder med et eller få systemer og på et 

eller få niveauer (Blom, 1998).    

Derudover er der i begge kommuner en sagsbehandler, som har specialiseret sig i overgangen fra børne- og 

ungeområdet til voksen/beskæftigelsesområdet og efterværn. I Ringby er der nedskrevne retningslinjer for 

overgangen, som følges. Ordningen har fungeret i nogle år. I Favrdal indgik funktionen i et eksternt 

finansieret projekt, som resulterede i en grundig opgavebeskrivelse, der ligger til grund for den nuværende 

ordning. Efterværnsmedarbejderen i begge kommuner navigerer mellem forskellige systemer og niveauer 

og er fagprofessionel (Blom, 1998; Pedersen & Hammer, 2012). Selv om der kan være lidt kamp mellem 

lederne på børne- og ungeområdet og voksenområdet om placeringen af en sag og det ressourceforbrug 

den medfører, vurderer sagsbehandlerne at denne form for specialisering fungerer godt. Det kan hænge 

sammen med at der er tale om personbåren specialisering, hvor forhandlingerne om grænsedragningen er 

koncentreret om en person og ikke mellem grupper af medarbejdere. 

Snitflader i problemspecialiseringen 

Der vil være organisatoriske snitflader, uanset hvordan kommunerne organiserer sig. Så spørgsmålet er 

hvilke snitflader, der bedst understøtter sagsarbejdet og samarbejdet mellem sagsbehandlere og børn, 

unge og familier. 

I begge kommuner volder især opdelingen mellem det psykosociale og børnehandicapområdet problemer. I 

Favrdal er det forstærket af, at de to teams er placeret i hver deres forvaltningsgren med særskilte chefer, 

direktører og delbudgetter ligesom de refererer til to forskellige politiske udvalg. Som noget nyt er det 
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psykosociale team ved at gå over til metoden Signs of Safety, hvilket også betyder at de to teams arbejder 

med forskellige metoder, da børnehandicapteamet bruger metoden Integrated Children’s System. 

Ledere og sagsbehandlere fortæller, at drivkraften i snitfladeproblemerne er en stigning i antallet af børn 

med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme samt andre former for psykisk sygdom. To informanter 

fra fortæller: 

”Det bliver sværere og sværere at se forskel på handicap og psykosociale sager. Tror det er 80 

% af handicapsagerne som handler om psykisk sygdom, udviklingsforstyrrelser mv. De gamle 

traditionelle handicapsager fylder mindre og mindre (sagsbehandler, børnehandicapteamet, 

Favrdal) 

”der er blevet mere og mere psykosocialt i vores (sager) også.” (leder, børnehandicapteamet, 

Ringby) 

Det kan fx være vanskeligt at finde frem til, om det vigtige i en sag er at et barn har en 

udviklingsforstyrrelse, eller om forældrene har svært ved at håndtere barnets handicap. 

Snitfladeproblemerne er et eksempel på, at det er vanskeligt at lave en klar arbejdsdelingen inden for 

socialt arbejde, som skyldes at en stor del af opgaverne er komplekse, dynamiske og uforudsigelige (Coel & 

Hardlow, 1998; Kristensen, 1997).  

I Ringby siger lederne, at ca. 95 % af sagerne har en klar placering. De mener, at samarbejdet om snitfladen 

mellem det psykosociale og børnehandicapområdet fungerer til forskel fra sagsbehandlerne, som mener, at 

diskussion om sagernes placering kan være lidt af en kampplads. Det er ofte de faglige ledere, der ender 

med at afgøre placering af sagerne. Det er typisk, når et barn eller en ung får en diagnose inden for 

autismespektret, at en sag bliver rykket fra det psykosociale til børnehandicapområdet. 

I Favrdal er der større problemer med denne snitflade. En sagsbehandler skyder på, at 30-40 % af sagerne 

er overleveret fra sagsbehandlerne på det psykosociale område, og hun ser samarbejdet med det 

psykosociale team som den største udfordring ved den aktuelle organisering i kommunen. 

Den faglige leder for det psykosociale team i Favrdal forklarer, at der er taget en beslutning om som 

udgangspunkt at arbejde ud fra en pædagogisk tilgang til børn og unge med ADHD. Sager overdrages fra 

det psykosociale til handicapteamet, når sagerne udvikler sig fx ved at børnene på et tidspunkt får en mere 

alvorlig diagnose. Der kan ved siden af de faglige begrundelser også være et økonomisk motiv for 

overdragelsen af sager, da de to teams har adskilt økonomi. En af sagsbehandlerne i børnehandicapteamet 

fortæller fx, at hun får sager fra det psykosociale team umiddelbart før, der skal træffes beslutning om en 

efterværnsindsats. Dette opfatter hun som en spareøvelse fra det psykosociale teams side. En anden 

forklaring er magtforholdet mellem de to teams. Den faglige leder af børnehandicapområdet stopper i 

undersøgelsens begyndelse, og børnehandicapområdet har i en længere periode en midlertidig leder, som 

også har andre opgaver til forskel fra det psykosociale team, som har en organisatorisk velpositioneret 

leder.  

I Favrdal forhandler sagsbehandlerne om, hvor sag skal høre til, hvilket i nogle tilfælde har afstedkommet 

voldsomme uenigheder, og nogle sager kommer de faglige ledere ind over. Som noget nyt er en gruppe i 

gang med at udarbejde en visitationsproces med nedskrevne retningslinjer. 
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I begge kommuner giver sagsbehandlerne udtryk for forbehold overfor, om nedskrevne retningslinjer er en 

løsning på snitfladeproblemerne. De siger: 

”Der er lavet et skriv fra ledelsen om, hvornår sagen ligger i den ene eller den anden gruppe, 

men der er stadig masser af tvivlsspørgsmål.” (sagsbehandler, børnehandicapteam, Ringby) 

”… det tager bare lang tid. Uanset hvor velbeskrevet det er og hvor dygtige dem omkring en 

er til at forklare…” (sagsbehandler, det psykosociale team, Favrdal) 

”Det er jo sjældent at forretningsgange er fuldstændig opdaterede.” (sagsbehandler, 

børnehandicapteamet, Favrdal)     

Det er værd at overveje om koordineringsmekanismen som hos Mintzberg hedder ”standardisering af 

arbejdsprocesser” bl.a. i form af regler og skriftlige procedurer (Sørensen, 2000; Jacobsen & Thorvik, 2008) 

er utilstrækkelig i forhold til opgavernes kompleksitet. Nedskrevne retningslinjer er en koordineringsform, 

som passer til stabile opgaver (Jacobsen & Thorsvik, 2007).  På børn- og ungeområde sker der løbende en 

udvikling i børne- og ungemålgruppen, fx når gruppen af børn og unge med udviklingsforstyrrelser og 

psykiske lidelser vokser. Dvs. opgaven ændrer sig og fordrer en fleksibilitet i løsningen, som giver behov for 

fleksible koordineringsmekanismer og flere typer af mekanismer (Sørensen, 2000). Det kan pege på, at 

nedskrevne retningslinjer ikke kan stå alene som koordineringsmekanisme og skal suppleres med mere 

fleksible koordineringsformer fx ”gensidig tilpasning”’ eller ”standardisering af normer”. Samtidig er 

arbejdsdelingen ikke alene et spørgsmål om en rationel arbejdsdeling, men også om fordelingen af udgifter 

i sagerne mellem teamsene. Dvs. nedskrevne retningslinjer og procedurer ser ikke ud til i sig selv at være en 

generel vej til at kompleksitetsreducere sagsarbejdet.  

Konsekvenser af snitfladeproblemer for børn, unge og forældre 

Snitfladeproblemerne betyder, at en gruppe børn, unge og familier får et ekstra sagsbehandlerskift, og at 

støtten til dem trækker ud. I to af de tre sager, som indgår i undersøgelsen fra Favrdal, er sagen overdraget 

fra det psykosociale team til børnehandicapteamet41, og i begge sager drejer det sig om unge med psykisk 

sygdom. Problemspecialiseringen bidrager på den måde til en fragmentering af familiernes samarbejde 

med børne- og ungeafdelingerne. 

Der er også tegn på at placeringen af sagen er afgørende for hvilke indsatser, børn, unge og deres forældre 

får tilbudt. Selv om alle børne- og ungesager refererer til samme lovgivning, ser det ud til, at der har 

udviklet sig en forskellig kultur med hver sine arbejdsgange på det psykosociale- og 

børnehandicapområdet. De to områder har hver deres ’varer på hylderne’ som de kan tilbyde og varerne 

kan ikke umiddelbart ændres, hvis der kommer et barn eller unge og forældre med andre behov. 

Iagttagelsen understøttes både af journalstudier, observation af møder, fokusgruppeinterview og 

personlige interviews. Tre af sagsbehandlerne og en leder fortæller: 

                                                           
41 I den ene sag overdrages sagen fra undersøgelsesgruppen i det psykosociale team til børnehandicapteamet i stedet 
for til indsatsgruppen og på denne måde spares et sagsbehandlingsskift. 
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”I handicap er det noget med, hvad familierne kan få LOV til at få af os - i psykosocial handler 

det mere om, hvad vi kan få lov til at putte ind i familierne. Det handler om, at vi skal hjælpe 

dem med at skubbe noget ind.” (sagsbehandler, psykosocialt team, Ringby)   

”de (det psykosociale team) er bedre til at støtte op om familiedelen og har andre 

samarbejdspartnere fx Familiehuset. Hvis vi skal bruge det, kommer vi sidst i rækken. Vi har 

muligheder for kompensation, merudgifter og aflastning. Vi har bare ikke de samme 

muligheder - vi har jo samme lovgivning – men vi har ikke helt de samme muligheder.” 

(sagsbehandler, børnehandicapteamet, Favrdal)  

”Det er forældrene, der søger vores hjælp. Det er ikke os der skal være opsøgende, det giver 

et andet udgangspunkt for samarbejdet” (sagsbehandler, børnehandicapteamet, Favrdal) 

”Vi har mere fokus på barnet frem for forældrene sammenlignet med psykosocialt team” 

(leder af børnehandicapteam, Favrdal).   

Ud fra Hasenfelds opdeling af funktioner i menneskebehandlende organisationer kan man sige, at kulturen i 

de psykosociale teams især retter sig mod menneskekategoriserende og menneskeforandrende processer. 

Problemforståelsen er knyttet til både forældre og barnet eller den unge, og fokus er på en ændret adfærd. 

Til forskel fra dette retter kulturen i børnehandicapteams sig mere mod menneskekategoriserende og 

menneskeopretholdende processer. Problemforståelsen er knyttet til barnet eller den unge, og fokus er på 

støtte og aflastning til familien (Hasenfeld, 2003). 

Sagsbehandlerskift 

En væsentlig grund til sagsbehandlerskift i en sag, udover specialisering, er opsigelser, nyansættelser, 

ansættelser i barselsvikariater og omorganiseringer. Børnehandicapteamet i Favrdal indfører fx en mere 

systematisk fordeling af sager ud fra distrikter, som betyder at en række sager overdrages til en ny 

sagsbehandler.  

Der er især medarbejderudskiftning i de to børnehandicapteams. I løbet af de sidste tre år er alle otte 

sagsbehandlere i børnehandicapteamet i Ringby udskiftet, og i Favrdal er der en sagsbehandler med to års 

et halvt års erfaring, og de øvrige tre er ansat inden for de seneste otte måneder og er relativt 

nyuddannede. En erfaren faglig koordinator skifter til det psykosociale team i løbet af undersøgelsen. I de 

psykosociale teams er der flere sagsbehandlere, som har været længere i kommunen og flere, som har 

erfaringer fra andre arbejdspladser. Det gælder særligt i Ringby.  

Det er sjældent at en sag skifter pga. familiens ønske. 

I Favrdal indebærer den funktionelle specialisering et sagsbehandlerskift, når sagen overdrages fra 

undersøgelsesgruppen til indsatsgruppen. Hverken leder eller sagsbehandler har hørt om familier, som for 

alvor er utilfredse med dette. Sagsbehandlerne fortæller fra begyndelsen af familierne om organiseringen, 

og at de kan forvente et sagsbehandlerskift, når den børnefaglige undersøgelse er færdig.   

Sagsbehandlerskiftet kan ske ved et overleveringsmøde med deltagelse af den gamle og den nye 

sagsbehandler og forældre og evt. barn eller ung. Hvis familien ikke kan deltage, orienteres de. Det foregår 

ikke altid på denne måde, det afhænger af arbejdspres og sagens karakter. Sagsbehandlerskiftet har ifølge 
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de fagprofessionelle negative konsekvenser i form af videnstab og en opdeling af relationsarbejdet. De 

siger: 

”Der går i hvert fald to-tre måneder, før man forstår alvoren i sagerne, når man overtager 

dem. Man taber nogle måneder ved at skifte.” (sagsbehandler, det psykosociale team, 

Ringby)  

”…… der er tab af viden. Det er ikke alt du kan læse dig til i en sag.” (leder, psykosocialt team, 

Ringby) 

”Det gør ikke noget godt for en sag, at den har været hos flere sagsbehandlere” 

(sagsbehandler, det psykosociale team, Ringby) 

I begge kommuner arbejder man med et princip om at undgå sagsbehandlerskift i ’tunge’ sager. Fx 

beholder en sagsbehandler en anbringelsessag, selv om moren til barnet flytter distrikt. Når 

sagsbehandlerne skal afgive sager til kolleger pga. nyansættelser, beholder de typisk sager, hvor de ser 

relationen til familien som særlig vigtig. Her får den uformelle organisering betydning for sagsarbejdet ved, 

at der sker en udvidelse og overskridelse af grænserne i den formelle organisering fremfor en opretholdelse 

af grænser (Grell, 2016). Handlerummet for sådanne former for uformel professionsbåren organisering er 

større, når der ikke er en funktionel specialisering i kommunen, dvs. handlerummet er større i Ringby end i 

Favrdal og større i Favrdal efter omorganiseringen.    

Sagsbehandlerskift set fra en familiesynsvinkel 

Alle familierne med en undtagelse har oplevet et eller flere sagsbehandlerskift i deres sager indenfor de to 

år, som vi har fulgt sagerne. I tre af de seks familier er et af skiftene direkte afstedkommet af 

organiseringen ved overgangen fra undersøgelses- til indsatsgruppe eller ved en overdragelse fra det 

psykosociale til børnehandicapområdet.  De tre sager er alle fra Favrdal. I Ringby skyldes 

sagsbehandlerskiftene, at de første sagsbehandlere har fået nyt job, og der er ansat nye. 

Familierne ønsker at undgå sagsbehandlerskift. De er enige med sagsbehandlerne om, at der sker et 

videnstab, når en ny sagsbehandler skal ind i sagen. Sagsbehandlerskift fragmenterer samarbejdet, ligesom 

det kan være ubehageligt at fortælle om følsomme forhold til en ny sagsbehandler. Endelig er forældrene i 

forvejen i kontakt med andre fagprofessionelle om barnet eller den unge fx på skolen og ønsker ikke at 

udvide feltet. Forældrene siger: 

”det er hende, der har lavet alle forundersøgelserne og interviews og har snakket med os 

allesammen - både pigernes far og storesøster og mig og min datter – og hun er altså så 

meget inde i den her sag. Det er vigtigt for mig, at der kun er hende, fordi der er så mange 

udenom, jeg også skal tage stilling til, og jeg aner dårligt hvad de forskellige hedder” (mor, 

sag fra det psykosociale team, Ringby) 

”Jeg kan simpelthen ikke overskue hvis jeg skal snakke med flere mennesker! Specielt i vores 

situation… vi skal starte forfra med at fortælle alle de her ting én gang til og én gang til og én 

gang til – det er jo ikke noget, der er behageligt at sidde og fortælle.” (mor, sag fra det 

psykosociale team, Ringby) 
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Andre familier kan i modsætning til familierne i undersøgelsen have en interesse i sagsbehandlerskift. De 

kan være utilfredse med deres sagsbehandler eller uenige i den foreslåede indsats. Skift af sagsbehandler 

kan være en måde at undvige en indsats på fx en anbringelse. Da familierne i undersøgelsen er 

karakteriseret ved at have en positiv relation til deres sagsbehandler, gælder det ikke dem, men 

problemstillingen dukker op i de øvrige interviews: 

”Nogle af borgerne et glade for at skifte, men det er ikke godt for sagerne.” (leder af 

psykosocialt team, Ringby) 

”Det er meget fra sag til sag hvad familierne synes, nogle har været glade for mig som 

sagsbehandler og andre synes det var forfærdeligt.” (sagsbehandler, det psykosociale team, 

Favrdal)  

Koordinering via sparring  

Sagsarbejdet er på kryds og tværs af kommuner og teams præget af en sparringskultur. Sagsbehandlerne 

arbejder ofte sammen i par, går i dagligdagen ud og ind af hinandens kontorer og holder ugentlige møder 

om sagsdrøftelse, indstillinger, drift mv. med kolleger og de faglige ledere. Da vi under feltarbejdet blev 

inviteret med i en kaffepause med en faglig leder og en gruppe sagsbehandlere, fremgik det også under 

snakken, at sagsbehandlerne kender hinandens sager. For de nyuddannede er udvekslingen oplagt central, 

men også erfarne medarbejdere sparrer med deres kolleger bl.a. for at dele ansvaret i vanskelige sager. En 

sagsbehandler og en faglig leder fortæller: 

”Vi læser hinandens afgørelser igennem og drøfter telefonopringninger… Den uformelle snak 

er vigtigere end noget andet… (sagsbehandler, psykosocialt team, Favrdal) 

”De bruger hinanden i hverdagen hele tiden. Ligesom ledelsen også er tilgængelig for 

sparring.” (faglig leder, psykosocialt område, Ringby) 

Denne form for faglig udveksling kan ses som en specialisering som proces, hvor arbejdet tilføres 

specialistviden via faglige udvekslinger. 

Sagsbehandlerne i de to kommuner koordinerer på en række forskellige måder. Koordineringsformernes 

fleksibilitet og bredde afspejler, at de arbejder med komplekse opgaver (Lipsky, 2010; Sørensen, 2000). 

Mintzberg opererer med syv former for koordinering (Sørensen, 2000; Jacobsen & Thorvik, 2008), hvoraf de 

fleste indgår i sagsbehandlernes arbejde i de to kommuner: ”Gensidig tilpasning” i form af intern sparring,   

”standardisering af viden og færdigheder”, som fungerer ved at sagsbehandlerstillingerne som 

udgangspunkt besættes med socialrådgivere eller socialformidlere, ”standardisering af arbejdsprocesser”, 

”projektgrupper” og i Ringby og i det psykosociale team i Favrdal har man desuden fornyeligt indført 

”standardisering via output” i form af kvalitetsstandarder.   

De centrale koordineringsformer i form af gensidig tilpasning og standardisering af viden og færdigheder er 

karakteristiske for et fagbureaukrati, og undersøgelsen tyder derfor på, at børne- og ungeafdelingerne er 

tættere på et fagbureaukrati end et maskinbureaukrati (Mintzberg, 1981).  

Samtidig er der kulturforskelle mellem afdelinger og teams. I Ringby lader der til at være accept af at 

sagsbehandlerne afprøver grænser i sagsarbejdet, fx siger to af dem: 
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”altså vi bliver ikke tjekket. Vi arbejder meget med frihed under ansvar” (sagsbehandler, det 

psykosociale team, Ringby) 

”og så er der nogle gange, hvor jeg foreslår noget, og vores faglige leder (griner), han siger: 

”Hvordan vil du finde lovgivning til det?” ”(sagsbehandler, det psykosociale team, Ringby) 

En forklaring kan være, at der er mange erfarne sagsbehandlere i det psykosociale team i Ringby, ligesom 

lederen har været ansat i kommunen i mange år. De erfarne sagsbehandlere ser ud til at finde veje i 

organisationen, som ikke på samme måde står åbne for de mindre erfarne. En sagsbehandler fortæller: 

”Vi har en der har seks års erfaringer og hun får alt igennem. Jeg må pushe på hele tiden, jeg 

skal virkelig arbejde for det.” (sagsbehandler, børnehandicaptemaet, Ringby) 

En specialiseret sagsbehandling 

Ifølge forskningsoversigten er et udbredt argument for specialisering, at børn, unge og familier møder 

sagsbehandlere med mere dybdegående viden om målgrupper og metoder42. Familierne i de to 

feltarbejdskommuner oplever imidlertid ikke, at sagsbehandlerne har mere dybdegående viden i den ene 

frem for den anden kommune. Forældrene i begge kommuner synes, at de får en tilstrækkelig specialiseret 

sagsbehandling af deres aktuelle sagsbehandler, og at sagsbehandleren har de nødvendige kompetencer. 

Der kan være spørgsmål, som sagsbehandlerne ikke kan svare på, men så undersøger de det og vender 

tilbage. Familierne har tidligere haft sagsbehandlere, som de mente vidste for lidt om hvilke muligheder, 

der var for barnet eller den unge, men også sagsbehandlere, som kendte mulighederne bedre. 

Med specialiseret sagsbehandling ser vi blandt familierne eksempler på, at de forventer, at 

sagsbehandleren har viden om muligheder for ansøgninger, bevillinger, indsatser og handlemuligheder, 

mens de i mindre grad forventer viden om barnets eller den unges særlige problemer. En af 

sagsbehandlerne peger på at hendes egne kompetencer måske ikke er tilstrækkelige i sagerne, men 

vidensbehovet bliver dækket ind, når hun supplerer med sine kollegers viden fra teamet. Dette kan ses som 

en form for processuel specialisering.   

Er en geografisk opdeling specialisering? 

I begge kommuner arbejder afdelingerne med en geografisk opdeling i form af bysamfund eller distrikter. 

Ingen af kommunerne har flere fysiske adresser i kommunen. Fordelene ved en geografisk opdeling er 

sagsbehandlerne lærer samarbejdspartnere på almenområdet og leverandører at kende og derfor bl.a. ved 

hvem, det er relevant at tage kontakt til. Ulempen kan være, at sagsbehandlerne ikke er tilstrækkelig 

undersøgende overfor samarbejdspartneres og leverandørers indsats. En sagsbehandler siger: 

” (Man kan blive) så gode venner, at man kan blive enige om alting lidt for nemt, ikke? Og det 

tænker jeg kan komme til at smitte lidt af på længden af foranstaltningerne. Ja og 

omfanget.” (sagsbehandler, børnehandicapteamet, Favrdal) 

Et karakteristika ved de geografiske opdelinger er, at de er organiseret ud fra almenområdets logik. I Ringby 

følger opdelingen fx skoledistrikter. Det betyder, at det er vanskeligt for børne- og ungeafdelingen at lægge 

sig i forlængelse af opdelingen og fordele sager på dette grundlag, da børne- og ungesagerne i begge 

                                                           
42 Der er ikke i forskningsoversigten svar på om argumentet holder. 
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kommuner er koncentreret i et eller to geografiske områder. Derudover peger en faglig leder og en 

sagsbehandler i Ringby på, at den geografiske opdeling er mindre relevant for børnehandicaprådet end det 

psykosociale område, da en del børn med handicap ikke bruger almensystemets institutioner. 

I litteraturen om specialisering i børne- og ungearbejdet er der divergerende holdninger til, om geografiske 

opdelinger er grundlag for en specialisering af sagsbehandlernes arbejde eller ej (Christensen et al., 2009; 

Lundgren et al., 2009; Perlinski, 2010). Analysen understøtter det synspunkt, at der ikke er tale om en 

specialisering. Sagsbehandlerne håndterer ikke mærkbart færre systemer bl.a. samarbejde med dagtilbud 

og skole eller færre niveauer bl.a. familier, grupper og organisationer i sagsarbejdet pga. geografiske 

opdelinger.    

Det tværprofessionelle samarbejde 

I både Ringby og Favrdal er der velbeskrevede modeller for samarbejdet mellem almen- og specialområdet 

og et fungerende mødeforum for den tidlige indsats. Den tidlige indsats er højt prioriteret begge steder, 

men har været implementeret længere i Favrdal end i Ringby.  

I Favrdal holdes der månedlige tværfaglige konferencer på skolerne, som suppleres af netværksmøder med 

forældre, når skolen er bekymret for et konkret barn. I Ringby lægger flere sagsbehandlere afstand til den 

fælles skriftliggjorte model. De mener ikke, at modellen betyder væsentlige ændringer, og det lader til, at 

kun nogle af sagsbehandlerne bruger den på en måde, der adskiller sig fra før modellens implementering. 

Det interne samarbejde i forvaltningen sker især med psykologer fra PPR, familieplejekonsulenter, 

sundhedsplejersker og sagsbehandlere i jobcentre. På børnehandicapområdet fremhæver sagsbehandlerne 

i Favrdal desuden den lægefaglige konsulent og samarbejdet med fys- og ergoterapeuternes leder. 

Samarbejdet foregår uformelt og ad-hoc. Flere sagsbehandlere vurderer, at samarbejdet fungerer godt, 

men peger på risikoen for, at de ikke kender til indsatser for familierne i andre dele af forvaltningen. 

Udover forvaltningen er der samarbejde med familiehuse, dagbehandlingsskoler, døgninstitutioner og 

andre leverandører, hvor graden af formalisering stiger, når det er eksterne leverandører.  

De dominerende tværprofessionelle samarbejdsformer i undersøgelsen er separation, koordination og 

kollaboration, mens der ikke er eksempler på integration (Blom, 1998; Grell, 2016). Separation er 

kendetegnet ved at der igangsættes parallelle indsatser mellem medarbejdere i samme organisation med 

ingen eller begrænset interaktion mellem medarbejdere. Der sker fx i en sag, når en familie med et barn 

med handicap modtager støtte fra hjælpemiddelcentralen eller får tildelt en aflastningsfamilie, som er 

ansat af familieplejekonsulentteamet. Koordination indebærer, at de fagprofessionelle hører hinanden, 

men der er ikke interesse for et langsigtet samarbejde. Det er fx aktuelt, når et barn eller en ung tildeles en 

kontaktperson og en familie en familiepædagog.  

I et kollaborativt samarbejde har de fagprofessionelle hver deres ansvarsområde og samarbejder 

komplementært. Eksempler er samarbejdet mellem sagsbehandlere og psykologer bl.a. fra PPR. I 

integrerende samarbejdsformer sker der en sammensmeltning af forskellige fagprofessionelles 

perspektiver og ansvarsområder. Et resultat i forskningsoversigten er, at koordination er en dominerende 

form for samarbejde i specialiserede organisationer til forskel fra i integrerede organisationer, hvor 

kollaboration fylder mere. Vi kan ikke i datamaterialet se forskelle i samarbejdsformer mellem de to 

kommuner, og derfor underbygger feltarbejdet ikke denne konklusion.   
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Lederne og sagsbehandlerne har ikke ønske om integrerende samarbejde med leverandører. De giver 

udtryk for at have taget normerne i BUM om ansvarsfordelingen mellem myndighed og leverandører og 

samarbejdspartnere til sig. To af sagsbehandlerne siger: 

”Der er tit samarbejdspartnere, der har svært ved at blive på deres egen banehalvdel. De 

kender ikke deres egen rolle.” (sagsbehandler, det psykosociale team, Ringby)  

”Jeg har nogle gange lidt svært ved ikke at blande mig, men det er jo som sådan ikke heller 

min rolle at skulle beslutte hvilken konkret behandling det skal være” (sagsbehandler, det 

psykosociale team, Favrdal)    

Familiernes to tilgange til det tværprofessionelle samarbejde  

Der er to måder at håndtere det tværprofessionelle samarbejde på blandt de ti forældre i sagerne parallelt 

til deres håndtering af relationen til sagsbehandleren. Nogle forældre overlader det til sagsbehandleren at 

tage kontakt og koordinere, fordi de ikke kan overskue selv at gå ind i det. To mødre med sager i et 

psykosociale team siger fx:  

 

”Hvilke afdelinger hun snakker med og hvilke personer, hun snakker med, det blander jeg mig 

ikke i. Fordi det kan jeg ikke rumme inde i mit hoved...” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

 

”Man har alle mulige sagsbehandlere, ved snart ikke hvem man bruger til hvad. Primært tror 

jeg det er (navn på sagsbehandler), som sådan sidder med tingene. Jeg mærker ikke rigtigt, 

at der er andre mennesker inde over. Altså hvis der er noget, så snakker de (de to 

leverandører) med sagsbehandleren.” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby)   

Forældre med en sag i børnehandicapteamene bruger sagsbehandleren som indgang til det 

tværprofessionelle samarbejde, men deltager selv aktivt i kontakten og koordineringen med fx 

kontaktpersoner, støttekorps og hjælpemiddelcentral.  

Sagsbehandleren faciliterer i nogle sager samarbejdet mellem barn, ung og forældre og de 

tværprofessionelle samarbejdspartnere på almenområdet. De forældre, som har børn i dagbehandlings- 

eller specialskoler, har løbende kontakt med skolerne, og der opleves sagsbehandleren mere som en gæst i 

samarbejdet med familie og leverandør til fx statusmøder. Der er også et eksempel på, at en sagsbehandler 

får en gæstelignende rolle på et opfølgningsmøde i en sag, som hun netop har overtaget, og hvor moren og 

en familiebehandler kender hinanden godt.  

Flere forældre fremhæver som problem, at der kan komme modstridende informationer fra de forskellige 

samarbejdspartnere. Der er særlig kritik af samarbejdet mellem det børnepsykiatriske system og børne- og 

ungeforvaltningen. En families oplevelse er, at anbefalinger fra børnepsykiatrien bliver overrulet af en 

psykolog i kommunen. For en anden familie er problemet, at en ergoterapeut har anvist hjælpemidler, som 

familien ikke har råd til. Forvaltningen yder begrænset støtte til de anbefalede hjælpemidler. Med hjælp fra 

skolen finder familien billigere alternativer til nogle af hjælpemidlerne, mens de må undlade at købe en 

særlig cykel.    
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5.3.2 Inddragelse 

Som vores forskningsoversigt pegede på, er det en typisk konklusion at specialisering vanskeliggør 

inddragelsen, men at klienterne til gengæld møder professionelle med et højere kompetenceniveau 

(Perlinski, Blom, Morén og Lindgren 2011). Specialisering kan være en barriere for at opbygge tillidsfulde 

bærende relationer (Perlinski 2010).  Samtidig er inddragelse centralt for det sociale arbejde i en børne- og 

familieafdeling, dels som en professionsværdi og dels i et lovgivningsperspektiv. I afsnittet om 

operationalisering af inddragelsesbegrebet, har vi operationaliseret inddragelse på deltagelsesniveau i en 

inddragelsesstige, hvor de øvre trin har en maksimal grad af deltagelse, mens de nedre har en minimal grad 

af deltagelse. Forældre og barn eller ung kan i denne optik ikke altid deltage på inddragelsesstigens øvre 

trin, da myndigheden i nogle tilfælde er indsat for at mindske deres deltagelse. Med andre ord strider 

forældrene varetagelse af barnets tarv eller den unges forvaltning af sit liv mod samfundets normer, love 

og regler, og der er derfor udpeget en myndighedsperson til at indtage de øvre trin.  

Der er samtidig tale om et begreb der kan tjene et eller flere forskellige formål, se igen kapitel 2, afsnittet 

om inddragelse for en uddybning. De forskellige formål er relateret til ønsket om at nå intenderede mål, 

men arbejdet for at nå dem indebærer samtidig en risiko for negative bivirkninger, hvilket vi vil uddybe 

nedenfor.  

Det er samtidig relevant at se på, om der er tale om borgerinitieret eller forældreinitieret deltagelse. Vi 

finder gennemgående i datamaterialet en tendens til, at inddragelse på de øvre trin kun finder sted som 

følge af borgerinitieret deltagelse, og det vil vi ligeledes se nærmere på i dette afsnit.  

Inddragelse eller deltagelse sætter samtidig en række forhold i spil, herunder forholdet mellem myndighed 

og borger og forholdet mellem forældre og barn eller ung. Der er tale om komplekse sammenhænge 

mellem aktører, indsatser, mekanismer og resultater. Som Perlinski peger på er der ikke desto mindre en 

sammenhæng mellem organisering og muligheden for at skabe bærende relationer, med en tendens til at 

specialisering skaber barrierer for dette (Perlinski 2010; for en uddybning se kapitel 3), uden dog at være 

eneste afgørende faktor. 

Forskellige formål med og opfattelser af inddragelse 

Inddragelse er en central opgave i forvaltningen, lovgivningen tilsiger det, tidligere undersøgelser peger på 

at børn og familier gerne vil inddrages og sagsbehandlerne opfatter det som helt afgørende. Når vi ser på 

de forskellige formål der kan være med inddragelse generelt set, kan vi genfinde flere af dem i 

datamateriale – i særdeleshed de formål, der fokuserer på inddragelse som indsats, og ikke som output (se 

begrebsafsnit om inddragelse). Den politiske borgerserviceretorik trækker på flere forskellige tilgange, 

eksempelvis inddragelse som forudsætning for social integration i samfundet og inddragelse som sikring af 

(økonomisk) effektivitet. Det kan vi bl.a. se afspejlet i et lederinterview: 

”Borgerne skal føle sig inddraget i behandlingen. Vi ved jo også fra undersøgelser (…), at 

jo større brugerdeltagelse, jo nemmere er det måske også at skabe forandringer, og få 

folk med i det her. (…) Hvis ikke der er et ejerskab på de her ting, jamen så er det måske 

også tvivlsomt, hvad der kan komme ud af det” (leder, psykosocialt team, Ringby). 

Samtidig opfatter alle sagsbehandlerne i begge kommuner inddragelse som en helt central opgave, en af 

dem siger:  
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”En af årsagerne til, at jeg er meget bagud, og ikke når mine skriftlige ting er, at jeg 

inddrager rigtig meget. Og der er høj service. (…) Jeg synes, at det er alfa og omega at 

inddrage” (sagsbehandler, det psykosociale team, Ringby). 

Når inddragelse og skriftlighed på denne måde sættes i modsætning til hinanden, får det karakter af: enten 

inddragelse eller skriftlighed. Dette kan i den ene ende af skalaen betyde, at inddragelsen mindskes, når der 

er fokus på at overholde lov- og procedurekrav, og i den anden ende at loven ikke overholdes og risiko for 

videnstab, når sager overleveres med sparsom dokumentation. Vi ser dog eksempler i sagerne på, at 

retorikken får karakter af at være ceremoniel ifølge det nyinstitutionelle perspektiv (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007), idet der ikke er tid, legitime rammer eller organisering, der understøtter inddragelsen. 

Sagsbehandlerne siger om at inddrage børn: 

”Forældrene tager typisk over, og snakker lidt på børnenes vegne. Det handler også om 

tid nogen gange. At det er lidt nemmere bare at ringe til moderen, end at sætte et møde 

op til en børnesamtale” (sagsbehandler, handicaptemaet, Favrdal ). 

”Altså jeg sidder også i handicap, og der har jeg heller ikke så meget kontakt til børnene. 

Jeg tror, at halvdelen af dem har jeg ikke set – eller kun set på billeder” (sagsbehandler, 

handicapteamet, Favrdal). 

”Den (organiseringen) giver jo sagsbehandleren frit spil. Vi kan inddrage lige så meget vi 

vil. I princippet kan vi også lade være. Der er jo ikke nogen, der tjekker os efter, om vi har 

gjort det eller om vi ikke har. (…) Ja, så det er en individuel behandling borgeren får, 

afhængig af, hvad for en sagsbehandler de har. Hvis jeg skal være ærlig – desværre 

(sagsbehandler, handicapteamet, Ringby). 

Såvel interviews som observationer afspejler, at der er forskellige formål og forståelser af inddragelse og 

inddragelse i spil. Forståelserne afspejler forskellige deltagelsesniveauer og dermed niveauer på stigen, og 

er samtidig ofte udtryk for forskellige opfattelser af inddragelsens formål. En sagsbehandler siger:   

”Det vil sige, at jeg hører børnene mere end en gang. Jeg hører forældrene mere end en 

gang. At jeg gør tingene, men at de er med i processen. Vi taler om, hvad kunne du 

tænke dig hjælp til? Vi skal skabe forandring sammen” (sagsbehandler, psykosocialt 

team, Ringby). 

Dette kan ses som et udtryk for, at hun opfatter inddragelsen som en forudsætning for kvalitet i den sociale 

indsats (se kapitel 2, afsnittet om inddragelsens formål, hvor formålet kan være kvalitet i den sociale 

indsats). Hun skal kende deres familiens syn på situationen, for at kunne tilrettelægge en indsats der virker. 

Det er et udtryk for en inddragelse, hvor organisationen er ansvarlig for planen, og her kommer morens 

inddragelse altså på de øvre trin på stigen. I samme sag siger moderen:  

”Jeg føler absolut at jeg bliver opdateret, og jeg ved, hvad det er, hun sidder og kæmper 

med for vores skyld. (…) Jeg stoler blindt på, at hun kæmper vores sag (…)” (mor, 

psykosocial sag, Ringby) 

Denne forståelse hos moren er ikke tilsvarende udtryk for de øvre trin på stigen. Dvs. i samme sag er der 

forventninger om at moren er højere på inddragelsesstigen hos sagsbehandleren end hos moren selv. 
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Moren ser sagsbehandlerens indsats som en service, hvor sagsbehandleren aflaster hende ved at tage 

initiativet på sig. En sagsbehandler siger:  

”Der er også nogen forældre, der måske ikke har et kæmpe ønske, hvor vi skal presse på 

for at inddrage dem. Fordi de vil egentlig bare gerne aflevere en problemstilling hos os, 

og så sige fiks det – gør noget ved det. Og så har de egentlig ikke noget behov for at vi 

begynder at inddrage dem, eller fortælle dem, hvad vi synes de måske kan gøre 

anderledes (sagsbehandler, psykosocialt team, Favrdal). 

Denne forståelse af inddragelse i en sag går igen i flere af de psykosociale sager.  

I en af handicapsagerne, siger en sagsbehandler:  

”De sidder med viden om, hvad de har brug for, og det søger de så om” 

(handicapsagsbehandler, handicapteam, Ringby).   

Forældrene giver i denne sag udtryk for, at god inddragelse er, når organisationen stiller viden og 

ressourcer til rådighed.  

Begge disse forståelser af inddragelse i handicapsagen bevæger sig på de øvre trin af stigen, og formålet 

peger mere i retning af inddragelse som sikring af effektivitet, hvor forældrene er ’kunden’, og systemet 

måles på sin responsivitet på borgerens krav. Moesby-Jensen har i artiklen ”Om kategorisering og skjult 

magtudøvelse i det sociale arbejde” udfoldet, hvordan sagsbehandlerne er præget af en kategoriserende 

forståelse af de ressourcestærke forældre (2016). Forældrene er velinformerede og ofte med 

interesseforeninger i ryggen, og samarbejdet kan trække i retning af en kampplads. Moesby-Jensen peger 

samtidig på, at sagsbehandlerne risikerer at forstå dette som et udtryk for, at forældrene vil have ret, mens 

forældrenes intention er at samle systemviden for at kunne få den rette hjælp. Der er tale om familier, som 

ikke alene har økonomisk, kulturel og social kapital, men også en specifik indsamlet systemviden, som de 

forventes at kunne benytte i selvforvaltningen af deres barns sag (Ibid.). Denne beskrivelse ser vi genspejlet 

flere steder i handicapsagerne. 

I sagerne er der flere eksempler på inddragelse, som bruges til at øge kvaliteten af indsatsen set fra en 

systemsynsvinkel og til en effektiv ressourceudnyttelse. Samtidig taler sagsbehandlere og ledere om børn, 

unge og forældre som eksperter, som kun kan ’flytte sig’, hvis motivationen kommer indefra. Altså en 

diskurs om inddragelse, der har til formål at tilvejebringe en subjektposition for forældre, børn og unge.   

Når såvel professionsideologi og en effektivitetstilgang med borgeren som ’kunde’ trækker i retning af 

inddragelse, bliver det en stærk retorik i organisationer, der ønsker at være legitime professionelt og 

politisk. 

Forvaltningen har samtidig et opdrag om at sikre barnets eller den unges trivsel, hvilket kan betyde, at 

sagsbehandlerne skal have nogen til at gøre noget anderledes med foruddefinerede mål, og det er ikke til 

forhandling. Der kan være en modsætning mellem dette opdrag og diskursen om inddragelse som en 

demokratisk rettighed, der risikerer at forvrænge den åbne dialog og skjule magtforhold. Diskursen om 

familien som eksperter kan samtidig sætte sagsbehandlerne skakmat, når de ikke har mulighed for at 

omsætte inddragelse til handling i konkrete sager. 
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En sagsbehandler udtrykker det på denne måde: 

”Både barnet og forældrene er jo som udgangspunkt eksperter. Men det er jo ikke altid 

de sådan kan gennemskue, hvad der er bedst for dem. Og der skal man nogen gange 

have hjælp af de professionelle” (sagsbehandler, psykosocial team, Favrdal). 

Inddragelsesformer 

Der er forskelle på, hvad forældrene forventer og ønsker sig af inddragelse. De siger om dette: 

”Ja, jeg har ikke behov for at vide mere om, hvad de ligger til grund – jo selvfølgelig vil 

jeg gerne vide, hvad de lægger til grund for, at de har taget den beslutning, men jeg har 

ligesom selv været med til at give dem den viden, de får for at tage en beslutning” (mor, 

sag i psykosocialt team, Favrdal). 

” (……) når hun mener, at det her er værd at kæmpe for, og hun har fundet det rigtige, 

hun kan argumentere for (…) – jamen så gør hun det – og hun gør det på vores vegne.” 

(mor, sag i psykosocialt team, Ringby). 

”Man forventer som forælder, at når man først når dertil, så er der nogen, der ved hvad 

de taler om, der tager sig af ens sag” (forældre, sag i handicapteam, Favrdal). 

Vi ser primært inddragelse komme til udtryk i materialet som: 

1) Forældres initiativer til konkrete ansøgninger, inddragelsesstigens trin 8 (borgers initiativ).  

Denne form for inddragelse ser vi i handicapsagerne i begge kommuner.  

 

2) Sagsbehandlernes informationsgivning og indhentning – inddragelsesstigens trin 4 og 5 (borger 

informeres og konsulteres eller rådgiver). 

Denne form for inddragelse ser vi i alle sagerne. Den kommer til udtryk både på møder og via 

partshøring.  

 

3) Forældres egne vedholdende initiativer, inddragelsesstigens trin 8 målt på forældrenes indsats, 

organisationens indsats varierer (borgers initiativ). 

Denne form for inddragelse ser vi afspejlet på forskellige måder på tværs af kommuner og teams. 

Det kan være i form af forældres problemopfattelser som de har fået overbevist sagsbehandleren 

om eller insisteren på et bestemt anbringelsessted, klager og anker. Tendensen er stærkest i 

handicapsagerne. 

 

Dette afspejler, at forældrenes initiativer til deltagelse kommer til udtryk på alle inddragelsesstigens trin. 

Forældrene giver input, kommer med forslag og beslutter, når de bliver inviteret til det af sagsbehandleren 

og i flere tilfælde tager de konkrete initiativer, især i de to handicapteams. Sagsbehandlernes initiativer til 

deltagelse bevæger sig primært på trin 4-5, hvor sagsbehandleren informerer og konsulterer og borgeren 

rådgiver. 

Vi ser i materialet ikke eksempler på, at sagsbehandlerne arbejder med inddragelse som aktiv invitation til 

gensidig udforskning af divergerende problemforståelser og perspektivforskelle. Der er oftest snarere tale 

om informationsudvekslende inddragelse i form af udveksling af information og ansøgninger, hvor et 

bredere handlerum kun kan indtages af aktivt opsøgende forældre. Vi skelner her mellem offentligt initieret 
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deltagelse hvor borgeren opfordres eller inviteres til deltagelse fx partshøring og borgerinitieret deltagelse 

hvor borgeren selv og på eget initiativ søger deltagelse fx via aktindsigt (Sundhedsstyrelsen, 2003).  Her er 

en gennemgående sagsbehandler, som man ved hvordan man kan få fat i ad forskellige kanaler vigtig for 

familiens mulighed for at udøve indflydelse, på andre og mere uformelle måder. Hvis man ikke har 

kendskab til at skrive konkrete ansøgninger eller klager, kan mailkorrespondance, telefonopkald, sms og 

andet være smidige kanaler, hvor man på andre måder kan deltage. I vores materiale var det generelt 

forældrenes oplevelse, at det var nemt at få fat i sagsbehandlerne af forskellige kanaler, for mere om dette 

se afsnittet om generative mekanismer senere i analysen. Vi ser at de forældre, der på eget initiativ 

indtager en aktiv position i sagsarbejdet, i højere grad udtrykker deres uenighed, når den er tilstede. Det 

drejer sig om forældrene i handicapsagerne og en af de psykosociale sager. 

I vores forskningsoversigt fandt vi flere resultater, der pegede i retning af, at der er en klar sammenhæng 

mellem organisationstyper og muligheden for at skabe bærende relationer til klienterne (fx Perlinski, 2010). 

I den specialiserede organisation er der mange barrierer for at skabe relationer til forskel fra den 

integrerede organisation, hvor der er få barrierer.  

Helt overordnet kommer der dog ikke afgørende forskelle i inddragelsesniveau mellem de to typer af 

organisering til udtryk i materialet, hverken i kontaktform, -omfang eller kompetenceniveau. En undtagelse 

er i form af sagsbehandlerskift, som påvirker inddragelsen. Sagsbehandlerskift er en formaliseret del af den 

funktionelle specialiserede organisering, og dermed uundgåelig når sagen skifter fx fra undersøgelse til 

foranstaltning. Det er dog ikke er det eneste parameter for hyppigheden af udskiftning, da en kommune 

med stor medarbejderudskiftning kan have samme eller større hyppighed i udskiftning. 

Vi ser større forskelle i typen og graden af deltagelse når vi sammenligner sager fra psykosociale og 

handicapteams. Der kan være mange forklaringer på dette, bl.a. er et flere af mødrene i de psykosociale 

sager enlige, mens forældrene i handicapsagerne har hinanden at støtte sig til eller en samlever, og sagerne 

udspiller sig også forskelligt. I handicapsagerne er der ofte tale om ansøgningssager, baseret på mere 

eksakt praksis, mens de psykosociale sager opererer i mere komplekse skønsfelter.  Det giver selvsagt 

forskellige præmisser for samarbejdet og udgangspunkt for inddragelsen. 

Også skriftligheden ser ud til at spille en rolle som præmis for inddragelse. I forhold til konkrete 

ansøgninger, anker, partshøring mv. er det betydningsfuldt at kunne afkode og udtrykke sig i skriftlige 

dokumenter. Flere af mødrene i de psykosociale sager lægger distance til de skriftlige udvekslinger, en af 

dem siger:  

”De plejer at sende mig en masse papirer hele tiden. Jeg kan simpelthen ikke overskue at 

læse det hele – eller det kan jeg godt. Jeg får det bare ikke gjort. Jeg kan heller ikke 

huske halvdelen alligevel” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby). 

Denne mor har et behov for at få mundtlig støtte fra en sagsbehandler som hun kan ringe til, og som kan 

hjælpe hende og formidle, hvad de skriftlige dokumenter indeholder. Derfor er relationen mellem 

sagsbehandler og moderen central, og spørgsmålet er, hvilke vilkår en sådan medierende relation har i en 

mere specialiseret organisering. Et forældrepar med en sag i handicapteamet siger derimod: 

”Vi foretrækker skriftlig kommunikation. (…) Vores erfaring siger, at det er godt at have 

det på skrift” (forældre, sag i handicapteamet, Ringby). 
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Dette skyldes et ønske om at skabe overblik i sagen, og om selv at gennemtænke henvendelser til 

sagsbehandleren.  

Inddragelse af børn, unge og forældre  

En række forhold som har at gøre med den særlige kontekst for sagsarbejde i en børne- og ungeafdeling 

bliver tydelige i vores materiale. Det drejer sig eksempelvis om, at sagsbehandlerne skal håndtere både 

forældres og barnets eller den unges inddragelse. Børn, unge og forældre har forskellige forudsætninger for 

at indgå i en inddragende proces. I de fleste sager fremgår det i såvel interviews som journaler, at børnene 

og de unge primært inddrages gennem forældrene. I en sag med et barn med omfattende 

funktionsnedsættelse sker inddragelsen barnet oplagt gennem forældrene suppleret af statusrapporter og 

enkelte tilfælde af samvær med pigen. I flere af de andre sager fortæller sagsbehandlerne om unge, der 

ikke har lyst til at tale med dem, og som de derfor kun har minimal direkte kontakt med. Der er dog tale om 

flere sager, hvor det er børn eller unge i en alder, som gør dialog mulig; hvor der er konfliktfyldte eller 

komplicerede forhold mellem forældre og børn; og hvor der er tale om beslutninger af meget stor 

betydning for de børnenes eller de unges liv. Sagsbehandlerne peger på i flere af interviewene, at disse 

forhold taler for at inddrage barnet eller den unge direkte.  

”Man kan jo godt forsøge at skabe retning med en 15-årig med forældrene, men den 15-

årige, skal være med i den her proces, for ellers går han eller hun den her vej, og vi andre 

tænker, at det går den her vej” (sagsbehandler, psykosocialt team, Ringby) 

Flere af sagsbehandlerne i materialet berører en række forhold, som kan være barrierer for inddragelsen: 

manglende tid, oplevelsen af børnene som for sårbare, at børnenes deltagelse måske ikke vil gøre en 

forskel, alder og diagnoser. En sagsbehandler siger:  

”Altså, der er jo rigtig mange af vores børn, som egentlig ikke har lyst til at snakke med 

for mange fremmede mennesker i deres liv. De autistiske, det kan jo godt være svært for 

dem at sidde og snakke med mig. Så nogen gange tænker vi også, at det er mere 

hensigtsmæssigt, at de ikke behøver at møde fremmede mennesker hele tiden i deres 

liv” (sagsbehandler, handicapteam, Favrdal). 

Flere af de unge i vores sager (alle tre i Favrdal og en lidt yngre i Ringby) har psykiske problemer af forskellig 

karakter. De har vanskeligt ved at formulere egne behov, og vi ser og hører om, hvordan de ofte ikke 

svarer, ikke deler deres overvejelser og går fra møder. En sagsbehandler beskriver udfordringen ved at 

inddrage disse unge:  

”(…) inddragelse i handleplan, som kan være noget af en udfordring nogle gange i de 

møder. Fordi de (unge) jo ikke er specielt optagede af det altid. De er optagede af noget 

andet, eller har en anden agenda” (sagsbehandler, psykosocialt team, Ringby). 

De demonstrerer med deres adfærd, at de ikke vil deltage. Vi får indtryk gennem vores materiale af, at 

omverdenen ønsker ændringer i de unges adfærd, skolegang, placering osv., men de unge reagerer ved at 

være ikke-deltagende. Et eksempel er en ung dreng i en sag, om hvem det fremgår i journalen, at han ofte 

forlader møder før tid. Et andet eksempel er, at flere af de unge er optagede af deres mobiler under 

møderne, og på den måde signalerer ikke-deltagelse. 
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Denne problematik har ikke direkte kobling til organiseringen i vores materiale, men det kan stille 

spørgsmålstegn ved de sagsbehandlerskift, der følger af organisering, da kontakten med de unge 

vanskeliggøres yderligere af skift.  

Kvantitativ og kvalitativ inddragelse 

Inddragelse af børn og unge kan forstås som en proces, hvor flere samtaler finder sted. Jo flere samtaler, jo 

bedre mulighed for at få en høj inddragelse. En sagsbehandler siger: 

”Jeg tænker, at det jo har en betydning med tilliden, hvis man vel at mærke formår at 

skabe et rum, hvor de gider snakke med en. Den bliver bedre og forstærket, jo flere 

gange man taler med børn og unge. Så selvfølgelig har specialiseringen på den måde en 

betydning. Fordi det er få gange, man når at tale med et barn under en børnefaglig 

undersøgelse. Det er måske en-to gange, ikke? Der er ikke det helt store tillidsbånd, og 

det kan man jo så håbe kommer. Så jeg tænker mere, at det er sådan antal af samtaler, 

der betyder noget, når vi taler om specialisering” (sagsbehandler, psykosocialt team, 

Favrdal). 

Vi ser dette blik for vigtigheden af kvantitetens betydning for kvalitet bliver genspejlet flere steder i 

interviews med sagsbehandlerne både i forhold til børn og forældre, og betydningen relaterer sig til 

specialisering som proces i sagsarbejdet i vores tilpassede KAIMeR-model.  

Vi ser eksempler i Ringby på, at sagsbehandlerne har mulighed for at prioritere denne kvantitet på 

bekostning af andre opgaver, mens vi ikke ser eksempler på samme fleksibilitet i sagerne fra Favrdal. 

Kvantitativ inddragelse af børnene og de unge kan have sværere vilkår i handicapsagerne, hvor der kun er 

lidt direkte kontakt med børnene eller de unge, og i de sager, hvor der er hyppig udskiftning af 

sagsbehandlere, og dermed ikke mange samtaler med den samme person.  

Samtidig bliver betydningen af inddragelsens kvalitet tydelig i materialet. Det er vigtigt hvordan 

sagsbehandlerne inviterer og rammesætter sagsbehandlerne dialog med familierne. Langt de fleste møder 

med familierne har karakter af at være informationsgivende eller –hentende, hvilket holder 

deltagelsesniveauet på stigens midterste trin, og vi ser ikke i vores observationer eksempler på metoder, 

der understøtter højere niveauer af deltagelse.  

Oplevelse af inddragelse kontra faktisk deltagelse 

Forældrene i handicapsagerne i vores materiale har en implicit forventning om at blive inddraget, og bliver 

det i kraft af deres egen aktive indsats. Deres inddragelse ligger højt på inddragelsesstigen. Til forskel fra 

dette bliver inddragelsen af forældre i de psykosociale sager initieret af sagsbehandleren og initiativer og 

planlægning finder sted i forvaltningen. Vi kan se, at inddragelsen ikke ligger højt på inddragelsesstigen. 

Alligevel oplever de fleste af forældrene i de psykosociale sager sig i høj grad inddraget. De har en 

opfattelse af at blive lyttet til, taget på råd og, at sagsbehandlerne bruger deres ekspertviden i kampen for 

deres interesser. Dette forhold lader til at blive forstærket, når familien har en sagsbehandler, som de er 

tilfredse med, igennem længere tid. Der er altså en diskrepans mellem den oplevede deltagelse og den 

faktiske deltagelse hos forældrene i de psykosociale sager. Vi kan ud fra materiale ikke give entydige svar 

på denne diskrepans. Det kan dreje sig om, at forældrene som i flere tilfælde er enlige mødre ikke selv har 

visioner for og kræfter til en indsats. Det kan også handle om, at mødrene ikke vil støde sagsbehandlerne 

ved at anfægte deres vurderinger med egne meninger. Vi får i materialet indtryk af, at disse mødre har et 
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stærkt ønske om, at bevare en god relation og give noget tilbage til sagsbehandlerne, som de opfatter som 

en stor støtte og hjælper, for en uddybning, se afsnittet om generative mekanismer senere i dette kapitel.  

De forældre, som på denne måde i højere grad forstår sig selv som en part, der blot skal konsulteres i 

sagen, inviteres ikke af sagsbehandleren aktivt til uenighed eller til at udforske mulige indsatser kritisk, og 

udtrykker ikke kritik eller uenighed. Vi ser dog eksempler på, at de ikke aktivt bakker op om indsatserne, 

selvom de ikke har udtrykt uenighed. Vores materiale kan ikke forklare denne uoverensstemmelse. Man 

kan overveje, om forældrene faktisk var uenige, ikke troede på indsatsen eller ikke fik udforsket 

overvejelser om indsatsen tilstrækkeligt, inden den blev iværksat eller om indsatsen blot virkede på en 

anden måde end forventet. I en af sagerne får pigen eksempelvis en aflastningsfamilie, og moderen 

udtrykker tilfredshed med beslutningen og i første omgang også med aflastningsfamilien. Meget tidligt i 

forløbet udviser hun dog alligevel forbehold, hun begrænser besøgene og understøtter dem ikke aktivt. Til 

sidst afbrydes indsatsen uden en forklaring vi kan se afspejlet i journalen. 

Samtidig peger flere af sagsbehandlerne selv på, at de har et handlerum for inddragelse, og vi kan se det af 

studierne af kommunernes organisering. Der er få lovkrav til inddragelsens konkrete udmøntning især 

overfor børnene og de unge udover at de principielt skal have en børnesamtale inden der træffes afgørelse 

om en indsats. Der er ingen metodekrav i samtalerne, eller krav til den proces, der skal finde sted i 

samarbejde med barn og forældre, en sagsbehandler siger:  

”Vi kan inddrage lige så meget vi vil. Altså det kan man ikke rigtig tjekke, så det er 

sagsbehandleren egen vurdering og ansvar” (sagsbehandler, handicapteamet, Ringby). 

Vi ser også eksempler på, at inddragelsen er betydningsfuld for resultaterne af indsatsen, og dermed både 

som middel, og som mål i sig selv.  

En af sagsbehandler peger bl.a. på, at de administrative procedurer og øvrige lovkrav kan opleves som 

noget, der tager tiden fra inddragelsen: 

”En af årsagerne til, at jeg er meget bagud og ikke når mine skriftlige ting er, at jeg 

inddrager rigtig meget (…) Jeg er stolt af det, jeg laver. At jeg er bagud. At jeg ikke når 

det skriftlige… Men hellere det (end ikke at nå inddragelsen)” (sagsbehandler, 

psykosocialt team, Ringby) 

Her opfattes de administrative procedurer og lovkrav, som eksempelvis handleplaner ikke som et redskab 

for inddragelse, trods lovgivningens intentioner herom.  

På tværs af især de psykosociale sager kan vi se uopfyldt potentiale for inddragelse såvel kvantitativt som 

kvalitativt. I handicapteams kan vi se lovgivnings- og administrativt potentiale for inddragelse, men det er 

sværere at se de reelle muligheder rent kvantitativt, idet de enkelte sagsbehandlere har mange sager og en 

omfattende lovpraksis at sætte sig ind i.  

5.3.3. Helhedssynet 

Som beskrevet i afsnittet om nøglebegreber kan helhedssyn i socialt arbejde betragtes som en teoretisk 

model, der kan blive styrende for praktikerens forståelse af menneskers problemer, ressourcer og behov. 

Helhedssynet eller det helhedsorienterede sociale arbejde bygger på, at man ikke kan forstå det enkelte 

barns, den unges eller families problemer, ressourcer og behov i sig selv, men må medtænke deres samlede 
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livssituation (Guldager, 2013). Forskningsoversigten i kapitel 3 peger på en række centrale pointer. I følge 

Perlinski, Blom, Morén & Lundgrens undersøgelser er der i høj grad forskelle i helhedssynet ud fra, hvor 

mange socialarbejdere børn, unge og deres forældre møder i det kommunale system. Perlinski fremhæver, 

at helhedssynet først og fremmest eksisterer i mødet mellem den enkelte socialarbejder og den enkelte 

borger (2010). Morén fastslår, at arbejdet med helhedssyn har de vanskeligste vilkår i en specialiseret 

organisation (2010). I det følgende vil vi ud fra vores feltarbejde analysere, hvordan specialisering påvirker 

sagsbehandlernes praksis i børn- ungesager i forhold til en helhedsorientering.  

Forskellige helhedssyn  

Sagsbehandlerne i materialet lægger vægt på forskellige aspekter ved helhedssynet. Det handler om 

tidsaspektet, som når man kan følge en familien ”fra start til slut” til ”at komme hele vejen rundt” for på 

denne måde at inddrage forskellige arenaer som familie, skole, fritid og andet.  Som det er fremgået af den 

tematiske analyse om inddragelse, er spørgsmålet om, hvor lang tid sagsbehandleren råder over, væsentlig, 

når der skal opbygges en tillidsfuld relation til en familie. Sagsbehandlernes udtalelser tyder på, at det giver 

mening for dem at følge familiernes udvikling over tid, hvilket hyppige sagsbehandlerskift forhindrer.    

 

En sagsbehandler betoner, at helhedssynet har ”enorm betydning” især i forbindelse med den børnefaglige 

undersøgelse. Jævnfør serviceloven § 50 skal der i den børnefaglige undersøgelse anlægges en 

helhedsbetragtning, undersøgelsen skal gennemføres så skånsom, som forholdene tillader og ikke være 

mere omfattende end formålet tilsiger. En sagsbehandler siger om sine erfaringer med at imødekomme 

kravene: 

 

”Det er svært at finde grænsen for den rette belysning af en sag, men er nu blevet mere 

minimalistisk over tid.” (sagsbehandler, psykosocialt team, Ringby)    

 

At komme til det sted i sagsbehandlingen, hvor sagsbehandleren har tilstrækkelig viden, men heller ikke 

mere, om familiens samlede livssituation for at vurdere barnets behov for støtte, beror på en socialfaglig 

vurdering og har betydning for, hvordan sagsbehandleren forstår familiens problem, som forvaltningen skal 

søge at imødegå med en velegnet indsats. Sagsbehandlernes eksempler på helhedssyn afspejler både 

analytiske og mere handlingsorienterede aspekter med andre ord, både det at helhedsse og at 

helhedshandle (Egelund og Hillegaard, 1993; Harder & Nissen, 2011). Selvom at helhedsse og at 

helhedshandle i praksis er vævet godt og grundigt ind i hinanden, finder vi, at denne teoretiske sondring 

kan bidrage til at klargøre betydningen af de organisatoriske rammer og dermed spørgsmålet om, hvordan 

specialisering påvirker sagsbehandlingen.  

Sagsbehandlernes minimale egenkompetence til at vælge indsatser, der er forbundet med den vertikale 

specialisering, medfører et begrænset handlerum. En anden barriere for sagsbehandlernes mulighed for at 

helhedshandle er en horisontale specialisering, der kan føres tilbage til udviklingen af forskellige 

lovkomplekser, som har medført en opdeling i kommunernes forvaltninger svarende til disse lovområder, 

se kapitel 2 for en uddybning afsnittet om det specialiserede børne- og ungeområdes historiske ramme. En 

mor siger om opdelingen i den kommunale forvaltning:   

”Jeg har alle mulige sagsbehandlere, ved snart ikke, hvem man bruger til hvad. Man bliver 

kastet rundt fra den ene til den anden. Der er nogle på ydelseskontor og nogle på 
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dagpengekontoret og nogle, hvis man skal bruge anden hjælp. Da vi skulle flytte ind her og 

hvis vi skulle søge boligstøtte. Skulle man søge indskudslån, skulle man snakke med en helt 

femte. Enkeltydelser er igen en helt anden.” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

Når det kommer til at helhedsse er muligheder for at anlægge et professionsperspektiv større. At helhedsse 

har sammenhæng med, hvordan sagsbehandlerne forstår og forklarer familiernes samlede livssituation. 

Hvordan børns og unges sociale problemer defineres har stor betydning for, hvordan sagsbehandlerne 

møder børn og forældre.     

At helhedsse  

I det følgende ser vi nærmere på, hvordan sagsbehandlingerne forstår de vanskeligheder, som familiernes 

livssituation rummer. Karakteristisk for feltet er, at familiernes problemerne er komplekse og mere eller 

mindre sammensatte. Vi ser i datamaterialet flere eksempler på en forholdsvis uklar problemdefinition. I de 

foregående afsnit er udfordringerne med visitationen af børn og unge med udviklingsforstyrrelser allerede 

beskrevet. Det kan være nødvendigt at lægge indsatsen til grund, som en form for svar på børnenes og de 

unges vanskeligheder for af den vej at kunne opnå en større indsigt i problemforståelserne i sagerne.   

 

Sammenholder vi data fra feltarbejdet, fremgår det ikke sjældent, at forældre, sagsbehandlere og 

forskellige samarbejdspartnere og leverandører anskuer børnenes og de unges problemer forskelligt. I en 

sag indeholder indsatsen en kontaktperson for det ældste barn i familien og en praktisk pædagogisk støtte i 

hjemmet. Begge indsatser forventes at stabilisere familiesituationen og bl.a. aflaste det ældste barns 

ansvar for en yngre søster. Mor er af den opfattelse, at den hjælp, som var mest betydningsfuld for hende 

og familien, var den midlertidige bolig, som familien igennem rådgivning og støtte fra sagsbehandler og 

leverandør, fik tildelt. Mor siger:  

  

”Det er ikke fordi, jeg går rundt og har brug for noget herhjemme, men har haft meget brug 

for hende (den pædagogiske støtte i hjemmet) da vi stod uden tag over hovedet. Det er 

primært de ting, som har været”. (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

I en anden sag siger mor om forskellen på problemforståelsen mellem familien og de fagprofessionelle: 

”På kommunen har de sagt, at vores søn har indlæringsvanskeligheder, der giver psykiske 

problemer. Jeg mener, at det er lige omvendt, han har psykiske udfordringer, der giver 

generelle indlæringsvanskeligheder.” (mor aktuelt i børnehandicapteam, tidligere i 

psykosocialt team, Favrdal)   

I en tredje sag viser det sig på et opfølgningsmøde, at hverken sagsbehandler, leverandøren, mor eller den 

unge pige selv, var klar over, hvilken diagnose børne- og ungdomspsykiatriske afdeling tidligere havde givet 

den unge og som er beskrevet i psykiatriens underretning og udtalelse til forvaltningen. Sagsbehandleren 

foreslår imidlertid på mødet, at leverandøren kan søge konsulentbistand hos skolepsykologen for således at 

få nærmere indblik i diagnosens indhold med henblik på at inddrage denne viden i omgang med og 

behandling af pigen.  

Børnene og de unge i sagerne har ikke nævneværdige overvejelser, som hænger sammen med 

helhedssynet bort set fra en ung, der nævnte:  
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”Skolen vidste på et tidspunkt ikke, at vi havde alle de her problemer. Efter at de har fået det 

at vide, så føler jeg også, at de støtter mig meget mere.” (pige, sag i psykosocialt team, 

Favrdal)  

Samarbejdet med skolen opleves af mødre med en sag i det psykosociale team som forholdsvist vanskeligt. 

De har fx svært ved at overskue kontakten til skolen via intranet og oplever sig på flere måder og 

sammenhænge set ned på. Skolen har i flere af sagerne indgivet underretning til forvaltningen om barnets 

anderledeshed eller afvigende adfærd. På denne måde har skolen en relativ stor andel i forvaltningens 

problemforståelse af barnet.  

Selvom handicap medfører en forhøjet risiko for udsathed, der kan optræde i mange forskellige former, er 

det fælles for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, at de ofte er afhængige af 

kompensation og støtte for at kunne klare hverdagen (Bøttcher, 2015, Jensen, 2010).  Ifølge en 

sagsbehandler fra børnehandicapteam, modtager man mange ansøgninger, hvilket medfører et krav om 

præcise og begrundede svar. Hun siger:   

”Man kan blive fokuseret på lovgivning og lidt af helhedssynet falder bort” (sagsbehandler, 

børnehandicapteamet, Ringby) 

Til sammenligning hermed er skønstemaerne, som udløser en indsats i psykosocialt team, ofte langt 

bredere. Generelt afspejler datamaterialet, at sagsbehandlerne ikke i særlig grad ekspliciterer familiernes 

ressourcer. Der forekommer således ikke en tydelig beskrivelse af familiernes egne muligheder for at 

modvirke eller tage hånd om deres vanskeligheder eller i hvor høj grad et evt. netværk kunne give en 

mindre håndsrækning eller større opbakning. Vi ser dog eksempler på, at forældrene forventes til en vis 

grad at kunne handle på egen hånd, når de under sagsforløbet tildeles opgaver som fx at fremskaffe 

oplysninger om priser, levere budget til sagsbehandler eller skrive sig på venteliste til bolig. En mor 

fortæller om dette:  .  

”Sagsbehandleren er meget god til ligesom at fordele opgaverne. ”jeg gør det her, så gør du 

det der, så finder vi lige ud af, hvordan det hænger sammen”. Det er fint nok ellers bliver det 

også lidt for nemt. Så kan man spille lidt for meget på de heste med: Ej jeg har det så hårdt””.  

(mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

Sagsbehandlerne taler i både individuelle og fokusgruppeinterview om helhedssynet og dets betydning for 

sagsarbejdet, men det sætter sig kun i ringe grad igennem i journalerne.  Selvom sagsbehandlerne i 

hverdagen løbende er i dialog med hinanden om forskellige faglige spørgsmål, der rører sig i sagsarbejdet, 

er det alligevel vanskeligt af journalerne i de seks sager eksplicit at læse sig frem til sagsbehandlernes eget 

syn på familiens situation. I de socialfaglige vurderinger gentages stort set udsagn og vurderinger fra 

samarbejdspartnere og leverandører uden, at sagsbehandlerne selvstændigt forholder sig til oplysningerne 

med deres egen faglighed. Når sagsbehandlerne enkelte gange refererer til deres egne iagttagelser i 

relation til familierne, kommer deres faglighed tydeligere til syne. Som det er fremgået af den tematiske 

analyse af inddragelse, bliver forældre og børn heller ikke aktivt inviteret ind til en gensidig udforskning af 

problemforståelser og perspektivforskelle, hvilket illustrerer systemets definitionsmagt.  
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Helhedssyn og arenaperspektiv   

Vi har under feltarbejdet også set nærmere på, hvilke af familiernes arenaer, forstået som livsrum, 

handlingsrum eller områder for deltagelse på mikro, meso og/eller makroniveau, der afspejles i 

sagsbehandlingen (Nielsen, 2015). Et arenaperspektiv ser vi afspejlet i Serviceloven § 50 om den 

børnefaglige undersøgelse, hvor der foruden barnets adfærd og udvikling også skal lægges vægt på 

familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og evt. andre relevante forhold. 

Ifølge Eliasson er der tale om et helhedssyn på individniveau, når mennesker kan betragtes som både 

subjekt og objekt i den forstand, at individet i skabelsen af sig selv samtidigt er afhængig af andre og de 

tilstedeværende livsbetingelser.  

I vores data fra de psykosociale teams fylder forklaringer med afsæt i psykologiske og socialpsykologiske 

perspektiver i sagerne. Det viser sig, at uanset om familien tæller en eller to forældre, tillægges de 

socioøkonomiske forhold ikke særlig vægt hverken i Ringby eller Favrdal. I et helhedsorienteret perspektiv 

er det tankevækkende, idet det er velkendt, at enlige forsørgere er en dominerende målgruppe i arbejde 

med udsatte børnefamilier. Enlige forsørgere bærer ikke alene et stort ansvar for deres børn, men er også 

økonomisk dårligere stillet end hvis der er to forældre. Sagsbehandlerne har et stærkt begrænset 

handlerum i forhold til de socioøkonomiske forhold og det kan være en af forklaringerne på, l at de 

socioøkonomiske forhold ikke får opmærksomhed i sagerne, også selvom fattigdom kan forværre 

omsorgssvigt (Johansen, 2016). At kommunens opdeling i forskellige forvaltninger med hver deres 

lovområder, gør det ikke lettere for sagsbehandlerne at medtænke familiernes kontekstuelle herunder 

socioøkonomiske forhold i deres helhedssyn.  

Ved et opfølgningsmøde i Ringby kommune, hvor en ung, hendes mor, sagsbehandler og kontaktlærer 

deltager, spørger sagsbehandleren, om den unge dyrker fritidsinteresser. Den unge fortæller, at hun 

tidligere var glad for at gå til ridning, men ikke aktuelt går til noget. Sagsbehandleren bemærker:  

”Jeg ved jo ikke, hvordan jeres økonomi er”, hvortil mor svarer:  ”Det ville være svært at få 

råd til ridning”.    

På mødet bliver det aftalt, at kontaktlæreren undersøger mulighederne ved kommunens almene 

fritidstilbud, om der udbydes ridning uden betaling.  

Vender vi blikket mod børnehandicapteamsene og sagsarbejdet her spiller familiernes økonomiske forhold 

en anden rolle. Her indeholder sagsbehandlingen i høj grad økonomisk kompensation forbundet med 

forskellige former for omkostninger ved at have et barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Øvrige udfordringer for hele familien forbundet med som barn eller ung at have et handicap kan imidlertid 

komme til kort, når vi i en sag ser, at sagsbehandleren kun deltager en gang årligt i opfølgningsmøde på en 

specialskole, som hun siger, ”hvis hun kan”, underforstået, hvis hun har tid til det. Denne sagsbehandler 

giver samtidigt udtryk for, at hun finder det at deltage i opfølgningsmøder ”giver indblik i barnets arene”. 

Leverandøren fremsender fyldige statusrapporter, hvor barnets trivsel er beskrevet.   

Sagsbehandlerens helhedssyn har i høj grad sammenhæng med i hvilket omfang familierne selv inddrages i 

sagsbehandlingen. Som nævnt tidligere er det især i mødet mellem sagsbehandler og familie, at 

helhedssynet skabes.   

At helhedshandle 
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Som det er fremgået er der en række forhold, som kan vise sig at udgøre en barriere for, at 

sagsbehandleren kan helhedshandle i den forstand, at hun kun har et begrænset handlerum til valg af 

indsatser, men også tid til at følge op på igangsatte indsatser spiller en stor rolle i sagsbehandlingen Ifølge 

Perlinski (2010) er specialiseringsgraden i afdelingen blot en af barriererne. En anden er mangel på 

organisatoriske ressourcer, der kan mindske sandsynligheden for, at helhedsperspektivet kommer til 

udtryk.   

 

Om sagsbehandleren kan tiltage sig et handlingsrum i forhold til helhedssynet, har som nævnt 

sammenhæng med såvel den horisontale som den vertikale specialisering. Det er betydningsfuldt, om der 

samarbejdes med andre fagprofessionelle både inden og uden for den afdeling, hvor sagsbehandleren selv 

befinder sig. Samarbejdet bidrager til både oplysning af sagen og forståelse af barnets eller den unges 

situation samt muligheder for at kvalificere indsatserne. En sagsbehandler siger: 

”Ja, personligt synes jeg jo, at jobcentret kan være en udfordring at få inddraget og omvendt, 

tror jeg, sådan set, at de synes, at vi er en udfordring. Og så er der faktisk også den 

udfordring ved at handle, at der er nogle borgere, der ikke ønsker os. (…) Der er nogen, der 

ikke ønsker os i deres rehabiliteringssag, selvom det kunne give rigtig god mening, hvis vi sad 

med i sådan et møde, fordi vi har indblik i, hvad der sker i hjemmesituationen. […] De kan 

godt i jobcentret have en mentor til en mor, hvis jeg så sætter en familiebehandling på og de 

(mentor og familiebehandler) siger to forskellige ting, så kan jeg da godt forstå, at mor bliver 

møjhamrende forvirret. […] Vi har ikke nogen struktur internt for, at det er sådan her, vi gør, 

når vi har familier, der er på tværs af flere afdelinger. Det kunne måske være smart.” Favrdal 

(sagsbehandler, psykosocialt team, Favrdal)  

I begge kommuner samarbejder man i det psykosociale og handicapteamet med både interne og eksterne 

aktører, hyppigheden er blot forskellig og samarbejdspartnerne varierer alt efter, hvilket team, der er tale 

om dog uden mønstre som sådan synes aftegnet. En anden nær samarbejdspartner for både psykosocialt 

og handicapteam er skolen:   

”Sidste gang jeg tænkte på helhedssyn, tænkte jeg netop på netværksmøde. En indsats, som 

simpelthen krævede en helhedsorienteret indsats, hvor mit arbejde i sig selv ikke ville bære 

den sag ret langt. Jeg tænkte, det var gavnligt at inddrage skolen og en PPR-psykolog, for at 

vi lavede en fælles helhedsorienteret indsats og målrettede indsatsen sammen.” 

(sagsbehandler, børnehandicapteam, Favrdal)   

En sagsbehandler fortæller at hun nu er mere opmærksom på end tidligere at inddrage alle de relevante 

samarbejdspartnere og koordinere mellem dem, hun siger:   

Det, tror jeg, nærmest ligger i rollen som sagsbehandler at være koordinerende. 

(Sagsbehandler, psykosocialt team, Ringby) 

Som det er ligeledes er fremgået af afsnittet om inddragelse i den tematiske analyse, er det stort set op til 

de enkelte sagsbehandlere at afgøre, hvordan og hvor ofte de samarbejder med andre interne- og eksterne 

professionelle. Det ser ud til, at tiden, som sagsbehandlerne oplever at have til rådighed i sagsbehandlingen 

i begge team og i begge kommuner er en afgørende faktor for samarbejde på tværs internt og eksternt, 
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men også kommunens opdeling i forskellige forvaltninger og forældrene selv kan være barrierer for at 

kunne helhedshandle.  

Om specialiseringens betydning for helhedssynet 

I Favrdal, hvor sagsbehandlerne har erfaring med den funktionelle specialisering, siger en sagsbehandler: 

 

”Vi havde en undersøgelse- og en indsatsgruppe, så det ligger ligesom i kortene, at 

undersøgelsesgruppen, der undersøger. Det er den relation, de har til borgeren. Så hvis der 

kommer andre ude fra – familien har et forløb i jobcentret - giver det god mening, at vi som 

sagsbehandlere i familieafdelingen sidder med der. Det gjorde man ikke så meget ud af i 

undersøgelsesgruppen, fordi vi undersøger. Men når sagen så er kommet over i 

indsatsgruppen, så lå det ligesom lidt i kortene, at det er et længere forløb og et tættere 

forløb. Så der begynder vi at deltage i møder og inddrage netværk.  (sagsbehandler, 

psykosocialt team, Favrdal) 

 

En mor, der har oplevet adskillelsen mellem undersøgelses- og indsatsteam, siger: 

  

”I starten tænkte jeg, hvad er det for noget rod? Hvorfor skal vi først sidde og krænge vores 

sjæl og hele moletjavsen ud til en, som så skal videregive det til en anden? (mor, psykosocialt 

team, Favrdal)  

 

Det gik imidlertid bedre end moren forventede dels, fordi moren blev forberedt på skiftet, dels blev der 

afholdt et overleveringsmøde, hvor både sagsbehandler fra undersøgelsestema og fra indsatsteam deltog. 

Ifølge Lundgren m. fl. (2009) medfører specialisering i de fleste tilfælde for familierne kontakt til flere 

sagsbehandlere, hvilket har betydning for den helhedsorienterede indsats. Men også fortolkningen af 

lovgivningen kan spille en rolle for det helhedsorienterede perspektiv, her tænker vi på de seneste 

lovændringer, som kom med Barnets Reform, hvor et fokus på barnet blev præciseret. Sammenligner vi de 

to kommuner, er der forskel på, om det især er familien eller barnet, som fremhæves i sagsbehandlingen. I 

de psykosociale teams i Ringby ser det ud til, at sagsbehandlerne har en mere familieorienteret tilgang end 

i Favrdal, hvor vi finder eksempler på børneperspektivet. En sagsbehandler siger:  

 

 ”Jeg kunne godt tænke mig at have et helhedssyn på en familie og det er jo ikke altid, at vi 

får lov til det, fordi vi skal have et helhedssyn på et barn. Det handler ikke kun om barnet, for 

når jeg tænker helhedssyn, så handler det også om, at familien fungerer, for ellers fungerer 

barnet ikke.” (sagsbehandler, psykosocialt team, Favrdal) 

 

Selvom flere børnehandicapsager ifølge sagsbehandlerne starter i psykosocialt team, er der hverken i 

Ringby eller Favrdal et tæt samarbejde de to teams imellem: En sagsbehandler siger: 

 

”Problemet er, at der jo også er mange familiære problemer i sagerne og det faktisk er 

familierne, der fylder mere end diagnose.” (sagsbehandler, børnehandicapteam, Favrdal)  

 

Hvis så også muligheden for at iværksætte indsatser, der tager højde for familiemæssige vanskeligheder, 

varierer i de to teams, kan det efter sagsbehandlerens vurdering, hvilket især er tilfældet i Favrdal 
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kommune, være vanskeligt at iværksætte den mest velegnede indsats. Ifølge Lundgren m.fl. (2009) kan 

specialisering forstærke en tendens til, at de sociale problemer bliver defineret og kategoriseret efter, hvad 

organisationen kan tilbyde og ikke efter problemernes karakter.  

Helhedsorienteret indsats set fra familiers perspektiv 

Vi har spurgt både forældre, børn og unge, om de oplever, at indsatsen, som de modtager fra 

forvaltningen, tager højde for familiens samlede situation og imødekommer de væsentligste områder i 

deres liv fx støtte i skolen, helbred og fritidsinteresser. Her er der eksempler på svar fra to forskellige 

familier:  

  

”Sagsbehandleren kender hele vores sag. Hun kender alle frustrationerne og tager fat i de 

problematikker, der fylder mest og så bliver der gjort noget ved dem.” (mor, sag i 

psykosocialt team, Ringby) 

 

”Det er ikke sådan, at vi har skullet forklare mange ting. Vi er meget tilfreds med 

bevillingerne generelt set.” (forældre, sag i børnehandicapteam, Favrdal)  

 

De interviewede forældre og børn giver til kende, at indsatserne stort set tager fat i de problematikker, der 

fylder mest for dem her og nu. Der er imidlertid forældre fra både psykosocialt og handicapteam, der 

fremhæver, at de har måttet vente længe vente, inden indsatsen blev iværksat. Kommentarerne om 

ventetid kommer især fra familierne i Favrdal. Kommunen har her igennem flere år prioriteret tidlig indsats 

på almenområdet, se kapitel 4.2. hvor de to feltarbejdskommuner præsenteres. To forældre, der har 

oplevet tidlig indsats på almenområdet, siger:  

 

”Så slog psykologen simpelthen i bordet og sagde ”nu skal der ske noget.” (…) Man skal 

virkelig ville frem ellers får man ikke taletid.” (mor, sag i psykosocialt team, Favrdal) 

 

”Det var konflikter herhjemme hver eneste dag, så vi bankede i bordet og fik aftalt et møde.” 

(mor, sag i børnehandicapteam, Favrdal) 

 

Som det er fremgået, har sagsbehandlerne kun begrænset egenkompetence og dermed råde- og 

handlerum i en helhedsorienteret indsats, det gælder både i relation til at iværksætte indsatser, men 

ligeledes til forbedring af familiernes økonomiske vilkår. Inddragelse af familierne og samarbejde med 

andre professionelle, der har stor betydning for helhedssynet, er stort set noget, som sagsbehandlerne selv 

kan styre i sagsarbejdet. Når vi i datamaterialet ser, at det primært er forældrene, der bliver talerør for 

deres børn og børnene i højere grad kan betragtes som objekter i sagsarbejdet, har børnenes således også 

en ringe stemme i helhedssynet, selvom de teoretisk set er hovedpersonerne i sagerne. Det ser ud til, at 

sagsbehandlerne tilpasser helhedssynet til det mulige i praksis. Spørgsmålet er, i hvor høj grad familierne 

selv bliver medskabere af helhedssynet, som ligger indlejret i deres sager?     

5.3.4 Håndtering af love, regler og skøn   

På børne- og ungeområdet har kommunerne et myndighedsansvar og skal håndtere en vidtgående og 

kompleks lovgivning. Om en juridisk beføjelse er skøns- eller regelbundet beror på, hvor præcist reglen er 

beskrevet. Processuelle regler i sagsbehandlingen er siden anbringelsesreformen i 2006 steget kraftig og 
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underlagt overvågning fra bl.a. Ankestyrelsens side. Procesreglerne står i forbindelse med det materielle 

retsgrundlag og har således betydning for sagsbehandlingens indhold og grad af lovmedholdelighed. I 

forskningsoversigten sammenfattes det, at organisatorisk specialisering fører til et øget fokus på love, 

regler og procedurer. Fundet optræder både i svenske og norske undersøgelser samt i undersøgelser, hvor 

sammenligningsgrundlaget er historisk i form af den tidligere organisering og komparativt i form af 

sammenligning med andre organisationsformer. I det følgende er der fokus på retsgrundlaget og 

betydningen af organisatorisk specialisering og for, hvordan feltarbejdskommunerne forvalter love, regler 

og skøn på området. Når det gælder håndteringen af love, regler og skøn ser vi større forskelle mellem det 

psykosociale og handicapområdet end mellem de to kommuner.     

Sagsbehandling i børnehandicapteam og psykosocialt team 

I både Ringby og Favrdal er Ankestyrelsens principafgørelse en central kilde i sager fra børnehandicapteam.  

Når der træffes afgørelser, sker det på baggrund af præcist formulerede regler. En sagsbehandler siger: 

”Vi læner os ekstra meget op af lovgivningen og Ankestyrelsens principafgørelser for at være 

på den sikre side eller hvad man kan sige - hvad kan vi og hvad kan vi ikke?” (sagsbehandler, 

børnehandicapteam, Favrdal)  

Man kan således tale om, at loven bruges aktivt i sagsarbejdet. En anden sagsbehandler siger:   

”Hvis du ikke har tjek på din lovgivning, når du går til beslutningsmødet, så kan du blive spist 

af med en rigtig dårlig afgørelse.” - […] ”Der er rigtig mange detaljer i en handicapsag, du 

skal forholde dig til. Du er nødt til at svare alle og give begrundelser for alle ansøgninger for 

ellers ved vi godt, hvad der sker.”(sagsbehandler, børnehandicapteam, Ringby) 

Uanset organisering kan det i begge kommuner i en travl hverdag være vanskeligt at leve op til proceskrav, 

dokumentation og tidsfrister. I børnehandicapteamet i Favrdal har sagsbehandlerne på 

undersøgelsestidspunktet et højt sagsantal, hvilket gør det særligt udfordrende at overholde tidsfristerne. I 

denne afdeling har flere stillinger, herunder koordinator og lederstilling i en periode været ubesat.  

I en af de tre sager fra børnehandicapteam foreligger der ikke en børnefaglig undersøgelse, selvom barnet 

fra staten har været placeret i teamet. I de to øvrige sager har sagsbehandlerne ikke selv udarbejdet den 

børnefaglige undersøgelse, men den kommer fra psykosocialt team før teamskiftet. Især i Favrdals 

handicapteam har sagsbehandlerne svært ved at nå at udarbejde handleplaner og følge op på dem. De vil 

gerne have bedre tid til bl.a. at udarbejde mål sammen med familierne.  

I de psykosociale teams er skønsudøvelse udbredt. Skøn er det rum, som i lovgivningen gives til at tage 

konkret stilling til, om en regel kan bruges over for en individuel borger. Skønnet må efter 

forvaltningsretlige principper ikke sættes under regel og skal holde sig inden for gældende lovgivning og 

lovgivningens principper. På det psykosociale område kan journalstudier af en sag i Favrdal forsigtigt 

indikere at procesreglerne i højere grad følges her end i Ringby, hvor vi har lavet journalstudier af to sager. 

Journalen i Favrdal indeholder dokumenter i form af børnefaglig undersøgelse, handleplan, opfølgning, 

skriftlige afgørelser og kvitteringsskrivelser. Der er også en parthøring af en far, der er bosat i udlandet. I 

sagerne fra Ringby foreligger der ikke lige så fyldige og omfattede dokumenter. En sagsbehandler siger: 
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”Og det er sådan noget som børnefaglig undersøgelse, handleplan, opfølgning, man skyder. 

Så det er svært at overholde lovgivningen, synes jeg.” (sagsbehandler, psykosocialt team, 

Ringby) 

 

I Ringby fylder mundtlig kommunikation mere.  Familierne samtykker tit mundtligt og det sker også, at der 

ikke er udfærdiget et brev om afgørelser. I de psykosociale teams i begge kommuner spiller udøvelse af 

skøn en stor rolle i sagsbehandlingen.  I børnehandicapteamene henvender familierne sig ofte selv med 

ønske om støtte, mens familier med psykosociale problemer ikke sjældent skal motiveres for at modtage 

den støtte, som forvaltningen skønner, der kan være behov for, men som familien ikke ser nødvendigheden 

af eller endda kan være kritisk overfor. En sagsbehandler, der har erfaring fra ansættelse i både 

psykosocialt og handicapteam giver udtryk for, at der er tale om en kulturforskel i sagsarbejdet i de to 

teams, se uddybning i den tematiske analyse om specialisering ovenfor i dette kapitel.   

 

Indsatsen kan også opleves som mere diffus for familierne på det psykosociale område end i sagerne i 

børnehandicapteamet især, hvis problemet og behov for indsatsen kan være mere uklart defineret og 

skønstemaerne brede. På et opfølgningsmøde i psykosocialt team, spørger sagsbehandleren moren, hvad 

hun taler med den pædagogiske støtteperson i hjemmet om. Mor siger: 

”Jeg taler ikke med hende om noget, jeg ikke vil tale med dig om” […] ”Hvad jeg ellers kan 

bruge hende (pædagogisk støtte i hjemmet) til, det ved jeg ikke helt, men det er hyggeligt 

nok at sidde og drikke kaffe – det gør mig ikke noget. Både kontaktperson og den praktisk 

pædagogiske støtte må gerne komme ind.” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

En handleplan i en sag fra et psykosocialt team indeholder forholdsvist generaliserede og normativt 

beskrevne mål, såsom større grad af stabilitet i familielivet og mere handlekraft overfor børnene. Det kan 

være vanskeligt for familien at forstå, hvad sådanne mål kræver af ændringer i hverdagslivet og at arbejde 

konkret hen imod dem. Moren siger om indsatsen:   

”Det eneste, jeg har bedt om, er boligen. Så det er ikke fordi, sagsbehandleren skal gå ind og 

hjælpe på andre punkter.” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby)  

Om familiernes syn på lovgrundlaget, sager fra det psykosociale team   

I individuelle interview med familierne har vi spurgt til familiernes interesse for og kendskab til de 

forskellige regler, der indgår i sagsbehandlingen bl.a. hvordan sagsbehandlerne indhenter og udveksler 

oplysninger med fx samarbejdspartnere internt og eksternt, hvordan partshøringen bliver udøvet og 

hvordan sagsbehandlerskift opleves. De mange papirer, som sendes i forbindelse med partshøring, kan 

være en udfordring for familierne og vi ser eksempler på, at de ikke kan overskue at læse dem, se den 

tematiske analyse om inddragelse. Angående udveksling af oplysninger siger en mor:  

”Hvis skolen skal bruge noget fra sagsbehandleren, så må hun (sagsbehandleren) godt 

aflevere det. Jeg skal ikke stå og sige ja i hvert enkelt tilfælde. Jeg har underskrevet, at de må 

dele frit på kryds og tværs.” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby) 

En anden mor siger:  
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”Jeg føler mig ikke som et nummer, som der bliver snakket om – overhovedet ikke.”(mor, sag 

i psykosocialt team, Favrdal)   

Om sagsbehandlerskift udtaler en tredje mor:  

”Vi har fået brev om sagsbehandlerskift, men ved ikke, hvordan sagen er overdraget. Hende 

vi havde før, vidste ikke, hvad det gik ud på, da hun fik sagen. Det var lidt som at starte 

forfra, men hun havde sat sig ind i sagen op til mødet.” (mor, sag i psykosocialt team, 

Favrdal) 

Sagsbehandlerne oplever også familier, som undrer sig over, hvorfor de skal tale med samarbejdspartnere:   

”Man skal også bare finde en balance, hvor forældrene ikke lige pludselig føler, at vi bagtaler 

dem og der er jo nogle familier, der siger ”I snakker bare” og så er der de andre, der siger ” 

hvorfor skal i overhovedet snakke sammen”. Med mindre forældrene har givet samtykke, må 

vi ikke dele oplysningerne for vi er altså myndighed. Når folk taler med mig, har de en 

forventning om, at jeg behandler oplysningerne fortroligt. Så det er en sådan både og” 

(sagsbehandler, psykosocialt team, Favrdal)  

Familierne har ikke nogen nævneværdig holdning til, om deres sag er under- eller overbelyst. I journalerne 

er heller ikke kommentarer fra familierne på baggrund af partshøringen, hvor de fx kunne have 

bemærkninger til journalnotater eller til specifikke oplysninger. I datamaterialet findes eksempler på 

forældre, som er i tvivl om, hvorvidt der har været gennemført en børnefaglig undersøgelse i deres sag og 

flere familier er usikre på, om de har en handleplan. Ingen giver klart til kende, at de ved eller husker, hvad 

målene i deres handleplan er. En mor siger:  

”Jeg ved ikke, om der er lavet en handleplan, men jeg tror, at sagsbehandleren har lavet en 

for min datter og at vi får den at se, når der skal afholdes møde. Det er også vigtigt, at vi har 

et papir, hvor det står, hvad kommune har lovet os.” (mor, sag fra psykosocialt team, Favrdal)  

Et ung siger: 

Jeg mener at have set en handleplan med mål i, men jeg kan ikke huske dem. Tænker, det er 

fint nok. Det er altid rart at vide, at man har noget backup.” (pige, sag i psykosocialt team, 

Favrdal) 

Et opfølgningsmøde om familiebehandling viser den forskellige tilgang, der kan være til mål i samarbejdet 

mellem sagsbehandler, forældre og leverandør. Ved mødet observerede vi for det første, at de temaer, der 

skulle drøftes, ikke blev tydeligt præsenteret for moren og familiekonsulenten, hvilket vanskeliggjorde mors 

og familiekonsulentens mulighed for at påvirke mødets dagsorden.  Journalstudie af familiens sag viste, at 

sagsbehandlerens afsæt for mødet var en handleplan i sagen. På mødet blev familiekonsulentens besøg i 

hjemmet reduceret til hver anden uge, hvor det før var hver uge. Sagsbehandleren begrunder ikke 

halveringen af indsatsen, samtidigt bliver det heller ikke klart, hvad indsatsen fremover skal indeholde. Der 

bliver ikke formuleret mål om familiebehandlingen bortset fra, at det fortsat er planen at støtte den ældste 

datter i et fremtidigt efterskoleophold og den yngste konkret skal støttes, når skoletasken skal pakkes. 
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Hverken mor eller familiekonsulent stiller spørgsmål til, hvad sagsbehandleren forventer, de skal arbejde 

med frem til næste opfølgningsmøde.  

Familierne med en sag i de psykosociale team giver udtryk for, at de ikke kender eller interesser sig særligt 

for lovgivningen eller deres rettigheder. En mor siger:  

”Jeg tænker ikke, det er så vigtigt, jeg tager det, som det kommer. Jeg kender ikke 

lovgivningen inden for det kommunale, hvad for nogle rettigheder, man har, så jeg ved det 

ikke. Det er jo ikke fordi, jeg beder om et eller andet.” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

Omend billedet er varieret, ser det ud til, at familierne ikke interesser sig for eller beskæftiger sig med 

reglerne i sagsbehandlingen, men samtidigt er reglerne ikke uvæsentlige for dem. Deres adgang til 

lovgivningen udspiller sig primært igennem kontakten til sagsbehandleren, som de sætter deres lid til 

kender reglerne. En mor siger:   

”Jeg tænker, at kommunen sikkert har styr på retsgrundlaget.” (mor, sag i psykosocialt team, 

Ringby) 

En anden mor udtaler: 

”Det er ikke systemet, der har hjulpet mig, de har måske kunne trække i nogle tråde igennem 

systemet, men det er mennesket (…)” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

Denne mor fra vores datagrundlag er ikke alene om at give udtryk for en tro på, at med et andet menneske 

som sagsbehandler, ville de nok ikke have modtaget den samme hjælp. Således kan familierne med en sag i 

psykosocialt team blive afhængige af sagsbehandlerens udlægning og håndtering af loven. I en mindre 

interviewundersøgelse af Perlinski, Blom, Morén og Lundgren, 2011 peger politikere og ledere på, at hvis 

de forestiller sig den integrerede organisation fra en klientsynsvinkel, så kan et problem være afhængighed 

til en sagsbehandler.  

 

Om familiernes syn på lovgrundlaget, børnehandicapteams                                                                                                                                                                                                                                     

Familier med en sag i børnehandicapteam har et andet syn på lovgivningen. En mor siger:   

 

”Jeg opfatter regler som enormt firkantede. Fx kom Børnepsykiatrisk afdeling med anbefaling 

af bestemt foranstaltning, men de må ikke anbefale konkrete steder og det er netop det, man 

som forældre har brug for. Jeg oplever, at kommunen holder igen i forhold til det økonomiske 

omfang af beslutninger. Jeg kender ikke rettigheder og er ikke blevet informeret om dem. Jeg 

har i flere omgange følt mig svigtet i forhold til sagen.” (mor, sag i børnehandicap team, 

tidligere psykosocialt team, Favrdal) 

 

Familierne tager ofte selv initiativ til ansøgninger, forlængelse af bevillinger og lignende. En forudsætning 

for, at familier kan medvirke aktivt i sagsbehandlingen, synes at være, at de har et vist kendskab til deres 

rettigheder og især til, hvordan systemet er indrettet. I datamaterialet ser vi eksempler på et forældrepar, 

som er i stand til at agere som koordinator:   
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”Vi føler nogle gange, at det er os, der er sagsbehandleren. Så skriver vi i vores kalender, 

hvornår vi skal søge om det ene og det andet, så vi ikke glemmer det selv. Men vi mener bare 

egentlig ikke, at det burde være vores opgave at sørge for de ting er i orden, men fordi vi ikke 

har tillid til, at det sker, gør vi det. Det er jo os, der har besværet, når man står på apoteket 

og der ikke er nogen medicinbevilling, ikke?” (forældre, sag fra børnehandicap, Ringby)   

Blomberg & Wolmesjö (2011) fremhæver forældre til børn med handicap ofte selv har rollen som 

koordinatorer af støtten fra det offentlige. Det skyldes, at forældrene ofte er i kontakt med en lang række 

forskellige professionelle. Forældrene oplever også, at de må kæmpe for deres rettigheder.     

I flere af sagerne har forældrene bedt om aktindsigt på baggrund af, at de ikke er enige i afgørelserne og i 

to af sagerne har forældrene klaget over afgørelser. Nogle gange, beretter en sagsbehandler, har 

forældrene selv været inde og skrive på en Facebook-gruppe, eller har hørt en masse negativt om en skole, 

som kommunen indstiller til. Så vil forældrene ikke have skolen, men en anden, de har hørt om, som 

kommunen måske ikke ønsker at indstille til.  Familiernes og kommunens forskellige interesser i forbindelse 

med sagsbehandlingen bliver tydeligere i handicapteamene end i de psykosociale teams.   

Hverken i psykosocialt eller i børnehandicapteam har familierne i vores datamateriale et direkte kendskab 

til lovgivningen fx ved at de slår op i den, interessen er i alle familier så at sige socialt medieret. For 

familierne med en sag i de psykosociale teams er det udelukkende sagsbehandleren, der medierer, 

hvorimod en af familierne med en sag i børnehandicapteamene også hører om andre familiers erfaring 

med indsatser i deres netværk. Familier med et barn med handicap har desuden mulighed for at orientere 

sig på baggrund af råd- og vejledning i interesseorganisationer, hvilket giver dem mulighed for i højere grad 

at forholde sig til forvaltningen og det system, som de er en del af. Med andre ord er det for familierne her 

således systemet og mindre sagsbehandleren og sagsbehandleren som menneske, der betyder noget. Et 

forældrepar siger:  

”Indsatsen ville have været den samme med en anden sagsbehandler” (forældre, sag i 

børnehandicapteam, Ringby) 

Håndteringen af love, regler og udøvelse af skøn 

To af sagerne i vores undersøgelse har først været placeret i psykosocialt og senere overgået til 

handicapteamet. Lander man som familie i psykosocialt team, sker sagsbehandlingen overvejende på 

baggrund af skønsudøvelsen med forholdsvis brede skønstematikker i sagsbehandlingen. Placeres man 

derimod i børnehandicapteamet er regelgrundlaget mere præcist formuleret, det er ofte efterprøvet i de 

retlige prøvelsesinstanser, hvorfra der foreligger en række principafgørelser. Det er ikke sådan, at 

skønsudøvelse ikke forekommer i børnehandicapteamene. Det sker grundlæggende i forbindelse med 

vurdering om af, i hvor høj grad barnet eller den unge har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 

typisk i forbindelse med afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til merudgifter.  

 

I sager hvor skønnet fylder, har sagsbehandlerne et større fortolknings- og handlerum. Eksempler på to 

sagsbehandlere, der udtaler i den forbindelse:   
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”Nogle gange kan jeg godt tage det op på et behandlermøde, men jeg kan også, hvis det 

fremmer sagen selv vurdere. Og nogle gange – altså vi siger jo for sjovt, at: ”Hellere bede om 

tilgivelse end tilladelse”. Fordi det i den pågældende sag er bedre at gøre noget nu.” 

(sagsbehandler, psykosocialt team i Ringby)  

”På trods af, at det jo er skøn, så synes jeg, at det er rart ligesom at kridte banen af ved 

henvisning til lovgivningen. Men jeg synes også, at det rigtig skønt, at det netop ikke er sådan 

en (regel) der kræver, ”hvis du skal have det her, så er det de her betingelser, der skal være 

opfyldt”. Jeg er glad for, at der er de skøn i, at man kan få lov til nogle gange at være lidt 

kreativ – det er jo sådan et fyord – men alligevel at kunne argumentere for det, ikke”. 

(Sagsbehandler psykosocialt team, Favrdal) 

Trods den positive indstilling hos sagsbehandleren til skønnet, som afspejles i sidstnævnte citat, finder 

sagsbehandleren samtidigt i lovgivning en støttende rammesætning for mødet med familien.   

En mor siger om håndteringen af regelgrundlaget:  

”Min sagsbehandler kommer med en eller anden idé og siger så ”Jeg vil lige prøve at se, om 

jeg måske kan finde et eller andet, der kan fortolkes eller et eller andet, fordi normalt kan 

man ikke.”” (mor, sag i psykosocialt team, Ringby) 

En anden mor finder:  

”Den person, der sidder og laver skønnet, der lige ud fra ens egen opfattelse laver et skøn og 

det er jo forskelligt fra person til person. Jeg føler ikke, jeg er blevet puttet ind i en eller anden 

regel nr. 47, paragraf det og det og skulle passe ind i eller andet system. Tværtimod vil jeg 

sige, er der nok mange flere muligheder end der er behov for.” (mor, sag i psykosocialt team, 

Favrdal) 

Skønnet udøves i høj grad også i fællesskab i teamsene. Ifølge en leder fra psykosocialt team i Favrdal er 

behandlermødet centralt i denne sammenhæng. Skønnet udøves på baggrund af sagsbehandlerens 

indstilling, indtil man når frem til et afgørelsesgrundlag for barnet eller den unge og familien. En 

sagsbehandler fortæller om betydningen af teamet for udøvelsen af skøn: 

”Der er netop ikke noget, man sådan kan holde sig til. Man skal hele tiden spørge, hvad de 

andre tænker og hvad, jeg gør nu og så skal vi diskutere det. Så på den måde kan det være 

meget rart med nogle faste procedurer og rammer for, hvad jeg gør, når jeg får det her. Skal 

hele tiden ind og se, hvad der er besluttet i andre sager.” (sagsbehandler, 

børnehandicapteam, Favrdal) 

I begge kommuner arbejdes der med at udfærdige kvalitetsstandarder, som giver kommunerne mulighed 

for at fastlægge deres serviceniveau. Der foreligger endnu ikke mange af dem i de to kommuner. 

Indførelsen af kvalitetsstandarder kan ses som en form for vertikal specialisering, der begrænser det 

individuelle skøn. Med en stigning af kvalitetsstandarder forventes sagsbehandlernes udøvelse af skøn 

fremover at ske inden for de grænser, som kommunalbestyrelsen i kommunen fastsætter. Formålet er 

ifølge en sagsbehandler at mindske forskellene i niveauerne for bevillinger fx hvor meget ferie forældre 
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med et barn med omfattende funktionsnedsættelse har ret til på egen hånd uden barnet. I takt med en 

udvikling af kvalitetsstandarder og øget tildeling af diagnoser, ser det ud til at sagsbehandlingen målrettes 

mere mod bestemte grupper ved at knytte mere eller mindre bestemte kriterier til reglernes anvendelse.   

5.3.5 Generative mekanismer samarbejdet mellem sagsbehandlere og familier  

Vi vil nu analysere de generative mekanismer i samarbejdet mellem sagsbehandler og børn, unge og 

familier i feltarbejdskommunerne. Vi vil finde frem til, hvordan forskellige grader og typer af specialisering 

påvirker generative mekanismer, som frembringer ændringer for udsatte børn, unge og forældre. Når de 

fagprofessionelle arbejder på en ændring af børn, unge og forældres problemer og vilkår sker det ifølge 

KAIMeR igennem generative mekanismer, som munder ud i resultater. De generative mekanismer indgår 

derfor afgørende i sagsbehandlernes opgavevaretagelse overfor børn, unge og forældre. Fokus er på 

generative mekanismer i socialt arbejde, som bevidst aktiveres gennem anvendelsen af forskellige modeller 

og metoder i socialt arbejde (Ejrnæs & Monrad, 2013), for en uddybning se kapitel 2, afsnittet om KAIMeR. 

Interaktion mellem socialadministrativ logik og livsverdenslogik  

Forudsætningen for at der kan aktiveres generative mekanismer i sagsarbejdet er, at der er bevidst 

interaktion mellem sagsbehandleren og barnet eller den unge og familien. Derfor er det relevant at se på, 

hvor ofte og hvordan kontakten udfolder sig. I analysen af inddragelse er en særlig del af interaktionen 

udfoldet, her uddyber vi interaktionens omfang og overordnede karakter. 

Mønstret i interaktionen er, at sagsbehandlerne kontakter familierne ud fra en socialadministrativ logik 

(Perlinski, 2010; Blom & Morén, 2015), fx når der skal ske en inddragelse eller tages en beslutning, mens 

forældrene i højere grad kontakter sagsbehandlerne ud fra en livsverdenslogik, fx når barnet eller den unge 

mistrives i skolen eller konfliktniveauet er højt i familien.  

Sagsbehandlerne kontakter forældrene eller den unge ved partshøring og opfølgning, samt når der skal 

holdes børnesamtale, eller der i lovgivningen er krav om andre former for samarbejde. Der er også kontakt, 

når der skal tages en beslutning om konkrete indsatser, fx spørger sagsbehandlerne i to anbringelsessager 

forældrene og den unge, om de er indstillet på at acceptere en aftale med døgninstitutionen forud for 

anbringelsen. En sagsbehandler skiller sig ud fra de øvrige sagsbehandlere ved, at hun af og til ringer og 

hører, hvordan det går med datteren i en familie, uafhængigt af de processuelle krav i lovgivningen. På den 

måde åbner hun et vindue til familiens livsverden. Der er ikke i sagerne eksempler på at barnet eller den 

unge på egen hånd tager kontakt til sagsbehandleren.   

Sagsbehandlere og forældre har i de udvalgte sager typisk været i kontakt med hinanden nogle gange inden 

for de sidste måneder, og så er kontakten intensiveret i perioder. I en sag er der intensiveret kontakt, da 

sagsbehandleren hjælper med at finde en løsning på familiens boligproblem og i en anden op til en 

anbringelse på døgninstitution. 

Flere af mødrene i de psykosociale sager fremhæver desuden, at deres sagsbehandler er responsiv i 

kontakten. To af dem siger: 

”Jeg kan altid ringe til hende og lægge en telefonsvarerbesked, og hun ringer tilbage eller 

kontakter mig forholdsvist hurtigt. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg bliver kimet ned en gang 

om ugen med ligegyldige detaljer, hun (sagsbehandleren) har efterhånden fået sporet sig ind 

på min personlighed.” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby) 
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”Jeg kan bare lige ringe hvis jeg har spørgsmål om et eller andet, men hun kan også mærke, 

at nu er det lidt mere, så siger hun ”Jamen, hvis du lige kommer i morgen kl. 13, så tager vi 

den ansigt til ansigt i stedet for.” Hun fornemmer lidt hvornår vi skal sidde sammen og 

hvornår vi tager den i telefonen.” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby) 

En beslutning om tillid  

De generative mekanismer baserer sig på tillid mellem sagsbehandler og familie. Både sagsbehandlere og 

familier understreger betydningen af tillid, men spørgsmålet er, hvad tillid er i denne sagssammenhæng. 

Nogle forældre skelner skarpt imellem systemtillid til forvaltningen og den individuelle tillid til den enkelte 

sagsbehandler, men de to former for tillid væver sig alligevel sammen i sagerne. Familierne møder den 

aktuelle sagsbehandler ud fra de erfaringer, som de har haft med de foregående sagsbehandlere.   

Hvor en hverdagslogik kan tilsige, at tillid er udgangspunkt for et godt samarbejde mellem sagsbehandler 

og forældre, peger sagerne i undersøgelsen på, at det i ligeså høj grad er omvendt: Forældrenes tillid 

udspringer i første omgang af deres behov for at få støtte og dermed afhængighed af samarbejdet med 

sagsbehandleren og forvaltningen. En sagsbehandler fra det psykosociale område peger i forlængelse af 

dette på, at der kan opstå en særlig relation, når man arbejder med mennesker, der er i krise eller har det 

svært, bl.a. fordi man snakker om personlige forhold.  

Tilliden skabes i forvaltningen som indsatskontekst, hvor sagsbehandleren både har støttende og 

kontrollerende funktioner overfor familien. I flere af sagerne fremgår det, at forældrene aktivt har besluttet 

sig for at vise sagsbehandleren tillid. En mor og et forældrepar siger: 

”Jeg har en kæmpestor tillid til hende (sagsbehandleren). Jeg gør hvad jeg kan for at stole på 

hende.” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby)  

Vi gør noget ud af at holde en god tone, og det synes jeg også, at vi har haft gode resultater 

med. Vi har hele tiden lagt vægt på at have det godt med hende.” (forældre, sag fra 

børnehandicap team, Ringby)  

I samklang med dette kan det ifølge en sagsbehandler være sværere at opnå forældrenes tillid i sager med 

alvorlige problemstillinger pga. af frygten for, at deres barn kan blive fjernet. Kontrol er ikke et eksplicit 

tema i vores interview, alligevel tilkendegiver flere familier fra det psykosociale område, at de er 

opmærksomme på, at kontrol indgår i samarbejdet med forvaltningen. To mødre siger: 

”Hvis jeg ville forsøge at dække over et eller andet derhjemme, så havde jeg nok gjort ret 

meget for at prøve at overholde facaden i stedet for at komme og sige: ”Der er noget galt 

med mit barn!”” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby) 

”Altså hun kan jo komme uanmeldt, og hun ville ikke opdage noget alligevel om, at jeg ikke 

kunne finde ud af at gøre rent (griner) eller sådan et eller andet.” (mor, sag fra psykosocialt 

team, Ringby) 

Det er forskelligt, hvor stor betydning både sagsbehandlere og forældre tillægger den individuelle tillid til 

sagsbehandleren. Der ser ud til at være et mønster på den måde, at den har stor betydning for forældre, 

som er afhængige af sagsbehandleren for få adgang til indsatser, mens den er af mindre betydning for 
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forældre, der selv har systemviden (Moesby-Jensen, 2016) og kan gøre sig gældende i forvaltningen og 

overfor samarbejdspartnere. I Favrdal mener en sagsbehandler fra børnehandicapteamet, at der ofte er 

problemer med tillid i de sager, som hun overtager fra det psykosociale team. En forklaring på den lave 

grad af tillid kan være familiens mange skift fra først forskellige former for tidlig indsatser på almenområdet 

til specialområdet og derefter mellem det psykosociale og handicapteamet. I den ene sag er der også skiftet 

sagsbehandler i handicapteamet.  

Sagsbehandlere fra begge kommuner er enige om, at en hurtig sagsbehandling gøder tilliden i samarbejdet 

med familierne. En vertikal specialisering med en forlænget sagsbehandling kan derfor være en barriere for 

at opnå familiernes tillid.  

Generative mekanismer i sagsarbejdet 

Blom & Morén har i empiriske undersøgelser fundet frem til eksempler på generative mekanismer i socialt 

arbejde (Blom & Morén, 2015). Vi har kigget efter om lignende generative mekanismer gør sig gældende i 

vores feltarbejdskommuner. De generative mekanismer som viser sig i sagerne, er de sociale til forskel fra 

de psykosociale og psykologiske.  

Der ser ud til, at der er flere typer og et større omfang af generative mekanismer i sagerne fra Ringby 

sammenlignet med sagerne fra Favrdal. Fx er der kun eksempler på udfordringsmekanismen i en sag fra 

Ringby, og de rolleoverskridende mekanismer fylder mere i sagerne fra Ringby end sagerne fra Favrdal. 

Udfordringsmekanismen er, når en sagsbehandler gør det klart overfor forældre, at den nuværende adfærd 

ikke er holdbar og, at der findes et alternativ. Samtidig formidler sagsbehandleren en anerkendelse af 

forældrenes værdi som mennesker og deres forandringspotentiale (Blom & Morén, 2015). 

Forskellen kan skyldes, at der er flere sagsbehandlerskift i sagerne fra Favrdal end i Ringby i perioden op til 

interviewene med familierne43. Dvs. undersøgelsen peger på, at der er sammenhæng mellem at samme 

sagsbehandler har en sag igennem en længere periode og aktiveringen af generative mekanismer i 

sagsarbejdet. Horisontal specialisering, som indebærer at konkrete sager opdeles mellem flere 

sagsbehandlere, kan dermed være en hindring for udfoldelsen af generative mekanismer.  

Sagerne er præget af gensvars-, rolleoverskridende og risikotagningsmekanismer. Der er 

gensvarsmekanismer på spil i alle sagerne i undersøgelsen, hvilket kan forklares med, at sagerne er 

karakteriseret af et positivt samarbejde mellem forældre og sagsbehandlere. Gensvarsmekanismer er, når 

indsatser bygges op sammen af sagsbehandler og familien. Sagsbehandleren tilbyder og muliggør, og 

familien realiserer (Blom & Morén, 2015). En mor og et forældrepar fortæller: 

”Altså der får jeg nogle valgmuligheder, ”Skal jeg gå videre med det eller tror du, at det er en 

dårlig ide? Skal vi tage en anden drejning på det?”” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby) 

”hun (sagsbehandleren) sætter sig ind i sagen og interesserer sig for den og ved, hvad der 

findes af muligheder. Og hun er ikke bange for at tilbyde mulighederne.” (forældre, sag fra 

børnehandicapteam, Favrdal) 

                                                           
43 Dette ændrer sig senere, hvor der sker udskiftning af sagsbehandlere i flere sager i Ringby. 
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Gensvarmekanismerne gælder forældrene. Der er ikke direkte gensvarsmekanismer i relationen mellem 

børn, unge og sagsbehandlere. Børnene og de unge indgår primært i sagerne ved at tage del i indsatser, 

som sagsbehandleren formidler via leverandører og samarbejdspartnere på almenområdet.   

Rolleoverskridende mekanismer indebærer, at sagsbehandleren skifter mellem myndighedsrollen, 

professionsrollen og det personlige. De rolleoverskridende mekanismer dukker især op i de psykosociale 

sager med enlige mødre, de fortæller:   

”For første gang i dette her forløb føler jeg ikke at jeg står alene. Jeg føler at hun står ved 

siden af mig, ikke?......Åh, nu bliver jeg helt rørt igen (har tårer i øjnene)” (mor, sag fra 

psykosocialt team, Ringby) 

”Hun (sagsbehandleren) bliver hørt også i skolen. Hun skærer igennem. Jeg synes at hun 

prøver at se verdenen med mine øjne, så hun ikke bare ser det udefra. Vi er ikke bare et 

nummer i rækken.” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby) 

Begge mødre lægger vægt på, at de bliver mødt som subjekter af sagsbehandleren og, at de oplever, at 

sagsbehandleren gør en indsats for dem udover, hvad der ligger formelt set i myndighedsrollen.  

Risikotagningsmekanismer er baseret på familiens individuelle tillid til sagsbehandleren, hvor tilliden er en 

forudsætning for at familien kaster sig ud i den risiko, som et forandringsprojekt er (Blom & Morén, 2015). 

Risikotagningsmekanismen findes sager fra psykosociale team i begge kommuner, men stærkest i en sag fra 

Ringby. Moren i sagen siger bl.a.: 

”jeg har en kæmpe stor tillid til hende (sagsbehandleren). Altså hun kæmper for vores sag. 

Jeg kan ligesom skubbe det fra mig og bare få lov til at være mor nu i stedet for hele tiden at 

skulle have paraderne oppe og kæmpe. Jeg har fuldstændig lagt paraderne.” (mor, sag fra 

psykosocialt team, Ringby)  

Supplerede til Blom & Moréns empiriske fund har vi fået øje på en gavegivningsmekanisme på tværs af de 

øvrige mekanismer i sagerne fra de psykosociale teams. Gavegivningen gør sig gældende på den måde, at 

familier, der får støtte (en gave) fra en sagsbehandler, oplever et behov for at give noget (en gave) tilbage 

igen. Den franske antropolog Mauss beskriver udveksling af gaver som relationsskabende og understreger 

betydningen af reciprociteten. At modtage en gave uden at gøre gengæld, gør modtageren til den mindste i 

relationen, og derfor ønsker modtageren at give noget igen (Mauss, 1990).  

Den bevidste del af mekanismen gælder, at sagsbehandleren ønsker at give barnet eller den unge og 

forældrene noget, som kan støtte eller hjælpe dem, men samtidig er der en uintenderet del af 

mekanismen, som går fra familie til sagsbehandler.         

Den gave forældrene giver tilbage er affektion, loyalitet og åbenhed overfor sagsbehandleren. Mekanismen 

ser ud til at være stærkest for de enlige mødre, som har svært ved at afkode og navigere i sagsarbejdet på 

forvaltningen. I et gavebytningsperspektiv modtager de den største gave fra sagsbehandleren og har derfor 

mest behov for at give noget igen. Mødrene omtaler deres sagsbehandler i meget rosende vendinger, og 

den ene mor tillægger endda sagsbehandleren småmagiske evner i forhold få indsatser igennem i 

forvaltningen. I en sag siger moren: 
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”Jeg har fået at vide flere gange, at fordi vi er så modtagelige for input og forslag og alt, hvad 

der kommer fra kommunen, så har vi simpelthen fået en hurtig sagsbehandling og den hjælp 

vi spørger om, fordi vi er åbne og modtagelige for det de vil give os.” (mor, sag fra det 

psykosociale team, Favrdal) 

I denne sag er byttehandlen ifølge moren hurtig sagsbehandling og hjælp fra kommunen udvekslet med 

modtagelighed og åbenhed i familien. Gavebytningsmekanismen ser ud til at være konstruktiv på den 

måde, at mødrene faktisk oplever at de får ”en gave”, dvs. de føler sig forstået og støttet, og at de ønsker at 

indgå i et samarbejde med sagsbehandleren. Samtidig er det interessant, at problemforståelsen mellem 

sagsbehandlerne og mødrene adskiller sig eller er uklar i sagerne. Kun i en sag omtaler sagsbehandleren og 

moren deres forskellige syn på sagen, og dette sker efter flere års samarbejde. Spørgsmålet er, om 

gavebytningsmekanismen kan være med til at lægge en dæmper på forskellige holdninger og uenigheder 

mellem familie og sagsbehandler og på den måde vanskeliggøre familiernes ejerskab til mål for 

indsatserne? Dette ser ud til at gælde i særlig grad, når målene i sagen drejer sig om dybdeaspekter som 

har at gøre med selvbillede, omverdensforståelse og relationen til andre mennesker (Blom & Morén, 2015) 

fx at en mor skal skabe en mere struktureret og stabil hverdag for sit barn.  

5.3.6 Resultater 

Når det lykkes de fagprofessionelle at aktivere generative mekanismer i socialt arbejde overfor børn, unge 

og forældre kan det ifølge KAIMeR føre til resultater i form af færre problemer eller bedre livsvilkår.  I dette 

afsnit beskriver og analyserer vi resultaterne i de seks sager ud fra feltarbejdets data. 

 

Er vurdering af resultater mest en opgave for leverandører og samarbejdspartnere? 

I journalerne dominerer leverandørers og samarbejdspartneres beskrivelser af barnets og den unges 

udvikling, for en uddybning som se afsnittet om helhedssynet ovenfor i dette kapitel. Beskrivelser går for 

leverandørernes vedkommende fra bevillingsperiode til bevillingsperiode, som ligger i forlængelse af 

opfølgningen efter tre eller seks måneder eller et år. Der indgår ikke mere langsigtede vurderinger fx heller 

ikke i den sag hvor en 12-årig pige med omfattende funktionsnedsættelse har været på specialinstitutioner, 

siden hun var seks måneder. Det betyder, at de langsigtede resultater ikke bliver indfanget af 

leverandørerne i journalerne. I interviewene udvider sagsbehandlerne deres beskrivelse en smule 

sammenlignet med i journalerne, men de henviser fortsat til primært til forældres, leverandørers og 

samarbejdspartneres vurdering af barnet eller den unge.      

Spørgsmålet er, om arbejdsdelingen som følge af BUM mellem myndighedsområdet og leverandører og 

samarbejdspartnere betyder, at sagsbehandlerne i praksis ser vurdering af resultater som en opgave for 

leverandører og samarbejdspartnere og derfor kun i begrænset omfang tilkendegiver et eksplicit 

selvstændigt perspektiv?  

Det er vigtigt at tilføje, at i flere sager er sagsbehandlerne nødt til at foreslå en indsats, selv om det er uklart 

hvad problemet er. Det skyldes, at den aktuelle situation for barnet eller den unge og familien er uholdbar. 

Den uklare problemforståelse vanskeliggør en vurdering af resultater, særlig i form af outcome.  

I tre sager har sagsbehandlerne et fremtidsperspektiv på resultater, hvilket kan hænge sammen med, at 

sagsbehandlerne har haft sagen i nogle år, så de har haft mulighed for at få en god forståelse af familien. 

De tre sager er alle fra Ringby. Den ene sagsbehandler står overfor en samtale med en mor om 
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problemforståelse i sagen, den anden sagsbehandler lægger op til at diskutere anbringelse på længere sigt 

med forældrene til pige med omfattende funktionsnedsættelse og den sidste sagsbehandler har et 

efterskoleophold i støbeskeen til datteren i familien.  

Et livsverdensperspektiv på resultater i familierne 

Et vigtigt resultat i form af output af sagsarbejdet er især for de enlige mødre muligheden for at drøfte 

familiens problemer med en sagsbehandler, som viser forståelse og kan give adgang til indsatser. En af 

døtrene fortæller, at hvis ikke sagsbehandleren havde været der, havde hendes mor nok valgt i stedet at 

snakke med sin egen mor, som ikke har samme handlemuligheder som sagsbehandleren.  

Familierne har en overvejende positiv vurdering af de aktuelle output fra konkrete leverandører og 

samarbejdspartnere. De mest kritiske kommentarer skyldes ønsker om at øge indsatsen fx et ønske om, at 

den unge får flere timer til sin kontaktperson eller, at forældrene aflastes mere. Den positive vurdering 

gælder langt fra tidligere indsatser i sagerne og kan ses i lyset af de udvalgte sager aktuelt er karakteriseret 

ved positivt samarbejde mellem sagsbehandler og familie. 

Når forældre vurderer resultater i form af outcome er der to aspekter: Det ene er barnets udvikling og det 

andet er at støtte til forældre frigiver ressourcer til, at de kan tage sig af deres barn. I flere af sagerne er de 

to perspektiver tæt sammenvævede. En mor siger:   

”Man kan nu se at indsatsen har hjulpet mig og mine børn. At vi nu sidder i en lejlighed efter 

ikke at have haft tag over hovedet” (mor, sag fra psykosocialt team, Ringby)  

Forældrene vurderer både den enkelte indsats men også kombinationen af indsatser, da det er væsentligt i 

forhold til et livsverdensperspektiv. De anlægger et mere langsigtet perspektiv på resultater end de 

fagprofessionelle, de siger fx: 

 ”Den samlede indsats betyder at vi har et liv (griner)… Det giver os nogle ressourcer.” 

(forældre, sag fra børnehandicapteam, Ringby) 

”Den (indsatsen) betyder at vi har et forholdsvist velfungerende barn, der ikke på nuværende 

tidspunkt sidder i ungdomsfængsel. Hvis man havde overhørt vores råb om hjælp, havde han 

formentlig været inde og sidde. Eller også havde jeg været inde og sidde for at slå ham ihjel, 

altså.” (mor, sag fra børnehandicapteam, Favrdal) 

Forældrene vurderer primært resultater i form af ydreaspekter, som er direkte observerbare, fx at det går 

godt i skolen eller, at barnet eller den unge kan noget som ikke tidligere var muligt frem for dybdeaspekter, 

som har at gøre med selvbillede, omverdensforståelse og relationen til andre mennesker (Blom & Morén, 

2015). Forældrenes tro på, at deres barn kan udvikle sig i en positiv retning i et fremtidsperspektiv er 

afgørende for deres fortsatte energi til at arbejde med barnet. Et forældrepar fortæller her om et forløb 

hos en leverandør tidligere: 

”Altså hun er trods alt 13, så hvis vi skal nå at få hende op og blive et normalt, velfungerende 

menneske, så er det NU, der skal ske noget. Der skal ske noget hurtigt!” (mor, sag fra 

psykosocialt team, Ringby) 
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”Det var faktisk sjovt at se de der videoer, fordi man ser ting på en sådan video, som man 

ikke tænker over, da situationen var der. Hvordan vi reagerer, og at vores datter faktisk 

havde en respons på det, vi gjorde. Det var med til at få os til at tro på, at det nytter noget, 

ikke?” (forældre, sag fra børnehandicap team, Ringby)   

5.4 Delkonklusion 

I begge kommuner udgør statslige aktører som Folketing, regering og Ankestyrelsen en vigtig del af de 

institutionelle omgivelser, mens en forskel mellem kommunerne er koblingen mellem det lokale politiske 

og forvaltningens domæne. I Ringby er koblingen løs, mens den er tæt Favrdal, hvor der er stor 

opmærksomhed i den kommunale forvaltning på det der, fra et nyinstitutionelt perspektiv, kan forstås som 

kampen for legitimitet og rationalitetsmyter. Den økonomiske styring slår stærkt igennem på forvaltningens 

og professionens domæne i begge kommuner.  

Økonomistyringen sker bl.a. via visitationsudvalg, som er en vertikal specialisering. Visitationsudvalgene 

styrer og legitimerer beslutninger om indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde. Et problem 

ved visitationsudvalget centrale rolle i beslutningssystemet er, at sagsbehandlingen forlænges. Et andet 

problem er, at visitationsudvalgene giver dobbeltarbejde ved at både sagsbehandlere og ledere skal 

vurdere de samme sager. Endelig er et tredje problem set fra et forældreperspektiv, at beslutninger om 

indsatser opdeles i to faser, som er indstilling og beslutning. Familierne er dekoblet beslutningsfasen, som 

ligger i visitationsudvalget eller hos en centerchef, og dermed skubber visitationsudvalgene på en 

fragmentering overfor familierne. De interviewede sagsbehandlere ønsker en større egenkompetence, men 

de nyuddannede ser samtidig fordele ved at egenkompetencen er begrænset.  

 

Sagsbehandlerne står for definition og beskrivelse af børnenes, de unges og familiernes problemer med 

input fra andre fagprofessionelle, mens visitationsudvalg og ledere træffer beslutninger om indsatser 

baggrund af sagsbehandlernes indstillinger. Sagsbehandlernes arbejde foregår ofte i teams og grupper. 

Med Hasenfeld kan man sige at sagsbehandlerne er de primært ansvarlige for de 

menneskekategoriserende processer og lederne for de menneskeopretholdende og menneskeforandrende 

processer i børne- og ungesagsarbejdet.  Trods et ønske om øget styring har sagsbehandlerne derfor stort 

set eneret på at kategorisere udsatte børn og unges problemer i børne- og ungeafdelinger.   

Favrdal har ved undersøgelsens begyndelse en funktionel specialisering med en opdeling i en 

undersøgelses- og en indsatsgruppe. Fordele ved undersøgelsesgruppen er, at kommunen ikke kommer 

bagud med de børnefaglige undersøgelser og at de er af høj kvalitet. En ulempe er, at den funktionelle 

specialisering giver dobbeltarbejde, når to sagsbehandlere begge skal opbygge relationer til familien i 

samme sag og i forlængelse af dette, at familien skifter sagsbehandler, når sagen skifter gruppe.  

Der er eksempler på, at en funktionel specialisering fungerer godt på afgrænsede områder. Det drejer sig 

om en efterværnssagsbehandler i hver af kommunerne og en administrativ medarbejder, som står for 

udbetaling i ”glatte” sager i Favrdal.  

I begge kommuner men særligt i Favrdal er der diskussioner og uenigheder om snitfladerne som følge af 

problemspecialiseringen mellem det psykosociale og handicapområdet. Drivkraften i snitfladeproblemerne 

er en stigning i antallet af børn med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme samt andre former for 

psykisk sygdom. Problemorganiseringen betyder, at en gruppe børn, unge og familier får et ekstra 
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sagsbehandlerskift og specialiseringen trækker på den måde i retning af en fragmentering af familiernes 

samarbejde med børne- og ungeafdelingerne. 

En væsentlig grund til sagsbehandlerskift i sagerne er udover specialisering opsigelser, nyansættelser, 

ansættelser i barselsvikariater og omorganiseringer. Sagsbehandlerskift har ifølge ledere og sagsbehandlere 

negative konsekvenser i form af videnstab og en opdeling af relationsarbejdet. De kompenserer uformelt 

for dette ved at sagsbehandlere i en række tilfælde beholder sager hvor relationen er vigtig, selv om 

sagerne ikke passer ind i den formelle organisering.  

De to centrale koordineringsformer i det interne samarbejde i børne- og ungeforvaltningen er ”gensidig 

tilpasning” og ”standardisering af viden og færdigheder”, som begge er karakteriseret ved at være fleksible. 

De suppleres med øvrige koordineringsformer, bl.a. har man i begge kommuner indført ”standardisering via 

output” i form af kvalitetsstandarder. De centrale koordineringsmekanismer er karakteristiske for et 

fagbureaukrati, hvilket indikerer at børne- og ungeafdelingerne er tættere på et fagbureaukrati end et 

maskinbureaukrati efter Mintzbergs opdeling. Fordelingen af sager mellem det psykosociale og 

børnehandicapteamet er søgt løst med den koordineringsform, som Mintzberg betegner ”standardisering 

af arbejdsprocesser”, men det ser ud til at regler og nedskrevne retningslinjer skal suppleres med andre 

koordineringsformer for at virke. Det skyldes bl.a. at det ikke alene er spørgsmål om en rationel 

arbejdsdeling, men også fordeling af udgifter mellem teamsene.  

Feltarbejdet peger på at geografiske opdelinger ikke udgør en specialisering, da sagsbehandlerne fortsat 

arbejder med forskellige systemer og på flere niveauer, blot i mindre områder. De geografiske opdelinger 

understøtter det lokale tværprofessionelle samarbejde, men er også en organisatorisk udfordring, da 

organiseringen ser ud fra almenområdets logik. 

En sammenligning af sagsforløbene i de to kommuner tyder på, at det er vanskeligere for familierne at få 

adgang til det specialiserede børne- og ungeområde i Favrdal end i Ringby. Derfor er børnenes og de unges 

problemer i sagerne mere alvorlige, når der bliver oprettet en sag på dem. I Favrdal har forvaltningen 

arbejdet systematisk med tidlig indsats i flere år, og et barns eller en ungs problemer bliver forsøgt løst på 

forskellige måder på almenområdet inden den når forvaltningen. 

Familierne ser sagsbehandlerskift som en ulempe bl.a. fordi de ikke ønsker at udvide antallet af 

fagprofessionelle, som de har kontakt til. Dette resultat er også fundet i forskningsoversigten.  De seks 

familier i undersøgelsen har alle oplevet et eller flere sagsbehandlerskift i deres sager. I halvdelen af 

sagerne er et af skiftene direkte afstedkommet af organiseringen ved overgangen fra undersøgelses- til 

indsatsgruppe eller ved en overdragelse fra det psykosociale til børnehandicapområdet.  

Familierne med en sag i børnehandicapteamet formår i højere grad at ’oversætte’ egne behov til 

mulighederne for indsatser i forvaltningen end familierne med en sag i de psykosociale teams, som er 

afhængige af sagsbehandlerens forståelse og systemviden. Forskellen gælder også forældrenes rolle i det 

tværprofessionelle samarbejde, hvor forældre til børn med handicaps selv gør sig gældende mens 

forældrene fra de psykosocial sager lader sagsbehandleren tage kontakt og koordinere. 

Når myndighedssagsbehandlerne har fået til opgave at påvirke eller i sidste ende træffe beslutninger, der 

kan være i modstrid med børn, unge og forældres egne opfattelser, opstår et magtforhold. Dette 
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magtforholdet kan være vanskeligt at håndtere og er ikke altid i overensstemmelse med diskursen om 

inddragelse, som kan antage en ceremoniel karakter.  

På tværs specialiseringsformer og -grader i de to kommuner er der intentioner og ønsker om inddragelse. Vi 

kan samtidig se, at der er stor forskel i opfattelser og tilgange til inddragelse og deltagelsesniveau. Især er 

det i øjenfaldende, at de højeste grader af deltagelse kun finder sted borger-initieret, mens den form for 

deltagelse, der initieres af sagsbehandleren har en lavere grad af deltagelse. Vi ser ikke eksempler på, at 

sagsbehandlerne faciliterer en proces, hvor divergerende problemopfattelser drøftes og uenigheder 

udforskes. Dette kan hænge sammen med, at sagsbehandlerne samtidig er udstyret med en opgave om, at 

beskytte barnet eller de unge, også når forældrene eller barnet eller den unge ikke er enige, som nævnt 

ovenfor. Det er en vanskelig opgave at invitere til uenighed, og bagefter trumfe en beslutning igennem i 

modstrid med forældrenes eller barnets eller den unges ønske med integriteten og relationen intakt.  Det 

bliver også tydeligt, at sagsbehandlerne meget gerne vil inddrage, men det er vanskeligt for dem at finde 

tiden til det og prioritere det. På den baggrund bliver det meget afgørende, hvad familierne selv har at byde 

på, i form af gå på mod, systemviden, støtte fra familie og netværk, kompetencer til skriftlighed mv. 

Der er i feltarbejdsmaterialet større forskelle i inddragelsesform og deltagelsesgrad mellem de psykosociale 

og handicapteams end mellem de to kommuner, som begge har problemspecialisering. Det ser bl.a. ud til 

at det primært er familier med en sag i handicapteamsene der har kompetencer, som fremmer 

deltagelsesgraden i form af eksempelvis ansøgninger, anker og partshøring. Det er ikke utænkeligt, at 

interesseorganisationer og andre netværk spiller en rolle her, da der er hjælp at hente i form af viden, 

skriftlige eksempler, vejledning, støtte mv. Samtidig har det formentlig betydning, at forældre i de udvalgte 

sager fra handicapteamene har hinanden at støtte sig til, mens der er flere enlige mødre i de psykosociale 

sager. Vi kan ikke se en direkte opmærksomhed på dette i forvaltningen. 

Selvom de to kommuner ikke adskiller sig væsentligt på inddragelsesgrad og –form, kan vi dog se at 

sagsbehandlerskift og organisationsformen påvirker inddragelsen.  De korterevarende relationer gør det 

sværere for familier og sagsbehandlere at forstå sagernes nuancer, at udfordre hinandens 

problemforståelser og at formulere ’det svære’ med afsæt i konkrete observationer eller tidligere samtaler.  

I flere af sagerne er der tale om unge mennesker, som er ikke-deltagende. Det er en vanskelig gruppe for 

sagsbehandlerne at inddrage, trods deres alder. Problemet forstærkes formentlig når sagen skifter hænder, 

enten som følge af specialisering eller andre forhold. Når flere af sagsbehandlerne samtidig giver udtryk for, 

at det også kan være vanskeligt at inddrage de mindste børn og børn med funktionsnedsættelser, giver det 

samlet set børn og unge få muligheder for at blive hørt.  

I familierne med en sag i det psykosociale team er der en diskrepans mellem det oplevede 

deltagelsesniveau og det faktiske. Vi kan ikke pege på en entydig forklaring på dette, men det kan være at 

de har tillid til sagsbehandleren som en relevant forkæmper, som derved varetager inddragelsen som deres 

’forlængede arm’. 

Det fremgår af materialet, at sagsbehandlerne har et varierende handlerum for inddragelse. De arbejder 

forskelligt med det både kvantitativt og kvalitativt. I forhold til kvantitet ser det ud til at have en betydning, 

at Favrdal kommune har en mere socialadministrativ logik. Der er i kommunen større forventninger om, at 

procedurer overholdes, hvorved der ikke kan prioriteres smidigt mellem eksempelvis tidsforbrug på 
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samtaler eller handleplaner. Også handicapteamene ser ud til at have vanskeligt ved at prioritere 

inddragelsen på kvantitet, pga. det høje antal sager, som de sidder med. I forhold til kvalitet er der 

begrænset fokus på dette både i sagsbehandlernes refleksioner og i procedurekrav på tværs af teams og 

kommuner. Indholdet og tilgangen i inddragelsen er overladt til den enkelte sagsbehandler. Et eksempel 

her er de administrative procedurer og lovkrav som eksempelvis handleplaner, der ikke opfattes som et 

redskab for inddragelse, trods lovgivningens intentioner herom.  

I spørgsmål om helhedssyn har sagsbehandlerne primært enten et familie- eller et børneperspektiv. Om 

andre arenaer og niveauer er afspejlet i helhedssynet er i høj grad afhængigt af samarbejdet med andre 

fagprofessionelle og deres oplysninger om familierne. Arbejdet med helhedssyn kan opdeles i at helhedsse 

og helhedshandle. Sagsbehandlerne samarbejder med kolleger og andre fagprofessionelle både om at 

helhedsse og helhedshandle.  

Den vertikale specialisering indsnævrer imidlertid sagsbehandlernes råde- og handlerum. Sagsbehandlerne 

har kun har et begrænset handlerum i relation til at iværksætte indsatser i særdeleshed, som retter sig mod 

familiernes socioøkonomiske vilkår. Leverandørernes perspektiv rammesættes af bevillingsperioderne, 

hvorved et langsigtet blik både bagudrettet og fremadrettet på barn og familie kan vanskeliggøres. Ingen 

familier giver klart til kende, at de ved eller husker, hvad målene i deres handleplan er. 

Sagsbehandlernes selvstændige perspektiv på definitioner af problemer og vurdering af børns og unges 

behov samt familiernes egen stemme indgår i begrænset omfang i journalerne. Forklaringen på at 

sagsbehandlerne ikke arbejder mere aktivt med helhedssynet kan være, at sagsbehandlerne på forhånd 

tilpasser helhedssynet til handlemulighederne i forvaltningen 

I begge feltarbejdskommuner er det vanskeligt for sagsbehandlerne at overholde tidsfristerne i 

lovgivningen fx for opfølgningsmøder uanset organiseringen. De største forskelle i forhold til 

sagsbehandlernes håndtering af love, regler og skøn er ikke mellem de to kommuner, men mellem de 

psykosociale og børnehandicapteamsene. I de psykosociale team er skønnet centralt, når der skal træffes 

afgørelse om indsatser, mens børnehandicapteamene arbejder mere på et materielt retsgrundlag og efter 

Ankestyrelsens principafgørelser. Parallelt til dette er der også forskelle på familiernes forhold til love, 

regler og skøn. Familierne med en sag i de psykosociale teams er afhængige af sagsbehandlerens udlægning 

og håndtering, mens familierne med en sag i børnehandicapteamsene i højere grad kan forholde sig til 

forvaltningen og det system, som den er en del af. Flere af dem har fx bedt om aktindsigt og klaget til 

Ankestyrelsen over afgørelser i sagerne. 

Ud fra KAIMeR omfatter sagsbehandlernes opgavevaretagelse udfoldelsen af generative mekanismer og 

resultater af det sociale arbejde for børn, unge og familier. Det er derfor relevant at se finde frem til 

hvordan specialisering påvirker generative mekanismer og resultater foruden påvirkningen af inddragelse, 

helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn. 

 Interaktion og tillid mellem familie og sagsbehandler er grundlag for at generative mekanismer kan 

aktiveres i sagsarbejdet og at resultater kan opnås. Analysen af interaktionen viser, at forældre ofte 

kontakter sagsbehandlere ud fra en livsverdenslogik, mens sagsbehandlere næsten udelukkende kontakter 

familierne ud fra en socialadministrativ logik, som især udspringer af processuelle regler i lovgivningen. I de 
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psykosociale sager fremhæver mødrene, at deres sagsbehandlere er responsive i interaktionen, og generelt 

oplever forældrene at sagsbehandlerne er tilgængelige.   

Tilliden skabes i indsatskonteksten i forvaltningen. Forældrenes tillid i undersøgelsens sager baserer sig i 

første omgang på deres behov for at få støtte og dermed afhængighed af samarbejdet med 

sagsbehandleren og forvaltningen. Der er både en systemtillid og en individuel tillid til sagsbehandleren i 

spil hos familierne. Den individuelle tillid har størst betydning for forældre, som er afhængige af 

sagsbehandlerens systemviden. Både vertikal specialisering, som forsinker sagsarbejdet, og horisontal 

specialisering med skift mellem teams og grupper kan vanskeliggøre en opbygning af tillid især for de 

forældre, hvor den individuelle tillid er afgørende.  

Der er flere typer og et større omfang af generative mekanismer i datamaterialet fra Ringby sammenlignet 

med Favrby. Dette kan med udgangspunkt i KAIMeR ses som en indikation på, at forældrene i Ringby 

responderer mere som ønsket på sagsbehandlernes arbejde end i Favrdal. Forklaringen kan være, at der en 

sammenhæng mellem, at en sagsbehandler har en sag igennem en længere periode og aktivering af 

generative mekanismer i sagsarbejdet. Horisontal specialisering som indebærer, at konkrete sager opdeles 

mellem flere sagsbehandlere, kan lægge hindringer i vejen for både tillidsskabelse og aktivering af 

generative mekanismer.  

Vi kan identificere de samme sociale generative mekanismer i sagsarbejdet, som Blom & Morén har fundet 

frem til i empiriske undersøgelser fra Sverige: Gensvars-, rolleoverskridende-, risikotagningsmekanismer og 

i mindre grad udfordringsmekanismer. Derudover har vi fået øje på det, vi vil kalde en 

gavebytningsmekanisme, der ligesom tillid er grundlag for de øvrige mekanismer kan aktiveres i sagerne fra 

de psykosociale teams. Den gælder især for de enlige mødre. Mekanismen indebærer at forældre oplever 

at få ’en gave’ i form af forståelse og adgang til sagsbehandlerens systemviden og derfor indgår positivt i 

samarbejdet med sagsbehandleren. Den anden del af gavebytningsmekanismen er, at forældrene ønsker at 

gengælde ’gaven’, og det sker ved at vise sagsbehandleren affektion, åbenhed og loyalitet.  

Der er opstået forskellige spørgsmål undervejs i analysen af generative mekanismer i socialt arbejde. Da 

generative mekanismer er intentionelle, er de overvejende konstruktive sammenholdt med målene for det 

konkrete sociale arbejde. Det gælder fx når en sagsbehandler er med til at aktivere gensvars- og 

risikotagningsmekanismer i interaktion med en enlig mor, der efterfølgende tør slippe sin datter og give 

hende mulighed for at få nye typer af erfaringer. Men spørgsmålet er om ikke de generative mekanismer i 

socialt arbejde også kan virke på måder som der ikke er intentioner om fra de fagprofessionelles side? 

Analysen tyder på, at de generative mekanismer kan virke både intenderede og uintenderede og derved 

være både konstruktive og obstruktive i forhold til målene for det sociale arbejde. Eksempler på dette er 

når gavebytningsmekanismen er med til at skabe barrierer for en udforskning af forskellige opfattelser 

mellem forældre og sagsbehandler og når aktiveringen af generative mekanismer i forholdet mellem 

sagsbehandler og forældre sker i samspil med at et barne- og ungeperspektiv ikke forfølges.  

Desuden er det vigtigt at gøre eksplicit, at når vi vurderer generative mekanismer som ’konstruktive’, så er 

det i forhold til de konkrete mål med det sociale arbejde, som har et specifikt normmæssigt afsæt, da mål 

for socialt arbejde er værdiladede og knytter sig til sociale normer.  
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Resultater i sagerne optræder primært som output fremfor outcome. Outcome er særlig vanskelig at 

vurdere i flere af sagerne, da det er uklart hvad børnenes og de unges problem består i. Et 

opmærksomhedspunkt i de fagprofessionelles vurdering af resultater er samarbejdspartneres og 

leverandørers dominans til forskel fra sagsbehandlerne, hvis stemme er spinkel trods myndighedsansvaret. 

Leverandørers tidshorisont flugter med bevillingsperioder, hvilket indebærer, at de vurderer resultater 

inden for en tidsperiode af et år eller kortere.  

I nogle sager supplerer sagsbehandlerne leverandørernes og samarbejdspartneres vurdering af resultater 

med et fremtidsperspektiv. Det sker i højere grad i Ringby end i Favrdal. En forklaring kan være, at 

sagsbehandlerne har haft undersøgelsens sager igennem en længere periode og at sagerne samlet har en 

mindre akut karakter set i Ringby end i Favrdal.   

Et vigtigt resultat i form af output af sagsarbejdet er for de enlige mødre fra de psykosociale sager 

muligheden for at drøfte familiens problemer med en sagsbehandler, som viser forståelse og kan give 

adgang til indsatser. Familierne har en overvejende positiv vurdering af de aktuelle output fra konkrete 

leverandører og samarbejdspartnere. Forældrene vurderer primært resultater i form af ydreaspekter frem 

for dybdeaspekter, og de anlægger et mere langsigtet perspektiv på resultater både retrospektivt og 

prospektivt end de fagprofessionelle.  

Gennemgående for både udfoldelsen af generative mekanismer og resultater er, at barnets eller den unges 

behov i høj grad udlægges af forældrene eller leverandører og samarbejdspartnere i samarbejdet med 

sagsbehandleren. Der er ikke i sagerne eksempler på at barnet eller den unge på egen hånd har taget 

kontakt til sagsbehandleren, ligesom der ikke er eksempler på at generative mekanismer udfolder sig 

direkte i relationen mellem børn, unge og sagsbehandlere. Da forældrene i begrænset omfang skelner 

mellem støtte til familien og til barnet eller den unge, begrænser det et selvstændigt barne- eller unge 

perspektiv i sagerne.  

En vurdering af resultater i sagerne viser at det er værd at overveje at udvide KAIMeRs resultater i form af 

output og outcome med en resultatstreng mere med et fremtidsperspektiv. Analysen peger på, at det 

væsentligt at familien har en tro på at barnet eller den unge kan udvikle sig og det tilsvarende er væsentligt 

at sagsbehandlerne arbejder med mulige fremtidige indsatser, som kan støtte en sådan udvikling.  

  



 

134 
 

Kapitel 6, Konklusion 
Projektets problemformulering er, hvordan specialiseringen i børne- og ungeafdelinger påvirker 

sagsbehandleres opgavevaretagelse rettet mod børn, unge og familier med særligt fokus på inddragelse, 

helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn. Vi har undersøgt problemformuleringen både fra et 

sagsbehandlerperspektiv og et børne-, unge- og forældreperspektiv.  

Undersøgelsesdesignet er multimetodisk og sekventielt. Først udarbejdede vi en forskningsoversigt, 

derefter lavede vi en kortlægning af organiseringen i børne- og ungeafdelinger i østdanske kommuner og 

endelig gennemførte vi et feltarbejde i to kommuner. Den teoretiske ramme er den svenske teori om 

socialt arbejde med navnet KAIMeR, og et konfigurativt og nyinstitutionelt perspektiv på specialisering. 

Problemformuleringen bygger på en forforståelse af, at det er børne- og ungeafdelingerne som en samlet 

enhed, der skal undersøges. Denne forståelse blev udfordret under feltarbejdet, hvor det viste sig, at 

mindre enheder i børn- og ungeafdelingen er mindst ligeså vigtige. Særlig de psykosociale og 

børnehandicapteams i børne- og ungeafdelingerne udgør en forskellig kontekst for sagsbehandlernes 

opgavevaretagelse overfor børn, unge og familier. At det forholder sig sådan peger på relevansen af det 

nyinstitutionelle perspektiv, som åbner for at enheder i samme organisation kan være løst koblede og 

endda konkurrerende.  

Både forskningsoversigt, kortlægning og feltarbejde udfordrede også vores forforståelse på et andet punkt. 

Vi erfarede at organiseringen i børne- og ungeafdelinger ofte ændres, og det ikke alene er kommunernes 

specifikke organisering der er vigtig, men også hvor ofte de omorganiserer.  Omorganiseringer kan 

indebære sagsbehandlerskift i sagerne, nye kollegaer og nye tværprofessionelle samarbejdspartnere og 

påvirker ligesom specialisering konteksten for opgavevaretagelsen.  

Specialisering som organisatorisk kontekst  

Med afsæt i kortlægningen af kommunernes organisering udarbejdede vi en typologi med en stigende grad 

af specialisering fordelt på problemspecialisering, problem- og aldersspecialisering og multispecialisering. 

Der er store og små kommuner indenfor alle tre typer, men samtidig også en tendens til at de store 

kommuner har en højere grad af specialisering, som går igen i svenske og norske undersøgelser fra 

forskningsoversigten.  

 

Kortlægningen sætter lys på et paradoks. På den ene side er organiseringen af det specialiserede børne- og 

ungeområde i forvaltningen drevet af det, som inden for det nyinstitutionelle perspektiv betegnes 

isomorfisme, et træk mod ensliggørelse pga. pres fra den institutionelle omverden, og på den anden side er 

organiseringen forskelligartet og mangfoldig. 

 

Typologien indfanger forskelle i den horisontale specialisering i kommunerne. Under feltarbejdet blev det 

imidlertid klart, at specialiseringen også har udviklet sig vertikalt. I begge kommuner var der oprettet 

visitationsudvalg, som godkender beslutninger om indsatser. Sagsbehandlerne har ingen eller en begrænset 

egenkompetence. Visitationsudvalgene har en legitimerende rolle og indgår i økonomistyringen, som er 

tydeligt rammesættende for sagsbehandlingen i begge kommuner. En ulempe er mindre effektivitet pga. 

forlænget sagsbehandling og dobbeltarbejde når både sagsbehandlere og adskillige ledere skal vurdere 

indsatser i de samme sager. I undersøgelsesperioden fik sagsbehandlerne i nogle af teamene i begge 
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kommuner en lidt større egenkompetence, hvilket vi ser som en mindre forskydning fra ønsket legitimitet 

mod effektivitet. 

 

Feltarbejdet viser at sagsbehandlerne bruger en række forskellige koordineringsformer. De arbejder især 

med koordineringsformer som gensidig tilpasning gennem sparring og standardisering af viden og 

færdigheder gennem ansættelse af socialrådgivere eller socialformidlere. Flere sagsbehandlere giver 

eksempler på standardiserede koordineringsformer som regler og skriftlige procedurer ikke kan stå alene. 

Anvendelsen af mangeartede og kombinerede koordineringsformer forstår vi i sammenhæng med 

opgavernes kompleksitet. Koordinering via sparring og faglig refleksion, kan ses som en processuel 

specialisering, hvor faglig ekspertise tilgår sagsarbejdet i udvekslingerne. 

En forskel på de to kommuner er koblingen mellem de politiske, de forvaltningsmæssige og de 

fagprofessionelles opgaver. En tæt kobling, som vi ser tydeligt i den højt specialiserede kommune, ser ud til 

at trække mod en socialadministrativ logik i sagsbehandlernes opgavevaretagelse til forskel fra en løs 

kobling, der giver mere plads til en professionsorienteret logik. Forskydning fra professionsorienteret til 

socialadministrativ logik sikrer måske i højere grad specifikke retskrav, men gør gabet til familiernes 

livsverden større og forstærker asymmetrien i samarbejdet. 

En anden forskel er at systematisk arbejde med tidlig indsats har været implementeret længere i den højt 

specialiserede kommune end i den lavt specialiserede. Adgangen til forvaltningen er mere vanskelig for 

familierne og sagerne har derfor en mere alvorlig karakter i den højspecialiserede kommune.   

 

Organisatorisk specialisering får derudover betydning for børn-, unge- og forældre når den giver sig udslag i 

et sagsbehandlerskift. Forældrene i de undersøgte sager er enige om at de ønsker at undgå 

sagsbehandlerskift. Resultatet underbygges af forskningsoversigten, men må også ses i lyset af at der er et 

positivt forhold mellem sagsbehandlere og familier i de udvalgte sager. Sagsbehandlerskift kan foruden 

specialisering skyldes medarbejdermobilitet og barselsorlov og omorganiseringer. Ifølge 

forskningsoversigten er specialiserede organisationer præget af gennemstrømning af medarbejdere. 

Mønstret passer på de to feltarbejdskommuner, hvor der er en lidt større udskiftning af medarbejdere i 

kommunen med en høj grad af specialisering sammenlignet med kommunen med en lav grad af 

specialisering. Samlet set kan det pege i retning af at organisatorisk specialisering og medarbejdermobilitet 

forstærker hinanden med det resultat at børn, unge og familier får flere sagsbehandlerskift i deres 

sagsforløb. Når sagsbehandlerskift er planlagte og familierne er forberedte, letter det samarbejdet med 

den nye sagsbehandler.  

 

Snitfaldeproblemer som følge af opdelingen i psykosociale og handicapteams er en udfordring i begge 

feltarbejdskommuner, da et stigende antal børn med udviklingsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser ikke 

har et klart tilhørsforhold. Det giver anledning til uenigheder om placeringen af sager mellem teamene. Det 

kan få vidtrækkende konsekvenser for familierne om deres sag ender i det psykosociale eller 

børnehandicapteamet. Det skyldes, at der er forskel på kultur og indsatser mellem de to typer af teams.  

 

Både vertikal specialisering som forsinker sagsarbejdet og horisontal specialisering med skift mellem teams 

og grupper kan vanskeliggøre en opbygning af tillid i familierne. Det er særlig vigtigt i de familier, som er 

afhængige af sagsbehandlernes viden og navigation i forvaltningen, og det er i de udvalgte sager især enlige 
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mødre med en sag i det psykosociale team og de børn og unge, hvis interesser kan adskille sig fra deres 

forældres.  

Generative mekanismer i socialt arbejde handler om bevidst at skabe ændringer for mennesker med sociale 

problemer. Horisontal specialisering kan ses som en barriere i indsatskonteksten, som gør det sværere for 

sagsbehandleren at aktivere generative mekanismer i sagsarbejdet og dermed igangsætte og understøtte 

intenderende forandringer. Eksempler på generative mekanismer i sagerne er gensvarsmekanismer og 

rolleoverskridende mekanismer. Vi har også fået øje på en gavebytningsmekanisme mellem 

sagsbehandlerne og mødre med en sag i psykosocialt team. Mødrene oplever de får en gave af 

sagsbehandleren i form af støtte og adgang til forvaltningens indsatser og da der ligger en reciprocitet i 

gavegivning giver mødrene en gave tilbage til sagsbehandlerne i form af bl.a. positiv affektion og loyalitet.    

Inddragelse, helhedssyn og håndtering af love, regler og skøn 

Inddragelse og helhedssyn er centrale begreber i serviceloven, som sagsbehandlerne i begrænset omfang 

kan omsætte i praksis. Sagsbehandlerne har vanskeligt ved at finde tid til inddragelsen og prioritere den, 

selv om de har ønsker og intentioner om at inddrage. Derfor bliver familiernes egne ressourcer afgørende i 

form af gå på mod, systemviden, støtte fra familie og netværk og skriftlige kompetencer. Disse ressourcer 

finder vi i højere grad hos familierne i handicapteamene, end i de psykosociale teams. 

På den baggrund ser vi større forskelle i inddragelsesform og deltagelsesgrad mellem de psykosociale og 

handicapteams end mellem de to kommuner. De højeste grader af deltagelse finder sted borgerinitieret, 

mens den form for deltagelse, der initieres af sagsbehandleren har en lavere grad af deltagelse. 

Sagsbehandlere kontakter næsten udelukkende familierne ud fra en socialadministrativ logik, som især 

udspringer af processuelle regler i lovgivningen. Tilgangen udfordrer især inddragelsen af unge med 

psykiatriske diagnoser, som der er flere eksempler på er ikke-deltagende i interaktionen knyttet til 

sagsarbejdet og i nogle tilfælde også i indsatserne. Inddragelsen sker ved at sagsbehandleren samarbejder 

med forældrene, som udlægger deres børns behov, også i sager, hvor der er tegn på at forældre og børn 

kan have forskellige opfattelser af behovet.  

 

Sagsbehandlerskift påvirker inddragelsen. Korterevarende relationer gør det sværere for familier og 

sagsbehandlere at forstå sagernes nuancer, at udfordre hinandens problemforståelser og at formulere ’det 

svære’ med afsæt i konkrete observationer eller tidligere samtaler. Der er ikke feltarbejdematerialet 

eksempler på, at sagsbehandlerne faciliterer en proces, hvor divergerende problemopfattelser drøftes og 

uenigheder udforskes.   

Vi ser også en tendens til, at der er diskrepans mellem oplevet inddragelse og faktisk inddragelse, muligvis 

med afsæt i hvilke forventninger familierne har til inddragelse. Familierne med en sag i de psykosociale 

teams oplever sig således i høj grad inddraget, men har ikke en høj deltagelsesgrad, mens familierne med 

en sag i handicaptemaet forventer en højere deltagelsesgrad og selv tager initiativ til at få den.  

Når det gælder helhedssynet synes objektsynet at veje tungere end subjektsynet i sagsbehandlingen samlet 

set. Et subjektsyn fordrer som minimum, at familiernes styrker italesættes i mødet med sagsbehandleren 

på lige for med familiernes vanskeligheder. Børnene og de unge ser ud til i endnu højere grad end 

forældrene at blive objekter for sagsbehandlingen, idet det er forældrene, som hovedsaligt er talerør for 

børnene. Sagsbehandlerne har kun et begrænset handlerum i sagsbehandlingen i relation til at iværksætte 
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indsatser, og i særdeleshed indsatser, som retter sig mod familiernes socioøkonomiske vilkår. Det ser ud til, 

at sagsbehandlerne tilpasser helhedssynet som professionsideal til det mulige i praksis. Man kan stille 

spørgsmålet i hvor høj grad familierne i de to kommuner bliver medskabere af det helhedssyn, som ligger 

indlejret i deres sager?  

Begge kommuner har vanskeligheder med at overholde tidsfrister, knyttet til de processuelle regler, når de 

håndterer love, regler og skøn uanset organisering. Ingen af familierne har et direkte kendskab til 

lovgivningen og interessen er i alle familier socialt medieret.  

Analysen afdækker betydelig forskel på, hvordan love, regler og skøn omsættes i sagsbehandlingen i de 

psykosociale team og handicapteamene. I børnehandicapteamene er store dele af sagsbehandlingen 

baseret på et materielt retsgrundlag, som handler om at give den rette ydelse. I det psykosociale team er 

sagsbehandlingen mere baseret på skønsudøvelse med relativt brede skønstematikker. I takt med en 

udvikling af flere kvalitetsstandarder ser det ud til, at sagsbehandlingen målrettes mere mod bestemte 

grupper ved at knytte mere eller mindre bestemte kriterier til reglernes anvendelse.  

Et kendetegn ved BUM er at resultater i børne- og ungesager i høj grad vurderes af leverandører og 

samarbejdspartnere. Resultater i sagerne optræder primært som output fremfor outcome. Et output er, at 

de enlige forældre værdsætter forståelse og støtte fra sagsbehandleren. I sager hvor sagsbehandler og 

forældre har interageret igennem flere år ser det ud til at der er fokus på barnets eller den unges udvikling i 

et fremtidsperspektiv, hvilket kan skabe bedre betingelser for sagsarbejde af forebyggende karakter.           

Metode- og teorikommentarer 

De udvalgte sager er karakteriseret ved et positivt forhold mellem sagsbehandler og forældre. Spørgsmålet 

er, om sagerne kan ses som positive, kritiske cases som beskrevet hos Flyvbjerg? Det mener vi at de kan. 

Det indebærer, at andre sager i de to feltarbejdskommuner, hvor der er et mindre positivt forhold mellem 

sagsbehandler og forældre, sandsynligvis ikke er karakteriseret ved færre eller mindre betydningsfulde 

barrierer i samarbejdet som følge af specialisering. Dette er særlig et opmærksomhedspunkt i forhold til 

den lave grad af direkte inddragelse af børn og unge i deres egne sager.   

 

Vi har på baggrund af analysen to forslag til det videre arbejde med KAIMeR. Det ene er at der de 

generative mekanismer udvikles både teoretisk og empirisk og det andet er at resultater i socialt arbejde 

ikke alene skal forstås bagudrettet som output og outcome, men også i et fremtidsperspektiv. 

6.1. Perspektivering   
Vi er undervejs i undersøgelsen blevet spurgt om hvilken form for organisering af børne- og 

ungeafdelingerne, der er den bedste.   

Det enkle svar er, at det afhænger af kommunens aktuelle situation. Der er forskellige fordele og ulemper 

ved de måder kommunerne har organiseret sig på, og oprettelsen af fx en modtagelse eller en ungegruppe 

kan give mening i nogle kommuner, men ikke i andre. Samtidig peger undersøgelsen samlet set på, at 

familier som har et positivt samarbejde med forvaltningen profiterer af at være i samme team og have en 

gennemgående sagsbehandler i hele deres sag, og det gælder særlig for familier med psykosociale 

problemer. De erfarne sagsbehandlere fortrækker også at have sagerne fra start til slut, men det kan se 

anderledes ud for nyuddannede. Vi har desuden bemærket, at de fordele der forbindes med specialisering 
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fx mere dybdegående viden ikke træder frem i den specialiserede organisering i feltarbejdet. Det kan der 

være flere årsager til, men et vigtigt spørgsmål i en specialiseret kommune kan være: opnår vi det, vi ville 

med denne organisering?  

Når der er overvejelser om omorganiseringer i børne- og ungeafdelinger er der tre 

opmærksomhedspunkter, som vi vil fremhæve her.  

Den ene er at tænke omlægninger ud fra familiernes perspektiv om at undgå team- og sagsbehandlerskift. 

En funktionel specialisering med opdeling i undersøgelse- og indsatsgruppe indebærer et 

sagsbehandlerskift tidligt i sagerne for alle familier med mindre kontakten med forvaltningen ophører, 

mens det ikke er sikkert at den enkelte familie vil opleve sagsbehandlerskift pga. problemspecialisering eller 

aldersspecialisering afhængig af hvordan den udformes og hvornår og hvor længe familien har kontakt til 

forvaltningen. 

Det andet er at overveje at arbejde mere systematisk med fokus på den processuelle specialisering, der 

finder sted, når sagsbehandlerne udveksler, sparrer og reflekterer med hinanden. Den processuelle 

specialisering er fleksibel og bidrager til kvalitet i sagsarbejdet.  

Det tredje er et realistisk blik på omkostningerne ved omorganiseringer, som i en periode i selv sig 

vanskeliggør opgavevaretagelsen overfor børn, unge og forældre, bl.a. i form af sagsbehandlernes 

tidsforbrug og forsinkede indsatser som risikerer at forværre problemer. 

Et særligt fokus i kommunernes nuværende organisering er opdelingen i psykosociale og 

børnehandicapteams, som giver snitfladeproblemer i sager med børn og unge med udviklingsforstyrrelser 

og psykiatriske diagnoser. Problemspecialiseringen er den mest institutionaliserede form for specialisering i 

børne- og ungeafdelinger og er blevet en slags doxa, men måske er det værd at overveje om 

problemspecialiseringen skal have en anden udformning?  

Samtidig giver vores undersøgelse anledning til at overveje, hvordan sagsbehandlerne i højere grad kan 

understøtte en større deltagelsesgrad, der hvor det er relevant. Når de fleste af sagsbehandlerne peger på, 

at udvikling kun kan finde sted hos forældre og børn, hvis de har deltaget i problem- og løsningsdefinition, 

er det tankevækkende hvor lidt sagsbehandlerne aktivt arbejder med at styrke borgernes reelle deltagelse. 

Vi forstår at et vilkår for det specialiserede børne- og ungearbejde er den politiske og forvaltningsmæssige 

ramme med fokus på legitimitet. Men spørgsmålet er om kampen for legitimitet har taget overhånd i 

kommunerne? Vi i vores feltarbejde er stødt på mange fænomener med et rituelt præg og 

rationalitetsmyter: opdeling mellem psykosocialt og børnehandicapteam, visitationsudvalg, nedskrevne 

retningslinjer der ikke følges, retorik om inddragelse og helhedssyn mv. Nogle af disse fænomener har en 

åbenlys betydning i sagsarbejdet, mens andre primært fungerer legitimerende. Måske er det værd at tage 

praksis under luppen for sådanne fænomener, som kan stå i vejen for effektivitet, kvalitet og et godt 

samarbejde med familier og tværprofessionelle samarbejdspartnere?  
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Bømler, T. (2012). Fra specialisering og tilbage til specialisering: Organisering af socialt arbejde i 

kommunerne. en kort historisk, sociologisk baggrundsanalyse. Uden for nummer– Tidsskrift for 

Forskning Og Praksis i Socialt Arbejde, 13(24), s. 4-13.  

Bømler, T., & Seemand, J. (2008). Bureaukratiet som organisationsform. I: T. Bømler (red.), Sociale 

organisationer i en omstillingstid (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.  

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 

3(2), s. 77-101.  

Buch-Hansen, H., & Nielsen, P. (2005). Kritisk realisme. (1. udg.). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.  

Bundesen, P. (2015). Handlings- og styringsrationaler. I: P. Bundesen, & C. Hansen (red.), Kommunal 

økonomisk styring - på det sociale område (2. udg. s. 51-80) København: Hans Reitzel Forlag.  

Bundesen, P., & Hansen, C. (red.). (2015). Kommunal økonomisk styring - på det sociale område (2. udg.). 

København: Hans Reitzel Forlag.  

Bøttcher, L. (2015): Udsathed og handicap. I: T. Erlandsen, N. Rosendal Jensen, S. Langager og K. E. Petersen 

(red.) Udsatte børn og unge. En grundbog. (1. udg. s.197-206) København: Hans Reitzels Forlag.  

 



 

142 
 

Caspersen, M., & Laustsen, C. (2009). Systematisk sagsbehandling i børnesager: Principper og arbejdsgange. 

(1. udg.). Esbjerg: UC Vest Press.  

Christensen, T., Lægried, P., Roness, P. G., & Røvik, K. A. (red.). (2009). Organisasjonsteori for offentlig 

sektor (2. udg.). Oslo: Universitetsforlaget.  

Christensen, M., & Warming, H. (2012). Så ruller 'skandalen' igen: Mern-sagen, Esbjerg-sagen og andre 

bindestregs-sager: Om tillidens betydning og (u)mulige betingelser i socialt arbejde med udsatte børn 

og unge, Social Kritik, 24(129), s. 88-92.  

Clausen, E. (1997). Myter eller viden: Elleve essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen. 

København: Socialministeriet.  

Cresweel, J. W., & Plano Clark, V. L. (red.). (2006). Designing and conducting mixed methods research (1. 

udg.). Thousand Oaks, Californien: SAGE Publications.  

Dalberg-Larsen, J. (1994). Lovene og livet: En retssociologisk grundbog. (1. udg.). København: Akademisk 

Forlag.  

Dalin, R., Karlsson, U., Andersson, J., Hellström, L., Karlman, L., & Klintbo, B. (2004). Flödesorganisering av 

en IFO-enhet - utvärdering av organisationen vid IFO-förvalningen i kramfors. Härnösand: FoU 

Västernorrland.  

Den Sociale Højskole (Odense), Den Sociale Højskole (København), & Servicestyrelsen (red.). (2007). 

Håndbog om anbringelsesreformen (2. udg.). Odense: Servicestyrelsen.  

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Den danske ordbog. Lokaliseret den 18/06/2016 på  

http://ordnet.dk/ddo  

http://ordnet.dk/ddo


 

143 
 

Doel, M., & Shardlow, S. (1998). The new social work practice: Exercises and activities for training and 

developing social workers. Aldershot, Hants, England: Brookfield, Vt.: Arena Ashgate Pub. Co.  

Dyring, J. (2013). Udvikling i dansk socialretlig regulering. I: J. Guldager, & M. Skytte (red.), Socialt arbejde: 

Teorier og perspektiver (1. udg. s. 128-161). København: Akademisk Forlag.  

Egelund, T. (2005). Forløbsundersøgelser om børn. Om at analysere børns komplekse udviklingskarrierer. I: 

A. Munch (red.), Forskning og socialt arbejde med udsatte børn og unge – en antologi (1. udg. s. 31-

47). Aabenraa: UFC Børn og Unge.  

Egelund, T. (2007). Sammenbrud i teenageranbringelser. Social Forskning, 4  

Egelund, T., Andersen, D., Hestbæk, A., Lausten, M., Knudsen, L., Fuglsang, R. (2008). Anbragte børns 

udvikling og vilkår. København: SFI.  

Egelund, T., & Halskov, T. (1991). Praksis i socialt arbejde. vilkår og udviklingsmuligheder i social- og 

sundhedsforvaltninger. København: Munksgaard.  

Egelund, T., & Hillgaard, L. (1993). Socialrådgivning og social behandling. (1. udg.). København: Munksgaard.  

Ejrnæs, M. (2015). Praktikeres holdninger i socialt arbejde - børns normalitet og afvigelse. I: K. Bo, J. 

Guldager & B. Zeeberg (red.), Udsatte børn. et helhedsperspektiv (3. udg.). København: Akademisk 

Forlag.  

Ejrnæs, M., & Monrad, M. (2013). Teorier om sociale problemer. I: J. Guldager, & M. Skytte (red.), Socialt 

arbejde: Teorier og perspektiver (1. udg.). København: Akademisk Forlag. 

Elholm, B., Haack, M., & Rask, L. (2016). Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i mistrivsel (1. 

udg.). København: Akademisk Forlag.  



 

144 
 

Elmegaard, K. (2015). Kvalitetsstandarder kan begrænse skønsudøvelsen. Socialrådgiveren, 8, 11.  

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (red.). (2014). Organisation og organisering (1. udg.). 

København K: Akademisk Forlag.  

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism (1. udg.). Princeton, N. J.: Princeton 

University Press.  

Flyvbjerg, B. (1991). Rationalitet og magt, det konkretes videnskab (1. udg.). København C: Akademisk 

Forlag.  

Gery, R. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes in qualitative data. Field Methods, 

15(1), s. 85-109.  

Giddens, A. (2004). Modernitet og selvidentitet (1. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.  

Grape, O., Blom, B., & Johansson, R. (2006). Organisation och omvärld: Nyinstitutionell analys av 

människobehandlande organisationer (1. udg.). Lund: Samfundslitteratur.  

Grell, P. (2016). Komplexa behov eller komplexa organisationer? konsekvenser av specialisered individ- och 

familjeomsorg ur ett klientperspektiv. Umeå: Umeå Universitet.  

Grell, P., Ahmadi, N., & Blom, B. (2013). Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens 
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