SOCIALRÅDGIVEREN MELLEM STAT
OG PROFESSION
The Socialworker standing in between Government and
professional Standards

Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro
VIA University College
Hold: RHV 15
Alice Højris Munkholm - 230419
Lisbeth Bandsholm Nielsen - 137998
Trine Hammershøj Kirk – 223678
Trine Hunnerup Nielsen – 232987

Vejleder: Anne Mette Habekost

Afleveret: Maj 2018

”Denne projektrapport er udarbejdet af studerende på socialrådgiveruddannelsen ved VIA
University College, som et led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra
VIA University Colleges side, og forfatterens synspunkter er ikke nødvendigvis sammenfaldende
med VIA University College i øvrigt. Projektrapporten eller uddrag heraf må kun offentliggøres
med forfatterens tilladelse.”

Socialrådgiveren mellem stat og profession
Indholdsfortegnelse
1.

Resumé

4

2.

Indledning

5

3.

Problemstilling

7

4. Problemformulering
4.1 Opgavens formål

8
8

5. Videnskabsteori
5.1 Videnskabsteoretisk tilgang

9
9

6. Metode
6.1 Kvalitative metode
6.2 Interviewform
6.3 Strategi for udvælgelse af kommunal forvaltning samt informanter
6.4 Præsentation af informanter
6.5 Etiske og juridiske overvejelser
6.6 Transskribering

10
10
10
11
12
13
13

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Begrebsafklaring
Legalitetsprincippet
Lighedsprincippet
Skøn under regel
Sektoransvarlighedsprincippet
BUM-modellen
Processtyring
Integrated Children´s System
Vilde og tamme problemer

14
14
14
14
15
15
15
15
16

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Forhold af betydning for den aktuelle virkelighed
Reformerne
NPM og økonomiens indtog på det sociale arbejdsfelt
Lovgivningsmæssige rammer på børne- og ungeområdet
Socialfagligt skøn

16
17
18
20
21

1

9. Sekundærempiri
9.1 Matilde Høybye-Mortensen
9.1.1 Beslutningstagning
9.2 Steen Juul Hansen
9.2.1 Handlingsrationaler
9.3 Ankestyrelsen
9.4 Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd
9.5 Danske Kommuner
9.6 Dansk Socialrådgiverforening

22
22
22
25
25
26
26
27
28

10. Teori
10.1 Pierre Bourdieu
10.1.1 Habitus
10.1.2 Felter
10.1.3 Kapital
10.1.4 Doxa
10.1.5 Symbolsk magt og symbolsk vold

29
29
30
31
31
32
32

10.2 Jürgen Habermas
10.2.1 Livsverden
10.2.2 Kommunikativ handlen
10.2.3 Systemet
10.2.4 Kolonisering

33
34
34
35
35

11. Analyse
11.1 Betydningen af at arbejde inden for lovgivningsmæssige rammer
11.1.1 Lovgivningens indflydelse på skønsudøvelse

35
36
36

11.2 Betydningen af at arbejde inden for organisatoriske rammer
11.2.1 Sektorernes betydning for socialrådgivernes arbejde
11.2.2 Rivalisering og værdi kollision i mellem faggrupper
11.2.3 Gruppedynamikkers betydning for beslutningstagning
11.2.4 Visitationsprocessen og dens indvirkning
11.2.5 Socialrådgivernes oplevelse af råderummet i et organisatorisk perspektiv

40
40
42
44
46
48

11.3 Betydningen af at arbejde inden for processuelle rammer
11.3.1 Dokumentation
11.3.2 Organisationens brug af modeller og metoder

50
50
52

11.4 Betydningen af at arbejde inden for økonomiske rammer
11.4.1 Visitationsudvalget udfordrer socialrådgiverens råderum
11.4.2 Socialrådgiverens råderum i et økonomisk perspektiv
11.4.3 Spændingsfeltet mellem faglighed og økonomiske styringsrationaler
11.4.4 Krydspres mellem socialfaglige skøn og økonomisk ansvarlighed

54
54
56
58
60

2

12. Konklusion

63

13. Litteraturliste

66

14. Bilagsfortegnelse

70

3

Forkortelser
I undersøgelsen anvendes forkortelserne:

DS: Dansk Socialrådgiverforening
ICS: Integrated Children's System
NPM: New Public Management
KL: Kommunernes Landsforening
SEL: Serviceloven
PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
VIVE: Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd
KORA: Nationale Institut for Kommuners og Regioners analyse og Forskning
SFI: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

1. Resumé
Dette bachelorprojekt omhandler de strukturelle rammers betydning for socialrådgiverens
mulighed for at udføre socialfagligt beslutningsarbejde i en kommunal børne- og
familieforvaltning. Der er valgt et særligt fokus på skønsudøvelsen.
Opgavens formål er, at opnå et mere nuanceret billede af den forforståelse, vi har af
praksis. Forstået som en praksis, hvor socialrådgiverens faglighed er i risiko for at gå tabt i
systemiske og økonomiske hensyn. Opgaven skaber således indsigt i de
beslutningsprocesser hvori, kommunalt ansatte socialrådgivere indgår.
I opgaven arbejdes med den hermeneutiske tilgang. Problemstillingen belyses ved brug af
den kvalitative metode i form af interview. Empirien bliver primært analyseret ved brug af
to hovedteoretikere; Pierre Bourdieu og Jürgen Habermas. Hos Bourdieu benyttes
begreberne habitus, doxa, kapitaler, felter samt symbolsk vold og magt; begreberne
benyttes til at skabe forståelse for socialrådgivernes praksis. Habermas teori omkring
system og livsverden benyttes ligeledes til at belyse og forstå kompleksiteten i kommunalt
ansatte socialrådgiveres arbejde.
Vi har ydermere valgt at benytte faglitteratur af Matilde Høybye-Mortensen, der omhandler
forskning inden for beslutningstagning. Dertil kommer Steen Juul Hansens definition af
handlingsrationaler i en organisatorisk kontekst. Med inddragelse af handlingsrationalerne
ønskes at belyse forskellige tanke- og handlemønstre.
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De strukturelle rammer er defineret som lovgivningsmæssige, organisatoriske,
processuelle og økonomiske rammer. Problemstillingen belyses ud fra de fire perspektiver,
og de udgør ligeledes strukturen i analysen.
I projektet kan vi konkludere, at vi bliver bekræftet i vores forforståelse af, at socialfagligt
beslutningsarbejde, herunder skønsudøvelse, er under påvirkning af strukturelle hensyn.
Socialrådgiverne står ofte centralt i et felt, hvor værdier og interesser er modstridende. Vi
oplever, at de strukturelle rammer foranlediger både bevidste og ubevidste processer, som
har forskellig betydning for socialrådgivernes endelige beslutningsarbejde.

2. Indledning
Socialrådgiveruddannelsen er en uddannelse, der har eksisteret i omkring 80 år.
Professionen har gennem de fleste af disse år haft en gensidig fælles forståelse med
staten omkring, hvilke opgaver socialrådgiverne skulle varetage og hvordan disse skulle
løses. Denne gensidige forståelse for opgavevaretagelsen af det socialfaglige felt og dets
betydning, gjorde sig især gældende i 1960’erne og 70’erne, da udarbejdelsen og
implementeringen af en større kommunalreform havde sit indtog (Seemann, Antoft, &
Christensen, 2013, s. 292).

Den nye kommunalreform betød en sammenlægning af de små kommuner til fordel for
nye og større kommuner, hvilket betød, at socialrådgiverne fik en langt mere
fremtrædende rolle i det sociale arbejde. Denne gensidige forståelse mellem stat og
socialrådgiver omkring det sociale felts opgavevaretagelsen tager en drejning, da der i
2011 træder en ny uddannelsesbekendtgørelse i kraft. Socialrådgiverne må indstille sig på
nye tider, hvor de i større grad må påtage sig rollen som myndighedsudøver. Vægten
øges mod en forskningsbaseret og objektiv viden, hvor effekt, pris og kvalitet indgår som
læringsmål i uddannelsen. Altså et fokus på en teknisk rationel viden knyttet sammen med
administrative færdigheder (Seemann, Antoft, & Christensen, 2013, s. 292-294).

Undersøgelser har vist, at der i fremtiden skal være mere fokus på, at
uddannelsesinstitutionerne klæder socialrådgiverne bedre på, i forhold til at sikre en større
kommunal faglig kompetence. Dette skal ses i lyset af, at socialrådgiverne skal forberedes
bedre på den virkelighed, de kommer ud i efter endt uddannelse. En virkelighed, hvor
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kontrol og administration af det sociale arbejde er med til at øge arbejdspresset for den
enkelte socialrådgiver (Bømler, 2011, s. 124).
“Dette skal ses i lyset af, at flere dimittender har fået et “kulturchok” ved ansættelse på det
kommunale forvaltningsområde og er blevet overraskede over forhold som tidspres, den
administrative arbejdsmængde, den politiske styring og kontrol og de mindre positive
oplevelser i mødet med klienterne” (Bømler, 2011, s. 124).

Vi har alle fire oplevet omgivelsernes reaktioner på vores studievalg. Det er ikke sjældent
at møde udtalelser som: “Pyh, du må godt nok være hård, det er jo et forfærdeligt arbejde”
eller “Er du så sådan en, der tager folks børn?” Man kan også være forholdsvis sikker på,
at familie og omgangskreds har en holdning til, om det er for let at modtage kontanthjælp
eller alt for svært at få en førtidspension.

Holdninger til socialrådgiverfaget bliver også påvirket af mediernes dækning af
skandalesager. Rebild, Tønder og Brønderslev er byer som i vores, og sikkert mange
danskeres bevidsthed, er blevet synonymer på vanrøgt, seksuelle overgreb og ikke mindst
kommunalt svigt. Såkaldte skandalesager som har fået stor medieopmærksomhed samt
massiv kritik for, at der burde have været grebet ind og handlet langt tidligere fra det
offentliges side.
Den 22. marts 2018 skriver “Nordjyske”, at Rebild Kommune indgår et forlig og betaler en
historisk stor erstatning på 450.000 kr. til hver af de 10 misbrugte børn fra Rebild sagen.
Samtidig undskylder kommunen for ikke at have grebet ind i tide på trods af gentagne
underretninger fra skolelærere, pædagoger og borgere (NORDJYSKE Medier).

I sensommeren 2015 får offentligheden kendskab til, at Odense Kommune har pålagt
socialrådgiverne i Familie- og Velfærdsafdelingen at lukke 20 procent af de forebyggende
børne- og ungesager for at begrænse de kommunale budgetoverskridelser.
Socialrådgiver Susanne Fasting står frem og udtaler til DR: “Jeg føler ikke, at jeg kan stå
inde for at udvælge fem af mine sager, som skal lukkes”. Hun udtrykker endvidere sin
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bekymring for, hvad besparelserne vil få af betydning på længere sigt, netop fordi den
manglende forebyggende indsats kan føre til flere anbringelser (DR Nyheder, 2015).
Odense sagen blev en sag, hvor de fagprofessionelle sagde fra, og hvor det ret hurtigt
blev klart, at Odense Kommune var ude i en ulovlig handling.

Nærværende opgave er vores bachelorprojekt og dermed afslutningen på 3 ½ års
uddannelse til socialrådgiver. Fra sommeren 2018 skal vi ud og arbejde i “den virkelige
verden”. Vi har gennemgået en uddannelse, hvor vi er blevet bevidstgjort, socialiseret og
opdraget i det sociale arbejdes tjeneste. Det er på ingen måde blevet holdt skjult for os, at
det er et komplekst og til tider stressfyldt erhverv, vi har valgt.
Vi har på nuværende tidspunkt været igennem 12 eksamener, hvor vi naturligvis har skulle
bevise vores faglige fremskridt, men har også haft en oplevelse af, at evnen til refleksion i
forhold til vores faglige forankring er blevet belønnet.

3. Problemstilling
I socialt beslutningsarbejde med børn, unge og deres familier gøres der i udstrakt grad
brug af socialfaglig skønsudøvelse. Det socialfaglige skøn er aktuelt i
beslutningsprocesser, hvor der ikke findes en entydig forklaring eller problemforståelse. I
sådanne tilfælde må socialrådgiveren gøre brug af sin faglige dømmekraft for derudfra, at
vurdere og analysere sig frem til den mest gyldige eller hensigtsmæssige forståelse af et
givent problem. Socialrådgivere er fagprofessionelle, som ved hjælp af deres faglige viden
og indsigt, er i stand til at begrunde et skøn ud fra saglige argumenter, der er baseret på
både teoretisk og forskningsbaseret viden (Henriksen, 2015, s. 128).
”Forskning viser i de senere år en tendens til, at udfoldelsesmulighederne for det
professionelle skøn i socialt arbejde reduceres gennem detailregulering og de
styringslogikker, der kendetegner den offentlige forvaltning i form af standardisering,
procesregulering og metodestyring” (Henriksen, 2015, s. 140).

I takt med evidensbølgens indtog blev der rejst kritik af kommunernes meget
forskelligartede fortolkning af lovgivningen. Denne uensartethed i socialrådgivernes
vurderinger, ses blandt andet i en undersøgelse lavet af Egelund og Thomsen. Af denne
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undersøgelse fremgår det meget tydeligt, at vurderingerne ikke blot fra kommune til
kommune men også inden for samme forvaltning, vurderes vidt forskelligt (Bilag nr. 6. s.
170).

De opsigtsvækkende sager fra bl.a. Brønderslev og Tønder har ligeledes været
medvirkende til at skabe fokus på kommunernes sagsbehandling i børnesager.
Politisk ytres der behov for at indføre standardiseringer samt øget proces- og metode
styring i det sociale arbejde. Dette er bl.a. også et forsøg på at modgå, at tavs viden
kommer til at styre socialt arbejde (Høybye-Mortensen, 2013, s. 12-13).
Ud fra et fagprofessionelt perspektiv, kritiseres disse standardiseringer for at undergrave
den professionelle faglighed og som en skærpelse af frihedsgraden i forhold til
skønsudøvelsen (Henriksen, 2015, s. 141).

4. Problemformulering
Med afsæt i ovenstående problemstilling er vi kommet frem til følgende
problemformulering:
Hvilken betydning har de strukturelle rammer i en kommunal børne- og familieforvaltning
for socialrådgiverens udførelse af socialfagligt beslutningsarbejde; særligt med fokus på
socialrådgiverens skønsudøvelse?

For at skabe struktur og forstå betydningen af de strukturelle rammer, har vi valgt at
fortolke og dermed inddele disse som henholdsvis lovgivningsmæssige, organisatoriske,
processuelle og økonomiske rammer. Temaerne vil ligeledes i overordnede træk udgøre
analysens opbygning.

4.1 Opgavens formål
Med afsæt i gruppens indledende diskussioner og refleksioner ønsker vi at nuancere vores
forforståelse af praksis. Forstået som en praksis, hvor socialrådgiverens faglighed er i
risiko for at gå tabt i systemiske og økonomiske hensyn.
Vi har en forhåbning om, at projektet kan skabe indsigt i de dynamikker og processer, der
opstår for socialrådgiverne i en børne- og familieforvaltning. Denne indsigt kan have
relevans for både uddannede socialrådgivere såvel som dimittender. Vi mener, det er
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relevant, da arbejdet som myndighedsrådgiver ofte er kendetegnet ved problematikker,
der ikke findes et entydigt og rationelt svar på. Ligeledes antager vi, at kommunale ledere
og politikere vil kunne drage nytte af indsigt i den kompleksitet, der kendetegner
socialrådgivernes fag.

5. Videnskabsteori
Vi vil i det følgende redegøre for valg af videnskabsteoretisk tilgang.

5.1 Videnskabsteoretisk tilgang
For at belyse vores problemformulering har vi valgt at benytte den hermeneutiske tilgang.
Ordet hermeneutik stammer fra det græske ord ”hermeneuein”, der betyder
fortolkningslære eller fortolkningskunst. Navnet Hermeneutik kommer fra den græske gud
Hermes. Hermes var gudernes sendebud og hans opgave var, at sørge for at klargøre
betydning og pointerne af gudernes budskaber, så mennesker kunne begribe dem
(Guldager, 2017, s. 117).
Vi finder tilgangen relevant, da det giver os mulighed for at fortolke på vores empiri og
således opnå en mere nuanceret forståelse af vores problemformulering. I
hermeneutikken er man optaget af at prøve at forstå, i hvilke sammenhæng tingene
foregår og hvordan de opleves. Vi ønsker netop at få indsigt i socialrådgivernes
individuelle oplevelser af, at udføre socialfagligt beslutningsarbejde i en kommunal børneog familieforvaltning. Ved at opnå en større forståelse af socialrådgivernes
betydningstillæggelser og deres individuelle forståelser af virkeligheden, opnår vi en ny og
bredere viden om deres valg af handling i en given situation (Egholm, 2014, s. 97).
I hermeneutikken er man også opmærksom på, at der hos mennesker eksisterer en
forforståelse. Vi bruger således den viden, vi allerede har (forforståelse), til at fortolke de
fænomener vi ønsker at forstå. Gadamer forklarer det således:
“Således skabes vores forforståelse gennem en konstant pendulering mellem vores
fordomme og det studerede fænomen, der hele tiden rykker ved vores fordomme, indtil vi
opnår det, som Gadamer kalder horisontsammensmeltning, hvor fortolkerens horisont
smelter sammen med det studerede fænomens horisont” (Egholm, 2014, s. 95).
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Ved brug af den hermeneutiske tilgang bliver vores forståelseshorisont udvidet og vi opnår
således en større og mere nuanceret viden til at forstå og forklare vores
problemformulering.

6. Metode
De følgende afsnit vil omhandle argumentation for valg af samfundsvidenskabelig metode.
Afsnittet vil ligeledes indeholde in- og eksklusioner i forhold til udvælgelse af kommune og
informanter samt de etiske og juridiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med
indsamling af empiri. Ydermere vil vi gennemgå transskriberingens betydning for opgaven,
og hvilke undladelser vi har gjort i forbindelse med at få det talte sprog til skrift.

6.1 Kvalitative metode
Til indsamling af empiri har vi valgt at benytte interviews; vi har foretaget to individuelle
interviews. Når man arbejder med interviews, arbejder man ud fra den kvalitative
forskningsmetode, som omhandler forståelse af mennesker ved hjælp af fortolkning og
analyse. I tråd med vores videnskabsteoretiske tilgang, har vi et ønske om, at forsøge at
forstå verden ud fra subjekternes synspunkter og er interesseret i at opnå en mere specifik
viden omkring informantens mening, oplevelser og holdninger. Vi vil således forsøge at
begribe de fænomener, der kan være på spil i informanternes hverdag i forbindelse med
udførsel af det socialfagligt beslutningsarbejde i en kommunal børne- og familieforvaltning
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 19).

6.2 Interviewform
For at opnå bedst mulig forståelse, samt sikre kvalitet af det empiriske materiale, har vi
valgt at benytte et semistruktureret forskningsinterview. Det semistrukturerede
forskningsinterview er struktureret af en interviewguide. Denne interviewform er en
samtale, som befinder sig et sted imellem hverdagssamtale og et struktureret
spørgeskema. Dette bidrager til, at vi får mulighed for at stille åbne spørgsmål og blive
klogere på informanternes liv og erfaringer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47). Birgitte
Poulsen, ph.d., lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet, beskriver det som
følgende:

10

“Der er tale om en viden, du ikke kan slå op eller læse dig til, fordi den er knyttet til
interviewpersoners verdensopfattelse og bevæggrunde og/eller vedkommendes viden om
og deltagelse i konkrete begivenheder” (Poulsen, 2016, s. 75).

Forud for interviewene har vi udarbejdet en interviewguide med tematikker, der er
relevante for vores problemstilling. Dette er med til at bevare fokus på, hvad det er, vi
ønsker at få besvaret, samtidig med at det ikke er mere stringent end, at det levner plads
til socialrådgivernes refleksioner (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 185-187). Det tillader
desuden mulighed for, at vi får yderligere viden, som der måske ikke er taget højde for i
interviewguiden. Under interviewet har vi ligeledes en mulighed for løbende at følge op på
socialrådgivernes forståelse af spørgsmål, samt mulighed for at få flere uddybende svar.
Interviewguiden er ligeledes et arbejdsredskab, der bidrager til, at vi ikke bliver låst fast i
samtalen, og giver mulighed for at bevare fokus på problemstillingen (Kvale & Brinkmann,
2015, s. 185-187).

Når man vælger interview til indsamling af empiri, har vi som interviewere et stort ansvar
for at skabe en behagelige stemning, så socialrådgiverne føler sig så trygge som muligt.
Ved at vi kun tager en informant af gangen, har vi en formodning om, at dette bidrager til
de mest ærlige svar. Vi antager at socialrådgiverne kan svare mere frit, når de ikke
behøver tænke på andres holdninger.
Vi har fravalgt at sende interviewguiden på forhånd, idet vi ønsker den umiddelbare og
mere spontane respons. Ligeledes vil vi gerne undgå at vores informanter taler sammen
forud for interviewet, og dermed har mulighed for at afstemme besvarelserne. For da vil vi
ikke opnå samme individuelle subjektive meningsindhold som er vores ønske.

6.3 Strategi for udvælgelse af kommunal forvaltning samt informanter
Vi har udvalgt to socialrådgivere fra samme kommune til brug for generering af det
empiriske materiale. Vi er klar over, at ambitionen om generaliserbarhed i udgangspunktet
ikke er muligt, idet det sociale arbejde i kommunerne er decentraliseret og dermed
potentielt er organiseret på 98 forskellige måder. Det gælder for så vidt alt fra antallet af
socialarbejdere, specialiseringsgraden, socialrådgivernes kompetenceområder mv.
(Christensen M. , 2016, s. 51). Formålet med projektet er, at skabe indsigt i de dynamikker
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og processer der opstår for socialrådgiveren i en børne- og familieforvaltning. Dynamikker
som, vi mener, er generaliserebare og dermed potentielt optræder i flere børne- og
familieforvaltninger. Dermed vores valg om kun at benytte socialrådgivere fra en enkelt
kommune.

Begge informanter er valgt ud fra et kriterium om, at de har erfaringer fra og indsigt i
forskellige kommunale børne- og familieforvaltninger. Vi mener, at de kan bidrage til, at
give os et subjektivt billede af, hvordan det er at bestride rollen som myndighedsperson
inden for netop dette område.

6.4 Præsentation af informanter
”...har sat igen med alt, fra tvangsanbringelser til indstillinger til bevilling af fodboldstøvler,
altså det er hele molevitten (…) og det er både fra fødegangen og det er når de er stukket
af, vi har hentet dem og det har været - det har været hele turen rundt. Jeg har prøvet
rigtig, rigtig meget på 4 år” (Bilag 2 s. 3).

Sådan beskriver socialrådgiver I1 nogle af sine arbejdsopgaver igennem årene.
Socialrådgiver I1 er 39 år gammel og har været uddannet i ca. 4 år. De 4 år har alle været
indenfor børne- og familieområdet. I1 har arbejdet i A Kommune siden sommeren 2017.
På nuværende tidspunkt sidder hun med sager i både i børne- og ungeteamet. Normalvis
sidder hun kun i børneteamet, som er fra graviditet op til 12-13 år men fortæller at:
”det er meningen at jeg skal tilbage til kun at være i børneteamet, for at det bliver lidt mere
specialiseret.” (Bilag 2 s. 2).

Socialrådgiver I2 er 36 år og har været uddannet i ca. 9 år. De 9 år har ligeledes alle været
indenfor børne- og familieområdet. I2 har arbejdet i nuværende kommune siden
01.08.2017 først i modtagelsesteamet, men har siden 01.01.2018 siddet i spæd- og
småbørnsteamet. I2 er derudover suppleant for tillidsrepræsentanten og er ydermere med
i et forsøgsprojekt 15 timer i ugen, hvor hun sidder som myndighedsrådgiver på flere
forskellige områder både børne- og familie, jobcenter og psykiatrien. Et projekt, hvor
familien kun har en rådgiver på sagen i stedet for flere forskellige.
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6.5 Etiske og juridiske overvejelser
Når vi vælger at tage udgangspunkt i netop to socialrådgiveres subjektive forståelser og
oplevelser, er det vigtigt, at vi i hele processen er opmærksom på de etiske
problemstillinger, der kan opstå undervejs. Derfor vil vi i det nedenstående afsnit beskrive,
hvilke etiske og juridiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med det kvalitative
interview.

Som led i forskningsprocessen, følges de juridiske retningslinjer for indsamling af empiri til
brug i projekter og opgaver (Thagaard, 2004, s. 25). For at følge disse retningslinjer, har vi
udarbejdet en samtykkeerklæring til underskrivelse inden interviewets start (Bilag nr. 4).
Endvidere har vi også inden interviewet videregivet skriftlig information via mail omkring
projektets formål (Bilag nr. 3). Vi tydeliggør, at der i interviewet bliver lagt vægt på
frivilligheden af deltagelse, samt at informanterne til enhver tid kan trække sig, og at
interviewet udelukkende vil blive brugt som empiri til vores projektopgave. Vi har ligeledes
i vores interviewguide været opmærksomme på at undgå at stille spørgsmål, der kan gå
over informantens grænser (Thagaard, 2004, s. 109-110). Alle disse forudsætninger kan
være afgørende for, hvorvidt de individuelt finder det acceptabelt at deltage i interviewet.
Herudover sikrer samtykkeerklæringen også, at informanterne er informeret omkring
anonymitet samt fortrolighed.
Ydermere har vi inden interviewet anmodet om tilladelse til at optage på vores telefoner og
fået samtykke hertil (Thagaard, 2004, s. 25-29). Vi har set lydoptagelserne som et vigtigt
element til at sikre helhedsforståelsen, have muligheden for transskribering samt for at
kunne uddrage korrekte citater til vores projekt. Vi har i samme forbindelse gjort nogle
overvejelser omkring opbevaring af vores lydfiler, da det er følsomme data. Derfor har vi af
sikkerhedsmæssige grunde sørget for at gemme materialet sikkert og med adgangskoder,
så det ikke er tilgængeligt for andre. Besvarelserne på interviewene vil blive makuleret
umiddelbart efter bedømmelse af projektet (Thagaard, 2004, s. 25-29).

6.6 Transskribering
For at kunne uddrage korrekte citater og sikre helhedsforståelsen, har vi transskriberet
begge interview. Når vi vælger at transskribere, er det for at få det talte til skrift og dermed
kunne overskue interviewene i deres helhed. Vi har undladt hyppige gentagelser som
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bekræftende mmm, øhh, ja, nej, når disse ikke har nogen betydning for forståelsen.
Ydermere har vi sat komma, punktum og (...), når der har været et ophold i det talte, dette
bidrager ligeledes til at sikre helhedsforståelsen. Vi har i projektet valgt at angive
kommuner og stednavne med andre betegnelser i forbindelse med informanternes ønske
om anonymitet, dog har vi fået tilladelse til at vedhæfte lydfilerne (Poulsen, 2016, s. 88).

7. Begrebsafklaring
I projektet benyttes begreber, som har en central betydning for forståelsen. I afsnittet vil vi
kort redegøre for begrebernes betydning.

7.1 Legalitetsprincippet
Al offentlig forvaltning er underlagt legalitetsprincippet. Princippet omfatter to elementer.
For det første må forvaltningens virksomhed ikke stride mod lov; det formelle lovs princip,
hvor højere rangerende lov, fx Grundloven, har forrang frem for andre love, og love har
forrang frem for vejledninger og cirkulærer. For det andet omfatter legalitetsprincippet
hjemmelskravet, der betyder, at forvaltningen ikke kan handle uden den fornødne
bemyndigelse eller lovhjemmel (Klausen & Hansen, Økonomiske og juridiske rammer for
socialt arbejde, 2016, s. 150).

7.2 Lighedsprincippet
Afgørelser der baserer sig på, at skøn skal leve op til almene retsgrundsætninger. Det
være sig lighedsgrundsætningen om, at ensartede tilfælde behandles ens (Henriksen,
2015, s. 137).

7.3 Skøn under regel
Interne regler som fx vejledninger er almindelige i forvaltningspraksis. Sådanne
praksisregler er anvendelige og gør det ofte lettere at træffe afgørelser. Vejledningerne må
dog ikke blive så ufravigelige, at de sætter den individuelle konkrete vurdering ud af kraft
og dermed kommer i konflikt med loven (Andersen J. , 2013, s. 128).
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7.4 Sektoransvarlighedsprincippet
Princippet betyder, at skolemyndighederne er ansvarlige for tiltag i skoleregi til alle børn
uanset deres individuelle vanskeligheder. Det medfører, at der ikke kan ydes støtte efter
SEL til uddannelsesmæssige eller pædagogiske formål (Schultz, Kommunernes generelle
ydelser, vejledning og forebyggende indsats, 2017, s. 165).

7.5 BUM-modellen
BUM-modellen er et styringsredskab, der blandt andet skal være med til at skabe mere
gennemsigtighed i den offentlige sektor. BUM-modellen skaber en klar opgavedeling i
kommunerne ved at udlicitere opgaverne, for derved at skabe større effektivitet samt mere
fokus på økonomien (Hansen C.-A. , 2016, s. 173-175).
Bestilleren er myndigheden, der ønsker en opgave løst. Udføreren er den leverandør, som
kommunen bestiller til at løse opgaven. Leverandøren kan i den henseende være et af
kommunens egne tilbud, et eksternt tilbud i en anden kommune eller et tilbud fra en privat
aktør. Modtageren er borgeren, der skal benytte tilbuddet.
Det hele reguleres af en kontrakt mellem bestiller og udfører, der præciserer hvilke
specifikke krav, bestilleren har til udføreren. Udføreren skal sidst men ikke mindst
dokumentere, at de har leveret den aftalte ydelse (Hansen C.-A. , 2016, s. 173-175).

7.6 Processtyring
Processtyring er en indirekte styreform, der ved hjælp af tekniske regler for administrative
processer, skal opnå vedtagne mål. Det er beslutningsinstrumenter, som er tiltænkt at
være styrende og understøttende i forhold til de beslutninger, sagsbehandlerne træffer.
På børne- og unge området betegnes ICS som et beslutningsinstrument, der kan benyttes
til styring internt i en forvaltning (Høybye-Mortensen, 2013, s. 109).
7.7 Integrated Children’s System
ICS er en metode, der skal hjælpe socialrådgiverne til at arbejde mere systematisk og
ensartet i udredningsarbejdet med udsatte børn, unge og deres familie.
Formålet med ICS er, at systematikken skal hjælpe socialrådgiveren til at komme omkring
alle de faktorer i barnets liv, som kan have betydning for både barnets trivsel og mistrivsel.
ICS er bygget op omkring tre hovedtemaer i en velfærdstrekant. Barnets velfærd er i
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centrum og er det essentielle gennem hele udredningsarbejdet. De tre hovedtemaer er:
barnets udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer samt familieforhold – familie og
omgivelser. Hvert hovedområde er opdelt i underpunkter, som beskriver de dækkede og
udækkede behov i barnets livssituation, som skal undersøges (Jæger, 2015, s. 109-115).

Systematikken i ICS er bygget op omkring et udredningsarbejde, hvor barnet og dets
situation først beskrives, herefter analyseres dette, for til sidst at kunne komme med en
fyldestgørende vurdering af barnets samlede situation. Alt dette gøres ud fra skemaer, der
bruges lige fra underretningen til den børnefaglige undersøgelse og handleplanen. Disse
skemaer skal skabe en større ensartethed og systematik på tværs af kommuner,
socialrådgivere og de forskellige faggrupper (Jæger, 2015, s. 109-115).

7.8 Vilde og tamme problemer
“Vilde problemer” er karakteriseret ved at være uforudsigelige og komplekse. Det er ikke
muligt at opstille faste retningslinjer for, hvordan de skal løses eller forudsige præcist,
hvilke resultater en intervention vil have. Modsætningen er “tamme problemer”, som nok
kan være komplicerede, men hvor det dog er muligt at beregne en løsning (Kongsgaard,
2016, s. 15).

8. Forhold af betydning for den aktuelle virkelighed
Vi er bevidste om, at den aktuelle virkelighed står på skuldrene af det, som var før.
Ligeledes er vores opfattelse, at sociale processer konstrueres i kontekst til, den
virkelighed der finder sted. Derfor finder vi det relevant for projektets forståelse at se
nærmere på noget af den udvikling, som har betydning for det sociale arbejde, som det ser
ud i dag. Afsnittet har til formål at bringe læseren nærmere en forståelse af, på hvilken
baggrund, vi har udformet vores problemformulering.

Reformerne har haft stor indflydelse på den lovgivning der aktuelt forvaltes på børne- og
familieområdet. Lovgivningen er således ofte konstrueret på baggrund af nogle hændelser.
Vores problemopfattelse skal igen ses i kontekst med en lovgivningsmæssig ramme,
hvorfor vi finder det relevant at uddybe noget af den lovgivning, som har betydning for
arbejdet med udsatte børn og unge.
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Lovgivningen er reguleret i regler og ofte ud fra et princip om, at jo mere indgribende en
foranstaltning er, des mere detaljeret og mindre fleksibel er reglen (Andersen J. , 2013, s.
58). På området for udsatte børn- og unge er en del af beslutningerne dog underlagt et
socialfagligt skøn, hvorfor vi finder det relevant med en uddybende forklaring af vores
forståelse af skøn i socialt beslutningsarbejde med udsatte børn og deres familier.

8.1. Reformerne
Vi vil kort redegøre for nogle af de reformer, som i nyere tid har haft indflydelse på det
sociale arbejdes udførelse i en børne- og familieforvaltning og som har præget måden,
hvorpå socialrådgivere anskuer udsatte familier og disses problemstillinger.

En af de reformer der har haft indflydelse på børne- og ungeområdet, er
Anbringelsesreformen fra januar 2006. Reformens sigte var, at der skulle være en mere
systematisk inddragelse af børn og unge og deres familier samt det øvrige netværk.
Derudover skulle der i langt højere grad fokuseres på de ressourcer, der kunne findes i
familien og netværket frem for et ensidigt fokus på problemerne (Dyring, 2013, s. 152).
Det centrale i reformen var, at en detaljeret lovgivning ville være et godt styringsredskab
for socialrådgiverne på børne- og ungeområdet. Reformens hensigt var også en bedre
kvalitet i indsatserne, i form af færre afbrudte anbringelser samt bedre udnyttelse af
ressourcerne, på det meget omkostningstunge børne- og ungeområde.
Tidlig- og forebyggende indsats var nøgleord i reformen og kravet til kommunerne var, at
der skulle udarbejdes en sammenhængende børnepolitik, der sammen med standarder for
sagsbehandlingen skulle sikre, at intentionen bag reformen blev realiseret i arbejdet med
de udsatte børn og unge (Dyring, 2013, s. 152).

Anbringelsesreformen blev i 2011 efterfulgt af Barnets Reform. Hensigten var overordnet
set, at sikre trivsels- og udviklingsmuligheder for udsatte børn og unge, samt styrke deres
kompetencer både personligt og fagligt på vejen mod voksenlivet. Barnets Reform
indeholdt ændringer, der skulle være med til at skabe en tryg opvækst, via en tidlig indsats
med fokus på at sikre de udsatte børn og unges rettigheder (Dyring, 2013, s. 152).
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Overgrebspakken blev vedtaget i 2013 og den medførte en lang række ændringer i
serviceloven. Ændringerne var en udløber af den massive mediedækning, der havde
været af kommunernes manglende indgriben i sager, hvor børn og unge havde været
udsat for langvarige omsorgssvigt. Myndighederne havde ikke levet op til deres ansvar i
forhold til at hjælpe og beskytte disse børn og unge mod overgreb og omsorgssvigt. Dette
resulterede i, at et hold af eksperter udarbejdede anbefalinger, som skulle være med til at
sikre en langt bedre beskyttelse af børn og unge mod overgreb og omsorgssvigt (Schultz,
Børn og unge i socialretten, 2017, s. 53-54).

Anbefalingerne fra eksperterne er et øget fokus på den tidlige opsporing samt den
forebyggende- og tværfaglige indsats. I dette ligger implicit, at kommunerne ved mistanke
om overgreb altid skal høre og beskytte børn og unge. Disse anbefalinger har resulteret i
præciseringer af gældende lov. Det er blandt andet blevet præciseret, at personer der er
underlagt den skærpede underretningspligt, også skal underrette ved bekymrende
skolefravær, hvor der er mistanke om, at dette skyldes sociale årsager. Derudover skal
alle underretninger vurderes inden for 24 timer som led i den tidlige og forebyggende
indsats (Schultz, Børn og unge i socialretten, 2017, s. 53-54).

Udviklingen har været kendetegnet ved, at de forskellige reformer for det meste har været
af mere præciserende karakter end egentlige reformer. Navnlig de materielle betingelser i
serviceloven har været den samme siden lovens vedtagelse i 1998. Det har derimod været
de processuelle eller formelle regler, der har været genstand for ændringer og justeringer,
for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen (Schultz, Børn og unge i socialretten, 2017, s. 35).

8.2 NPM og økonomiens indtog på det sociale arbejdsfelt
NPM er en styringsform, der særligt slog igennem i den offentlige forvaltning op gennem
80´erne. Idealerne i NPM tankegangen er at skabe effektivitet og økonomisk rationalitet,
det udføres i form af markedskonkurrence og skabes blandt andet gennem udliciteringer
og kontraktstyring. Hele tanken bag styringsformen bygger på en forståelse af, at
mennesket altid vil forfølge egne interesser (Bundesen, 2016, s. 62).
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I et historisk perspektiv har de ansvarlige politikere op igennem 00'erne ytret et behov for
en skærpet styring af det sociale område. Grunden til det øgede fokus på børne- og
familieområdet er, at dette område er meget omkostningstungt. En af intentionerne bag de
føromtalte reformer på børneområdet er blandt andet at reducere udgifterne (HøybyeMortensen, 2013, s. 21).

I 2012 blev der i Servicelovens formålsbestemmelse § 1, stk. 3 indskrevet, at afgørelser
skal træffes ud fra hensynet til såvel faglighed som økonomi (Klausen & Hansen,
Økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde, 2016, s. 152).
Det er ikke nyt, at kommuner skal handle økonomisk ansvarligt, når man bevilger en given
ydelse, men der er dog tale om en præcisering og lovfæstelse af gældende ret.
Kravet til den økonomiske tænkning ses i implementeringen af BUM-modellen og kritikken
har her været, at kommunernes økonomiske hensyn vejer tungere end hensynet til
borgernes juridiske rettigheder (Klausen & Hansen, Økonomiske og juridiske rammer for
socialt arbejde, 2016, s. 148-153). Dette understøttes af forskning, som viser, at flere og
flere socialrådgivere har en oplevelse af, at økonomiske hensyn vægtes i langt højere grad
end tidligere, når der skal træffes afgørelser om hvilke foranstaltninger, der er mest
hensigtsmæssige i en given situation (Dansk Socialrådgiverforening, 2012).

Når vi tager et tilbageblik, har socialrådgivernes fokus særligt været på det socialfaglige
arbejde. Økonomi var ikke noget, som socialrådgiverne beskæftigede sig med. Det var
udelukkende ledelsen, der havde ansvaret for økonomi. Det var først, da der kom
økonomiske udfordringer i den offentlige sektor, at socialrådgiverne måtte se sig nødsaget
til, at tage de økonomiske briller på (Fisker, 2015, s. 63).
Tidligere havde medarbejderne været opdelt i afdelinger, der enten påtog sig det
socialfaglige arbejde eller det administrative/økonomiske arbejde. Socialrådgiverne havde
til opgave at finde det bedste og mest fagligt forsvarlige tilbud til de udsatte på børne- og
familieområdet (Fisker, 2015, s. 63-64).
De administrative medarbejderes arbejdsopgaver og ansvar var at beregne takster og
forhandle med tilbuddene. Der var på den måde et stort skel mellem økonomi og
socialfaglighed. Siden da er udviklingen gået mere og mere i retning af, at skellet mellem
socialfaglighed og økonomi er blevet udvisket, og i dag kommer socialrådgiverne ikke
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udenom, at skulle forholde sig til økonomien, når der træffes socialfaglige beslutninger
(Fisker, 2015, s. 63-64).

Der er således sket et skift, hvor fokus før var på den socialfaglige vurdering og hvad der
var bedst i en given situation. Socialrådgiverne havde tidligere større kompetence til selv
at træffe afgørelser om indsatser, disse kompetencer er i dag i udstrakt grad overtaget af
visitationsudvalg med fokus på effektivisering og økonomisk styring (Bilag nr. 5 s. 10-11).

De historiske ændringer bliver grundlæggende for den måde, hvorpå offentlig forvaltning
tænkes og udføres. Udførelsen af det sociale arbejde på børne- og familieområdet, både
tidligere og nu, må derfor ses i lyset af den samtid, hvori det foregår.

8.3 Lovgivningsmæssige rammer på børne- og ungeområdet
En stor del af arbejdet i en offentlig kommunal forvaltning beror på at skulle forvalte den
lovgivning, som er vedtaget i Folketinget af de folkevalgte politikere. Det betyder, at
socialrådgiveren er en del af den udøvende magt og dermed forpligter sig til at respektere
og følge de love og regler, der er på området. Det gør sig også gældende i tilfælde, hvor
socialrådgiverens faglige vurderinger ikke er forenelige med de lovgivningsmæssige
rammer (Røhl, 2015, s. 85).
“Retsprincip vil sige, at reglerne bygger på entydige kriterier, hvor afgørelserne kan
trækkes ud af reglernes formulering. Modsat betyder skønsprincip, at reglerne ikke er
entydige. Det vil sige, at der kan trækkes vurderinger ind i afgørelsen, som ikke står i
reglerne” (Bømler, 2011, s. 23).

Det vil sige, at der i lovgivningen både er retsbestemte ydelser, der ikke levner meget rum
for skønsudøvelse og ydelser, hvor det er nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning, at
foretage et socialfagligt skøn. Det medfører, at de retlige regler i nogle henseender kan
være med til at indsnævre muligheden for den socialfaglig vurdering betydeligt, mens der
andre gange er et stort spillerum i forhold til skønsudøvelsen (Henriksen, 2015, s. 136137).
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I Danmark er der kommunalt selvstyre og Serviceloven har karakter af en rammelov,
hvilket betyder at kommunerne har frihed til selv at kunne sammensætte løsninger og
vælge metoder på det sociale område. Det vil sige, at der fra politisk side lokalt kan
fastsættes egne retningslinjer og kvalitetsstandarder (Røhl, 2015, s. 151).
Det at kommuner har en høj frihed til selv at sætte serviceniveauet betyder, at der i de
enkelte kommuner kan være store forskelle på, hvilken hjælp der tilbydes inden for samme
målgruppe. Det kan medføre, at når der træffes en afgørelse, hvor der foretages en
konkret og individuel vurdering, vil serviceniveauet blive en del af den konkrete afgørelse
(Dyring, 2013, s. 151).

Som nævnt er mange bestemmelser i den sociale lovgivning præcise, både hvad angår
berettigelsen og udmålingen. Her vil det være klart ulovligt at tage hensyn til de
kommunalpolitiske og økonomiske forhold. Der har generelt været et ønske om at undgå
regler i den sociale lovgivning, der hindrer eller begrænser de sociale myndigheders
muligheder for frit at vælge, hvilken bistand der ydes i den konkrete situation. Det kræver
dog, at der inden for det sociale serviceområde anvendes specialuddannet arbejdskraft og
at der på de fleste områder, er en betydelig viden og forskning (Klausen, Finansiering mv.,
2017, s. 468-469).

8.4 Socialfagligt skøn
Det sociale arbejde med børn, unge og familier er i stor grad præget af “vilde problemer”,
hvor der ikke er en entydig og klar løsning. Det vil sige, at der ikke er en målestok for hvad
der er rigtigt eller forkert. Den rigtige løsning vil derfor bero på et samspil mellem faglig
vurdering, lovgivning samt etiske overvejelser og forpligtelser (Henriksen, 2015, s. 130).

Skøn indebærer, at socialrådgiveren i sin bedømmelse skal foretage en vurdering af såvel
årsager til barnets situation, samt hvilke konsekvenser eventuelle beslutninger om
indsatser kan have for barnets liv fremover (Henriksen, 2015, s. 128).
Dette kompliceres af, at der dels ikke er sikker viden om, hvordan børns liv vil udvikle sig i
fremtiden og dels af, at der sjældent er fuldstændig enighed om hverken metoder eller
prioritering, forstået som ressourceforbrug i forhold til løsning af en given opgave.
Vurderingerne vil være afhængige af den enkelte socialrådgivers anskuelse af problemet
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og den rådende doxa i organisationen. Dertil kommer indflydelsen af de aktuelle
socialpolitiske tendenser samt de konkrete muligheder, som lovgivningen giver
(Henriksen, 2015, s. 128-131).
Der må endvidere tages højde for, at den viden der er til rådighed i form af både teoretisk
og forskningsbaseret viden samt erhvervede faglige erfaringer, er generel viden. En
generel viden der må benyttes og omsættes i relation til det enkelte barn og dets familie
(Henriksen, 2015, s. 130-131).

9. Sekundær empiri
For på bedste vis at kunne belyse og nuancere vores problemstilling, har vi i analysen
valgt at understøtte vores observationer og fortolkninger med faglitteratur og
undersøgelser. Derfor vil vi i det følgende præsenterer udvalgte tekster, forfattere og
forskning, som vi finder relevant og som giver en øget forståelse for de emner, vi tager op i
projektet.

9.1 Matilde Høybye-Mortensen
Under litteratursøgningen til nærværende projekt stødte vi regelmæssigt på Matilde
Høybye-Mortensen. Matilde er forsker, cand. scient.adm og ph.d. Matildes forskning
fokuserer på samspillet mellem styringsværktøjer, professionel praksis og implementering
af socialpolitik i kommunerne (Høybye-Mortensen, 2013, s. Bogens omslag).
Vi har valgt at benytte litteratur fra Matilde, der særligt fokuserer på, at beslutningstagning i
socialt arbejde kræver skønsmæssigt råderum og at dette råderum befinder sig på et
kontinuum. Derudover beskriver Matilde en analytisk model for beslutningstagning, som vi
har valgt at gøre brug af i vores analyse (Høybye-Mortensen, 2013, s. 36).

9.1.1 Beslutningstagning
Ifølge den amerikanske forsker Michael Lipsky er essensen i frontlinje arbejde, at træffe
beslutninger om andre mennesker. Netop beslutningstagning angående tildeling af ydelser
eller service forudsætter et skønsmæssigt råderum. Dette råderum kan være større eller
mindre, men er en nødvendighed, da der ikke kan laves procedurer for alle tænkelige
forhold eller omstændigheder, en borger kan være i.
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Et er, at det er umuligt af lave regler for alle mulige tænkelige scenarier, noget andet er at
lave regler for, hvordan beslutninger træffes; altså processtyring. Dette må også anskues
ud fra det synspunkt, at man som frontlinjemedarbejder har myndighed og er ansat til at
føre den vedtagne politik ud i livet og derfor ikke foretager skønnet ud fra en ren subjektiv
vurdering (Høybye-Mortensen, 2013, s. 36).

Man kan have en formodning om, at desto flere regler der er for beslutningstagningen,
desto mindre er det skønsmæssigt råderum for medarbejderne i frontlinjen. Matilde
Høybye-Mortensen beskriver på baggrund af Evans og Harris, at det ikke nødvendigvis er
tilfældet, da regler internt i en organisation kan være modstridende, ansvarsfordelingen
kan være uklar og det derfor bliver op til en professionel fortolkning af, hvilke regler ud af
mange der skal følges (Høybye-Mortensen, 2013, s. 36-37).
Det leder frem til, at det skønsmæssige råderum ikke skal ses som en absolut størrelse,
som man enten har eller ikke har. Derimod er det et spørgsmål om, hvor stor en
frihedsgrad socialrådgiveren har til at kunne foretage en skønsmæssig vurdering.
Spændvidden kan gå fra, at frihedsgraden i det skønsmæssige råderum er meget
begrænset og socialrådgiveren kun har mulighed for at vurdere indenfor en given metode.
Frem til en større frihedsgrad, hvor socialrådgiveren har et skønsmæssigt råderum i både
udredningsarbejdet og i den efterfølgende beslutningsproces (Høybye-Mortensen, 2013, s.
36-37).

Idet dette projekt har et fokus på socialrådgiverens rolle som myndighedsrådgiver i en
kommunal børne- og familieforvaltning, finder vi det relevant at se nærmere på en model
for beslutningstagning. Det er relevant, fordi det socialfaglige skøn er aktuelt i forbindelse
med vurderings- og beslutningsprocesser, når der er flere muligheder til stede.
Beslutningsinstrumentet på børne- og ungeområdet er her ICS (Høybye-Mortensen, 2013,
s. 14).
Tredelingen af beslutningstagningen kan bruges som et analytisk redskab fx til at
tydeliggøre, hvilke dele af beslutningsprocessen et beslutningsinstrument påvirker mest
(Høybye-Mortensen, 2013, s. 71).
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Beslutningstagning kan analytisk splittes op i tre dele:
→
1. Problemdefinition

→
2. undersøgelse

←

3. Valg

←

(Høybye-Mortensen, 2013, s. 71).

Problemdefinition: Når forvaltningen modtager en henvendelse, skal der laves en konkret
individuel vurdering, hvor man går ind og undersøger, om der for eksempel skal
iværksættes en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50 (Høybye-Mortensen, 2013, s. 77).
Ligeledes skal der tages stilling til, om behovet kan opfyldes af andre af servicelovens
bestemmelser, eller om det kan løses fx i skoleregi jf. sektoransvarlighedsprincippet
(Schultz, Kommunernes generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats, 2017, s.
165).
Undersøgelsen: I Serviceloven fastslås det, at undersøgelsen skal være
helhedsorienteret, men samtidig må undersøgelsen ikke være mere omfattende, end
formålet tilsiger; altså en skønsmæssig afvejning af to modsatrettede krav. Det vil i praksis
sige, at det er op til socialrådgiveren, at vurdere hvilke punkter i ICS, der er relevante og
hvilke der kan nedtones eller udelades (Høybye-Mortensen, 2013, s. 81).
Valg: Undersøgelsen skal ende med at anbefale en indsats, der dog godt kan bestå i råd
og vejledning. I mange kommuner har socialrådgiveren en egenkompetence til at visitere
til en foranstaltning op til et maksimalt beløb, mens andre afgørelser skal på et
visitationsudvalgsmøde (Høybye-Mortensen, 2013, s. 83). Dertil kommer, at mængden at
de tilbud der er til rådighed, vil kunne spille ind på valget, hvis der fx. kun er en institution i
kommunen, der kan rumme et barn med en meget særlig problemstilling (HøybyeMortensen, 2013, s. 46).

Ovenstående må dog ses som en simplificering af virkelighedens beslutningstagning, da
rækkefølgen kan være anderledes. Eksempelvis i akutte sager, hvor der træffes en hurtig
beslutning (valg) og først bagefter laves en undersøgelse eller undersøgelsen af familien
gør, at problemdefinitionen må ændres (Høybye-Mortensen, 2013, s. 71).
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9.2 Steen Juul Hansen
Steen Juul Hansen er ph.d., lektor og leder af Videncenter for Socialpædagogik og Socialt
arbejde, VIA University College. Sideløbende underviser han på
Socialrådgiveruddannelsen samt Uddannelsen for offentlig administration. Steen Juul
Hansens litterære udgivelser omhandler primært styring, organisering og ledelse af
professionelle i offentlige velfærdsorganisationer (Hansen S. J., Sociologi i
socialrådgivning og socialt arbejde, 2013, s. 300).
I projektet benyttes Steen Juul Hansens definition af begrebet handlingsrationaler.

9.2.1 Handlingsrationaler
Handlingsrationaler angiver, at der i organisationer er fælles tanke- og handlemønstre og
fortæller således, hvornår handlinger ses som fornuftige eller ufornuftige i en
organisatoriske kontekst. Der findes fire handlingsrationaler: det bureaukratiske, det
fagprofessionelle, det humanistiske og New Public management. Vi har i vores projekt
valgt at gøre bruge af tre af disse handlingsrationaler: det bureaukratiske, det
fagprofessionelle og New Public Management (Bundesen, 2016, s. 52-60).

Det bureaukratiske handlingsrationale har en meget klar opgave- og arbejdsdeling, som er
bygget op omkring en hierarkisk struktur med over- og underordningsforhold. Det
forventes, at de ansatte embedsmænd loyalt handler efter de love og retningslinjer, som er
blevet dem pålagt fra ledelsen og politisk side. Lovgivning har første prioritet og der levnes
ikke plads til individuelle hensyn. Beslutninger træffes udelukkende ved at anvende og
fortolke gældende lovgivning. Idealet er, at afgørelser der bliver truffet skal være
forudsigelige og ensartede. Retssikkerheden betyder i dette rationale, at der er lighed for
loven via forudsigelige og ensartede afgørelser (Bundesen, 2016, s. 53-54).

Det fagprofessionelle handlingsrationale bygger på en kollegial ledelse, hvor de ansatte er
professionelle, der ud fra deres faglighed og ekspertise skal kunne træffe afgørelser, der
tilgodeser den enkelte borger. Rationalet bygger på, at de professionelle har et
skønsmæssigt råderum, der gør det muligt at tage individuelle hensyn til gavn for borgeren
og dennes unikke livssituation. Retssikkerheden i dette rationale er, at for at behandle alle
ens, har alle ret til en individuel og forskellig behandling. Afgørelserne beror her på faglige
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vurderinger og faglig viden (Bundesen, 2016, s. 54-58).

New Public Managements handlingsrationale har en tankegang, der går på, at alle
nyttemaksimerer for sig selv og grundlæggende har modstridende interesser. Derfor kan
man ikke stole på, at de offentlige ansatte udfører deres arbejde efter politikernes
anvisninger. Så budskabet bliver derfor, at der skal skabes en opsplitning mellem de
organisatoriske enheder, så de kan kontrolleres og deres præferencer kan komme frem i
lyset. Derved behøver man ikke at stole på hinanden. NPM kritiserer de fagprofessionelle
for en tilbøjelighed til at være “privatpraktiserende” og have andre interesser end den
organisation, de er ansat i. Det løses ved, at der i højere grad styres gennem kontrakter og
markedskonkurrence end gennem hierarkier (Bundesen, 2016, s. 58-59).

9.3 Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsens
hovedopgave er at træffe afgørelser i klagesager på det social- og beskæftigelsesrettede
område (Schultz, Organisering, kompetence og kontrol, 2017, s. 86).

Ankestyrelsen har i 2010 udarbejdet en undersøgelse "Udfordringer i sagsbehandlingen
på området for udsatte børn og unge", som benyttes i vores projekt (Bilag nr. 5).
Det benyttes som et redskab til at skabe forståelse for de udfordringer, der skaber
barrierer for at overholde lovgivningen i den daglige sagsbehandling.
Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse, der er udarbejdet efter tilsagn fra
Socialministeren. Undersøgelsen skal afdække de udfordringer, der kan være i forbindelse
med at overholde lovgivningen på området for udsatte børn og unge. Undersøgelsen
foretages på baggrund af tidligere undersøgelser, hvis resultater viste, at lovgivningen i
flere tilfælde ikke bliver overholdt (Bilag nr. 5 s. 4).

9.4 Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd
VIVE er en fusion af det tidligere KORA og SFI (VIVE - Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, 2017).
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Midtvejsevalueringen som vi har valgt at benytte i vores projekt er lavet af det tidligere
KORA. Men grundet refusionen refererer vi i nedenstående til VIVE.

VIVE er en uafhængig statslig institution, der hører under Økonomi- og
Indenrigsministeriet. VIVE har til formål at frembringe viden, som kan styrke den offentlige
sektor og bidrage med løsninger i forhold til de udfordringer, som velfærdssamfundet står
over for. Formålet er at fremme kvalitetsudviklingen, optimere ressourcerne og styringen
indenfor den offentlige sektor (VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, 2017).

VIVE løser opgaver for en lang række interessenter, såsom ministerier, regioner,
kommuner, styrelser og andre organisationer. VIVE kan også på eget initiativ foretage
analyser og forskningsprojekter (VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, u.d.).
Herning kommune har bestilt det tidligere KORA til at evaluere projektet om
Sverigesmodellen, der skal løbe over en toårig periode. Efter det første år lavede KORA
en midtvejsevaluering af projektet og det er denne midtvejsevaluering vi har valgt at
benytte i vores projekt (KORA - Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners
Analyse og Forskning, 2015). Vi er opmærksomme på, at evalueringen er bestilt af
Herning Kommune og denne derfor har en interesse i evalueringens udfald. Evalueringen
er interessant i vores projekt, da den bevidner de massive besparelser, der har været på
anbringelsesområdet.

9.5 Danske Kommuner
Danske kommuner er et nyhedsmagasin, der henvender sig til politikere, forskere samt
ledere og medarbejdere i landets kommuner. Nyhedsstoffet i magasinet omhandler
reportager, nyheder og baggrundsstof, der er interessant og på dagsordenen i kommunalt
regi. Magasinet udkommer 22 gange om året (Danske Kommuner).

Danske kommuner er drevet af KL. Artiklen som vi benytter i vores analyse, er hentet fra
Danske kommuners hjemmeside, som i 2012 fusionerede med KL’s
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kommunikationsafdeling. Dette betyder, at hjemmesiden afspejler det indhold som
forefindes i magasinet (Danske Kommuner).

Vi har valgt at benytte artikel om Anbringelsesreformen i vores projekt, da den giver et
indblik i de omprioriteringer og besparelser, der har været på det kommunale område,
siden reformen trådte i kraft i 2006. Vi finder artiklen relevant, fordi det netop er disse
omprioriteringer og besparelser, som vores empiri belyser, stadig udfordrer
socialrådgivernes faglige skønsmæssige råderum (Christensen A. H., 2005).

9.6 Dansk Socialrådgiverforening
DS er en partipolitisk uafhængig fagforening, der arbejder på at varetage
socialrådgivernes interesser. Disse interesser spænder vidt fra socialrådgivernes
arbejdsmiljø, løn og ansættelsesvilkår til på et mere politisk plan, at søge indflydelse og
påvirke den førte socialpolitik. DS medvirker til at gøre socialpolitikken mere fagligt
funderet, for at sikre at det socialt faglige arbejde kan udføres på et grundlag, der er fagligt
og etisk forsvarligt (Dansk Socialrådgiverforening, 2012).

DS har i 2010, 2011 samt 2014 lavet undersøgelser om økonomi og faglighed i
børnesager (Dansk Socialrådgiverforening, 2014).
Undersøgelserne er lavet på baggrund af socialrådgivernes tilbagemeldinger til DS,
omhandlende et pres på socialrådgivernes faglighed af økonomiske hensyn. Vi har valgt at
inddrage den seneste undersøgelsen fra 2014 i vores projekt, da den belyser, hvorledes
socialrådgiverne oplever, at de økonomiske hensyn kan påvirke de faglige vurderinger.
Undersøgelsen er foretaget blandt 227 socialrådgivere fordelt ud på 81 kommuner, hvor
alle arbejder med børnesager i kommunalt regi (Dansk Socialrådgiverforening, 2014).

Vi er opmærksomme på, at DS som faglig organisation må formodes at tage parti til fordel
for socialrådgiverne, der udgør dens medlemmer. På trods af dette vurderer vi, at det er
relevant at inddrage undersøgelsen, da den ud fra et socialrådgiverperspektiv belyser, at
økonomien har betydning for socialrådgiverens faglige arbejde på børneområdet.
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10. Teori
I dette afsnit vil vi redegøre for de valgte teoretiske perspektiver, som vi benytter i vores
projekt. De teoretiske perspektiver udgøres af Pierre Bourdieus teoretiske begreber
habitus, doxa, kapitaler samt felter og som komplementering hertil, vil vi benytte Jürgen
Habermas teori omkring system- og livsverdenen.
Vi vil benytte begreberne som en forståelsesramme til at begribe de dynamikker, konflikter
og processer, vi observerer finder sted i vores empiriske materiale. De to
hovedteoretikere, suppleret med den sekundære litteratur, skal hjælpe os til at udfolde og
nuancere projektets empiri med henblik på besvarelse af problemformuleringen.
Vi er interesseret i at belyse problemstillingen både ud fra et individ- samfunds- og
organisationsniveau, hvilket vi mener de valgte teoretikere muliggør tilsammen.

10.1 Pierre Bourdieu
Den ene hovedteori, vi har valgt at benytte i analysen af vores problemstilling, er Pierre
Bourdieus begreber omkring habitus, felt, kapital og doxa. Bourdieus samfundsforskning
består ikke af en samlet social teori, men er snarere en samling af begreber, som i
kontekst er gode redskaber til at begribe processer, konflikter og dynamikker i socialt
arbejde og samlet skaber forståelse for praksis (Christensen M. , 2016, s. 43).

Bourdieus perspektiv er relevant for vores problemformulering, da han formår at skabe et
helhedsperspektiv. Han interesserer sig for det strukturelle og objektive, set i
sammenhæng med folks egne forståelser af det samfund de lever i (Wilken, 2012, s. 29).
Hans begreber kan hjælpe os til at belyse, hvordan socialrådgivernes handlinger både
skabes af og skaber sociale strukturer (Wilken, 2012, s. 39). Bourdieus perspektiv er
relevant, fordi han betragter sociale problemer ud fra et helhedsperspektiv og ud fra en
forståelse af, at sociale problemers konstruktion også skal forstås i sammenhæng med
omgivelser, tid og sted (Wilken, 2012, s. 39).Denne forståelse skal også ses som
grundlaget for, at vi i et tidligere afsnit har valgt at beskrive noget af den relevante historik,
som vores nuværende virkelighed bygger på.
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Ud fra Bourdieus forståelse af hvordan socialt liv er organiseret, er det muligt for os at
skabe forståelse for, hvad der får socialrådgiverne til at handle, som de gør i givne
situationer.
“...Bourdieus ambition er at skabe en teori, der kan undersøge, hvordan agenternes
handlinger, som både er betinget af deres forståelse for systemet og begrænset af
systems objektive strukturer, genereres. Og hvordan disse handlinger og forståelser er
med til at generere de objektive strukturer.” (Wilken, 2012, s. 43).

Bourdieus begrebsapparat gør det således muligt for os, at belyse problemstillingen både
på individ-, organisations- og samfundsniveau. Hans begreber præsenteres i det følgende
i overskriftsform. Anvendelsen af begreberne vil dog først finde sted i analysen, hvor
begrebernes analytiske egenskaber vil træde i karakter. Vi er opmærksomme på, at
præciseringen af begreberne tydeligst træder frem, når de anvendes i undersøgelsen.

10.1.1 Habitus
Habitusbegrebet kan benyttes til at undersøge den dynamiske relation mellem individet og
det sociale. Pierre Bourdieu beskriver habitus som værende menneskets
virkelighedsforståelse; forstået således, at mennesket gennem sine erfaringer bliver
disponeret for at handle og tænke på bestemte måder. Disse dispositioner internaliseres
ubevidst gennem livet, under bestemte sociale forhold og er dermed med til at præge
valget af handling i en konkret kontekst (Wilken, 2012, s. 44). Bourdieu mener særligt, at
den tidlige socialisering har en vigtig indflydelse på menneskets måde at handle på.

Habitusbegrebet er desuden flerdimensionelt og omfatter således både mentale
dispositioner, dispositionernes kropslige forankring og den sociale forankring. Det lægger
op til en forståelse af, både hvordan viden internaliseres og former et menneskes
virkelighedsforståelse men også, hvordan disse virkelighedsforståelser udtrykkes i valg og
handlinger (Wilken, 2012, s. 46).
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Habitus er både et resultat af den primære og den sekundære socialisering. Vi vil primært
forholde os til den sekundære socialisering, som er samfundsmæssigt konstrueret og
blandt andet gennemleves i samfundsinstitutioner såsom kommunale forvaltninger.

Bourdieu fremstiller habitus som varige dispositioner. Det betyder, at habitus som
hovedregel vil medvirke til at reproducere de sociale forhold, men han udelukker ikke, at
forandringer kan forekomme (Wilken, 2012, s. 49).

10.1.2 Felter
Bourdieu oplever samfundet som differentieret og mener at der udvikles stadig flere
“universer” eller felter, som har deres egne logikker og værdier. Feltbegrebet benyttes
analytisk til at udskille mindre enheder i samfundet (Wilken, 2012, s. 51).

Et felt betegnes som et netværk af relationer og ressourcer, som består af fælles logikker
og af interne kampe om at definere feltets spilleregler. Felterne er relativt autonome, men
derfor er grænserne mellem dem ikke altid skarpt trukket op. Felterne kan således
overlappe hinanden og de kan ligeledes indeholde underfelter.

Feltet skal forstås i forhold til socialrådgiverens position, habitus og kapital samt ud fra
forholdet til andre relevante felter. Bourdieu mener ikke, at alle kampe i felterne er drevet
af den samme logik og har det samme mål, hvorfor vi mener, at teorien kan favne vores
problemstilling (Larsen, 2013, s. 98-99).

10.1.3 Kapital
Kapital refererer til de ressourcer og kilder til indflydelse og magt, som sociale aktører
kæmper om at få adgang til. Det sker gennem egenskaberne fra habitus samt feltet, de
interagerer i. Dette udgør praksis i Bourdieus forstand (Wilken, 2012, s. 57-58).

Bourdieu anvender fire overordnede kapitalformer, som kan give adgang til indflydelse og
magt: økonomisk kapital, kulturel kapital, social kapital og symbolsk kapital.
Økonomisk kapital omfatter materiel rigdom og velstand. I kapitalistiske samfund betragtes
økonomisk kapital som den mest magtfulde kapital (Wilken, 2012, s. 57-64).
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Kulturel kapital betragtes som modsætningen til økonomisk kapital. Kulturel kapital skal
dels forstås som den viden, som er udmøntet i et uddannelsesbevis men også den
generelle kulturelle læring.
Den sociale kapital refererer til den profit, der kan høstes af de sociale investeringer, man
foretager sig gennem opbygning af sociale netværk og relationer.
Den symbolske kapital skal forstås som den symbolske effekt af en kapital. Begrebet
dækker over kvaliteter som moral, ære, anerkendelse og prestige.
De fire kapitalformer er rammebegreber og skal derfor defineres ud fra analysens
kontekst.
Vi vil i vores analyse blandt andet forsøge at kortlægge kapitalernes betydning og dermed
positionere aktørerne i feltet (Wilken, 2012, s. 57-64).

10.1.4 Doxa
I afdækningen af vores problemformulering vil vi anvende yderligere et af Bourdieus
begreber; begrebet doxa. Bourdieu anvender begrebet til at beskrive noget, som opfattes
som selvfølgeligheder og derved fremstår som en universel sandhed inden for et givent
felt. Begrebet doxa benyttes til at beskrive alt det selvindlysende, det uudtalte og alt det,
som ikke er til diskussion i et felt. Doxa er således både inkorporeret i habitus og i
samfundet og er styrende for de beslutninger, som i dette tilfælde socialrådgiverne kan
træffe (Wilken, 2012, s. 99) (Larsen, 2013, s. 99).
“Doxa er det, der ikke formuleres og ikke udtrykkes sprogligt, men som alligevel gør
agenternes handlinger og valg meningsfulde.” (Wilken, 2012, s. 56).

Doxa kan således både indebære muligheder og begrænsninger for den enkelte
beslutningstager.

10.1.5 Symbolsk magt og symbolsk vold
Bourdieu definerer symbolsk magt, som magten til at konstruere virkeligheden og magten
til at få folk til at se og forstå verden på en bestemt måde. Symbolsk magt refererer altså
som magten til, at få en bestemt virkelighedsopfattelsen til at fremstå som uomgængelig
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og sand, uden at de involverede nødvendigvis opfatter det som magt, da det foregår
ubevidst.
De virkelighedsforståelser, som resulterer af symbolsk magt indlejres i habitus og er en del
af samfundets doxa (Wilken, 2012, s. 90).

Symbolsk magt udøves gennem symbolsk vold. Symbolsk vold betegnes som en særlig
blød form for vold, som rent faktisk ikke erkendes som vold. Symbolsk vold sker gennem
navngivning og klassificering; man har magten til af få sociale grænser til at eksistere. Det
ses eksempelvis udøvet politisk gennem lovgivning og gennem alle former for socialisering
(Wilken, 2012, s. 90-91).

10.2 Jürgen Habermas
Vi er interesseret i at finde ud af, hvilke mekanismer der spiller ind på socialrådgiverens
beslutningsprocesser. Beslutningsprocesser som formentlig er under påvirkning af
modsatrettede interesser som faglighed, processtyring og økonomiske hensyn. Derfor
finder vi det hensigtsmæssigt, at inddrage kritisk teori i vores analyse af empirien.
Kritisk teori som også kaldes Frankfurterskolen opstod i Tyskland i 1920’erne. Der har
gennem tiderne været flere fremtrædende samfundsteoretikere, såsom Axel Honneth og
Thomas Ziehe. Vi har i vores projekt valgt, at have fokus på den tyske sociolog og filosof
Jürgen Habermas og dennes kritiske samfundsteori (Guldager, 2017, s. 156). Det har vi
blandt andet fordi, vi finder det relevant at benytte Habermas begreber om system- og
livsverden. Disse begreber sætter netop fokus på at forstå kompleksiteten i
socialrådgiverens arbejde, når der skal balanceres mellem flere forskellige systemer.
Samfundet og det sociale liv, kan ifølge Habermas ses ud fra disse to forskellige
perspektiver. De forskellige systemer betegner Habermas som system- og livsverden. De
to systemer har forskellige organiseringsprincipper, rationalitetsformer og
handlingsorientering (Guldager, 2017, s. 159-160).
I nedenstående vil vi uddybe de begreber, som har en særlig betydning for forståelsen af
teorien.
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10.2.1 Livsverden
Livsverden drejer sig om normer, moral, kultur og den personlige identitet. Den består af
en række holdninger og overbevisninger, der er usagte og tages for givet. Det er herfra,
socialrådgiveren prøver at fortolke og forstå det omkringliggende samfund. Livsverdenen
er betinget af en gensidig forståelse og enighed om, hvordan man skal anskue og opføre
sig i en given situation og kontekst (Guldager, 2017, s. 159). Rationalitetsformen i
livsverdenen er rationel og værdiorienteret, hvilket vil sige, at socialrådgivernes meninger,
opfattelser og værdier er bundet op omkring en kritisk refleksion. Dette skaber solidaritet
og kultur, som giver socialrådgiverne en følelse af personlig identitet (Guldager, 2017, s.
160).
Livsverdenen består ifølge Habermas af tre forskellige elementer, hvoraf den første er
kultur. Kulturen er den viden, der gør, at socialrådgiverne indbyrdes kan forstå hinanden i
samtalen. Det næste element er samfund, hvor normer og værdier er med til at regulere
medlemskabet i fællesskabet og dermed en fælles solidaritet. Det tredje og sidste element
er personlighed. Det er her, den personlige identitetsdannelse oparbejdes samt
forståelsen af ens subjektive jeg (Thorndal, 2004, s. 102-104).

10.2.2 Kommunikativ handlen
Handlingsorienteringen i livsverdenen er dialog via kommunikativ handlen. Kommunikativ
handlen er et af Habermas helt centrale begreber. Begrebet er knyttet op på, at vi som
mennesker bestræber os på at få en fælles forståelsesramme i samtalen med hinanden
(Thorndal, 2004, s. 103).
Habermas taler om en kommunikativ fornuft, som går ud på, at vi gennem kommunikation
og diskussioner vil være i stand til at opnå enighed, så længe vores argumentation er
sandfærdig og forståelig for modparten. Det kræver dog, at vi er indstillet på at diskutere
længe nok til at nå frem til en fælles enighed. I en ideel situation vil man, ifølge Habermas,
føre samtalen så længe, at der kan opnås enighed om at lade det bedste argument vinde.
Han argumenterer for, at enhver diskussion altid starter ud med en intention om at opnå
enighed, da det ellers ville være meningsløst at starte diskussionen (Thorndal, 2004, s.
103).
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10.2.3 Systemet
Systemet er et politisk og administrativt system, der er styret af penge og magt. Fokus er
her på det økonomiske perspektiv med krav om øget effektivitet og funktionsevne.
Rationalitetsformen er strategisk; om noget kan betale sig og er rentabelt.
Handlingsorienteringen er også strategisk og omfatter objektive processer, der er styret af
mekanismer og magtforhold på både det økonomiske, politiske og administrative plan. Det
er magtforhold, der er med til at styre den kommunale forvaltning gennem love, regler og
retningslinjer og dermed har en indvirkning på socialrådgivernes socialfaglige råderum.
Der er her tale om en instrumentel handlen, hvor fokus er resultat- og effekt orienteret
(Guldager, 2017, s. 159).

10.2.4 Kolonisering
Livsverden- og systemperspektivet udelukker ikke gensidigt hinanden, da de begge er
nødvendige for at kunne forstå og analysere, hvilke processer og magtkampe der er i spil i
samfundet og i særdeleshed i en organisatorisk kontekst. Men de er ifølge Habermas også
konkurrerende i den forstand, at de gennem tiderne har haft forskellig vægt og indflydelse i
den samfundsmæssige- og organisatoriske udvikling (Guldager, 2017, s. 160). Skellet
mellem de to systemer er blevet større i det moderne samfund grundet vidt forskellige
styringsrationaler. Systemet er styret af penge og magt samt ønsket om effektivisering.
Livsverdenen er styret af et ønske om at opnå enighed og gensidig forståelse bundet op
omkring fagligheden. Habermas taler i den forbindelse om, at det moderne samfund står
overfor nogle udfordringer, idet systemet er ved at kolonisere livsverdenen. Med det
menes, at systemet overtager og får større indflydelse på de opgaver, som før hørte
livsverdenen til (Guldager, 2017, s. 160).

11. Analyse
Formålet med nedenstående analyse er at finde svar på, hvilken betydning de strukturelle
rammer i en kommunal børne- og familieforvaltning har for socialrådgiverens udførelse af
socialfagligt beslutningsarbejde; særligt med fokus på socialrådgiverens skønsudøvelse.
Vi har valgt at dele vores analyse op i fire overordnede afsnit med særligt perspektiv på de
lovgivningsmæssige, organisatoriske, processuelle og økonomiske rammer. Vi er kommet
frem til, at det ikke er muligt at isolere de fire perspektiver, da emnerne har relevans for og
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griber ind i hinanden. Vi mener dog, at en adskillelse af de enkelte perspektiver er vigtig
for at kunne lave en systematisk og grundig analyse samt tydeliggøre de mekanismer, der
er i spil.
I analysen har vi valgt at uddrage udsagn fra empirien, som vi mener har en særlig
relevans for vores problemstilling. Disse udsagn har været udslagsgivende for valget af de
fire perspektiver, da de havde en fremtrædende plads i vores interviews.

11.1 Betydningen af at arbejde inden for lovgivningsmæssige rammer
Vi vil i denne del af analysen rette blikket mod den del af problemformuleringen, som stiller
spørgsmål til de lovgivningsmæssige rammers indflydelse på socialrådgivernes faglige
beslutninger. Dette fordi vi netop, som tidligere beskrevet, ser Serviceloven som en lov,
hvor det på mange områder er overladt til den professionelle at foretage en skønsmæssig
vurdering. Afsnittet vil hovedsageligt omhandle bevillingsprocessen.

11.1.1 Lovgivningens indflydelse på skønsudøvelse
I1: “Men engang imellem så vil man da godt… ku’ man da for helvede ikke bare lige, for
det vil give mening. Det vil også give mening nogle gange, hvis jeg kunne bevilge nogle
småting, som jeg ikke kan bevilge, for jeg kan ikke finde en paragraf i loven, der giver
mening for det” (Bilag 2 s. 36).

Vi vil indlede vores analyse med ovenstående citat, hvor socialrådgiveren tydeligt gør
opmærksom på, at det sociale arbejde er underlagt en juridisk ramme, der let kan komme
til at kollidere med faglige og personlige værdier.

Citatet viser med Habermas begreber omkring system og livsverden, at det netop er i
sådanne situationer, socialrådgiveren oplever at befinde sig i et spændingsfelt mellem
systemet, der her kommer til udtryk i lovgivningen og socialrådgiverens livsverdenen, der
er kendetegnet ved faglighed, normer, kultur samt den personlige identitet (Guldager,
2017, s. 160-161).
I1: “Det er vigtigt at vi holder på, jamen hvad er det rent faktisk jeg har bemyndigelse, lov
kompetence og bevilling til at sætte i værk” (Bilag 2 s. 10).
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Det bliver tydeligt, at socialrådgiveren anerkender, at systemet har magt over
livsverdenen. Lovgivningen sætter en grænse for, hvad hun som socialrådgiver kan sætte i
værk jf. legalitetsprincippet.
I1: “Ja, men så må man nogle gange være lidt kreativ. Hvordan kan man så bevilge det.
Hvad kan de så hedde og så kan man nogle gange godt finde nogle løsninger.” (Bilag 2 s.
36).

Det bliver vigtigt for socialrådgiveren, at få en bevilling igennem, selvom hun godt ved, at
der ikke er tydelig rygdækning i lovgivningen. Hun bevæger sig i livsverdenen, hvor det
ifølge Habermas er muligt at handle via kommunikation. Kreativiteten kommer netop til
udtryk i sproget, hvor det handler om at finde ord, der fremstår som sandfærdige og
forståelige for modparten (Thorndal, 2004, s. 103). Systemet må således tage
socialrådgiverens argumentation for gode varer og bøje sig ud fra et
livsverdensperspektiv.
Kommunikation er på den anden side ikke mulig i systemverdenen, da socialrådgiveren
ikke kan gå i dialog med lovgivningen og dermed argumentere for sine synspunkter og
hensigter. Systemverdenen forstår ikke den kommunikative handlen, da lovgivningen er
styret af overordnede objektive mekanismer på det politiske plan (Thorndal, 2004, s. 103).
Således efterlader det socialrådgiveren i et dilemma, idet hun ikke fuldt ud kan bekende
sig til sine egne normer og faglige kultur.

Når socialrådgiveren lykkes med sin argumentation, handler det om fagligheden og om
muligheden for at udøve skøn. Hun befinder sig i et felt som professionel og hun er i
besiddelse af kulturel kapital i kraft af sin uddannelse og erfaring. Hendes position i feltet
tillader hende at argumentere ud fra de logikker, der er gældende for den professionelles
rationale. Et rationale hvor legitimitetsgrundlaget beror på, at imødekomme borgerens
behov og er motiveret af at sikre den gode opgaveløsning (Bundesen, 2016, s. 62).

Socialrådgiveren er ikke kun professionel. Hun er også ansat i en kommunal forvaltning og
dermed embedsmand. Hun befinder sig således også i et organisatorisk felt, hvor hun
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ideelt set skal følge gældende regler og føre de politiske beslutninger ud i livet (Bundesen,
2016, s. 54).

Citatet kan også belyses ud fra Bourdieus begreber om habitus og doxa. Når det bliver så
vigtigt for socialrådgiveren at få en bevilling igennem, kan det knyttes til hendes egne
personlige normer og værdier samt den forankring, hun har i sin faglighed. Ligeledes
spiller kulturen på feltet, her arbejdspladsen, også ind på hendes mentale dispositioner og
vil dermed blive afgørende for, hendes måde at agere på i den givne situation (Wilken,
2012, s. 44).
Det næste citat er med til at tydeliggøre, at det kan give tryghed for socialrådgiverne, når
der opnås enighed om, hvad og hvor meget det er muligt at bevilge.
I1: “Ja det er en af de ting, som hun (fagkoordinator) så skal arbejde med, det er at få
nedfældet det, hvad giver vi til. Vi havde en konfirmation fx, der var et barn der ikke var
døbt, et plejebarn, og så søger plejefamilien om en dåbsfest, men skal man bevilge til en
stor dåbsfest, lige før man bevilger til en konfirmationsfest - er det – altså fordi hvad ville
man gøre i en helt almindelig familie, jamen der ville man måske ikke holde to kæmpe
store fester? (...) der ville man lægge krudtet på konfirmationsfesten, så ville man få
overstået dåben, og have en hyggelig tid der, men og det har vi så fået nedfældet, for det
stod ikke i vores retningslinjer”. (Bilag 2 s. 12).

Under interviewet kommer det frem, at netop spørgsmålet om rimeligheden i at bevilge
støtte til en dåbsfest, umiddelbart inden et plejebarns konfirmation, delte teamet. Der var
ikke umiddelbart enighed og der opstod behov for retningslinjer. Som tidligere beskrevet
må en kommune gerne, inden for lovens rammer, udarbejde interne retningslinjer for
serviceniveauet. Det ligger fint i tråd med lighedsprincippet om at behandle ensartede
tilfælde ens (Henriksen, 2015, s. 137).
Vi kan dog se en problematik, hvis kommunen udfærdiger en standard, der siger, at man
kun bevilger støtte til dåbsfest i forbindelse med navngivning af det lille barn. Dermed
forholder man sig ikke sig til SEL § 1, stk. 3, der siger, at hjælpen skal tilrettelægges på
baggrund af en konkret og individuel vurdering. Vi kan som eksempel antage, at for netop
dette barn og denne konkrete plejefamilie ville en dåbsfest i et religiøst perspektiv være
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meget vigtig. Ved at undlade at forholde sig konkret til familien og entydigt til en
servicestandard, vil kommunen sætte skønnet under regel og dermed begå en ulovlig
handling (Andersen J. , 2013, s. 128).
Vi ser således en risiko for, at det bliver socialrådgiverens normer og værdier, der
afspejles i de interne retningslinjer og dermed bliver en del af feltets doxa. Doxa som
internaliseres som sandheder, man på sigt ikke behøver at stille spørgsmålstegn ved.
Dette kan beskrives som symbolsk magt, forstået som magten til at bestemme, hvordan
noget skal fortolkes og hvilken forståelse, der kan skabes omkring en situation (Larsen,
2013, s. 104).
I1: “Kan man så gå derind og bevilge lidt ekstra, så man – eller hvad gør man? Det har i
hvert fald i nogle af vores plejefamilier været lidt et issue – og der er det bare vigtigt at
man kan sige, jamen vi har en servicestandard i A Kommune der hedder sig….” (Bilag 2 s.
13).

Citatet refererer til beslutninger vedrørende netværksplejefamilier, der ikke aflønnes med
vederlag som andre plejefamilier, men blot får deres omkostninger dækket.

Her tager socialrådgiveren embedsmandskasketten på og holder sig til reglerne i form af
kommunens servicestandard. Hun kan argumentere over for borgeren, at det ikke er
muligt at bevilge “lidt ekstra”. Hun placerer sig i feltet som den loyale bureaukrat, der ikke
skal foretage et fagligt skøn. Hun er ligeledes heller ikke i det personlige felt, hvor hendes
habitus kan komme til at spille ind på, om hun synes, det er synd eller uretfærdigt, at
borgeren ikke kan få mere, end han er berettiget til.
I1: “..at det ikke er rådgiver afhængigt hvad du får bevilget, men det er en servicestandard
man har i kommunen.” (Bilag 2 s. 12).

Der har fra politisk side været et ønske at komme vilkårligheden i sagsbehandlingen til livs,
hvor det ikke er den enkelte socialrådgivers normer og værdier, der bliver afgørende for en
bevilling. Idet socialrådgiveren kan henvise til en servicestandard, giver det hende
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rygdækning for en beslutning. Både hun og borgeren må acceptere, at en servicestandard
hører til i systemverdenen og den principielt ikke er mulig at gå i dialog med.

11.2 Betydningen af at arbejde inden for organisatoriske rammer
Vi vil i denne del af analysen vende blikket mod den del af problemformuleringen, som
stiller spørgsmål ved de organisatoriske rammers indflydelse på socialrådgivernes faglige
beslutninger.
Socialt arbejde i en kommunal forvaltning kan være organiseret på forskellige måder og ud
fra forskellige principper. Hvordan socialrådgivere anvender deres råderum i en
organisatorisk kontekst, er under indflydelse af stedets fremherskende traditioner og
værdier. Det vil ligeledes være påvirket af, hvad der sker i samspillet med dem man møder
og være under indflydelse af, hvem man selv er som person (Svensson, Johnsson, &
Laanemets, 2014, s. 49).
Vi kan således antage, at der kan være mange aspekter og nuancer i organiseringen af
socialt arbejde, der kan have en betydning for udfaldet af beslutninger. Dette vil blive
undersøgt nærmere i det følgende afsnit.
Vi har valgt at underinddele afsnittet i temaer. Temaer som vi har uddraget som
fremtrædende og meningsfulde i vores empiri.

11.2.1 Sektorernes betydning for socialrådgivernes arbejde
Socialrådgiverne i A Kommunes Børne- og Familieforvaltning er organiseret i fire
forskellige teams; henholdsvis et spæd- og småbørnsteam, et ungeteam med fire
rådgivere i hvert team, samt et modtagelsesteam og et handicapteam med hver tre
rådgivere. Alle rådgivere er placeret i den samme bygning.
“Jeg synes det er rigtig rart, for her i huset sidder vi også sammen med PPR og
sundhedsplejersken, de sidder lige ovre i den anden side – så hvis jeg har en sårbar
gravid eller en ung mor, som lige har født, eller et eller andet i den stil, jamen så kan jeg jo
meget hurtigt lige stikke hovederne sammen” (Bilag 2 s. 8).

Der er således, i samme bygning, placeret forskellige professioner med ansvar inden for
hver deres sektor (Højholdt, 2016, s. 69-70).
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I1 giver her udtryk for, at den lette tilgængelighed understøtter hendes socialfaglige
arbejde. Vi kan formode, at de professionelle på den måde har lettere ved, inden for relativ
kort tid, at udnytte hinandens faglige viden og dermed opnå en større forståelse for
problemstillingen i de forskellige sager (Svensson, Johnsson, & Laanemets, 2014, s. 179).
Denne lette tilgængelighed bør dog også vække nogle opmærksomhedspunkter. Udover
at den ene af informanterne nævnte, at man skal være opmærksom på tavshedspligten, er
der også andre elementer, der har en betydning i samarbejdet på tværs af sektorerne.
”Det er vigtigt at vi holder på, jamen hvad er det rent faktisk jeg har bemyndigelse, lov
kompetence og bevilling til at sætte i værk og hvad har du, hvad er dit ansvar og hvad er
mit ansvar og så finder vi ud af sammen, hvordan vi får det løst bedst mulige måde, men
hver fag har sine områder og det er man også nødt til at holde fast på” (Bilag 2 s. 10).

Her gør I1 opmærksom på, at der er en klar bevidsthed om de forskellige sektorers
ansvar, men at der foregår et samspil, mellem det Bourdieu kalder felter. I denne kontekst
er det to felter, som har hver deres profession bag sig og derfor hver deres logikker og
normer (Järvinen & Mortensen, 2005, s. 15-16). De formår dog, på trods af det, at udøve
det Habermas kalder for kommunikativ handlen. Ved at tale med hinanden opnår de en
fælles forståelse. Derved får de muligheden for at opnå et større helhedssyn i de enkelte
sager, men opretholder stadig en klar adskillelse af arbejdsområder og et tydeligt skel
mellem de forskellige sektorer og deres ansvarsområder (Tække, 2009, s. 36).
Kompleksitet i sektoransvarligheden viser sig dog, når I2 skal forklare om sine muligheder
for at vælge de tilbud, som hun finder mest hensigtsmæssige.
”...men ja, man falder nogen gange igennem, hvor man tænker, hvorfor? Jeg vil jo vælge
øhh, og mange gange på skoletilbud, altså hvor vi jo, fordi det må vi jo ikke bestemme
noget som helst om, men vi kan da i hvert fald sende dem på efterskole, altså og vi kan
også give dem en anbringelse på Skoleskibet”.
(Bilag 2 s. 68).

Det ovenstående citat kan tolkes som en oplevelse af, at den tydelige og klare
opgavedeling mellem de forskellige sektorer, spænder ben i forhold til hvad

41

socialrådgivernes faglighed tilsiger. Det viser den organisatoriske kompleksitet, som
socialrådgiveren må udføre sit arbejde under. Det bliver de organisatoriske rammer, der
begrænser socialrådgiverens mulighed for at agere og træffe beslutninger. Som en
konsekvens heraf, kan opdelingen skabe en fragmenteret oplevelse for borgeren, da der
ikke findes nogen med det samlede ansvar og et samlet helhedssyn på den givne
situation.

Vi kan ifølge Habermas teori sige, at systemet koloniserer livsverden. Det giver I2
oplevelsen af et krydspres, hvor hun ikke kan træffe en alternativ beslutning på grund af
sektorernes opbygning. I denne kontekst er det egentlig ikke før omtalte professions felter,
altså PPR eller socialrådgiver imellem, der ikke kan skabe overensstemmelse med
hinanden, men i stedet er det de organisatoriske rammer, der får afgørende betydning for
socialrådgiverens handlemæssige råderum (Guldager, 2017, s. 160).

Hos Bourdieu ligger magten oftest hos dem, der har de økonomiske og kulturelle
ressourcer. Man kan helt grundlæggende sige, at staten er et overordnet magtfelt og at det
er her, den symbolske magt udspringer fra. Staten er den lovgivende magt og har dermed
retten til at definere bestemte anskuelser og tilgange. Disse anskuelser udmønter sig i den
måde, hvorpå de vælger at organisere og opbygge de forskellige sektorer. Således får de
ubevidst indflydelse på hvilke felter og former for kapitaler, der hersker i de forskellige
sektorer (Järvinen & Mortensen, 2005, s. 15-16).
I dette tilfælde ser vi, at det skaber uoverensstemmelser for socialrådgiveren mellem det
professionelle skøn og lovgivningen, idet staten har udmøntet lovgivningen således, at
sektorernes opbygning og ansvarsfordelingen spænder ben for og begrænser muligheden
for, at socialrådgiveren kan udføre det socialfaglige skøn (Järvinen & Mortensen, 2005, s.
16).

11.2.2 Rivalisering og værdi kollision i mellem faggrupper
I1 beretter om en sag, som hun har haft i børne- og ungeudvalget, hvor en advokat skal
advokere et forældrepar. Hun har umiddelbart inden haft en samtale med familien, hvor de
er nået til enighed om, at der skal findes en plejefamilie til deres søn, som et alternativ til
den institution, hvor han aktuelt er placeret.
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“Men jeg havde en advokat som nede i børne- og ungeudvalget fik far til at sidde og sige
at han ikke ville have at barnet skulle i plejefamilie og han var glad for at han boede på
institution. Det havde jeg det skidt med, for der ved jeg at den far han sad og løj og jeg ved
at han gjorde knuder på sig selv for at sige det og jeg kunne ikke gøre noget (...) og den
blev vi fanget i (...) og der synes jeg nogen gange at vi møder nogle advokater som tjener
rigtig, rigtig mange penge for noget som de ikke burde tjene penge på”. (Bilag 2 s. 33).

Vi finder det interessant, hvordan I1 udtrykker forargelse for den måde, hvorpå
advokaterne positionerer sig i feltet. Advokaterne opleves med al tydelighed, som en
rivaliserende faggruppe. En faggruppe, som socialrådgiveren antager, har et stort fokus på
at tjene penge frem for at hjælpe borgerne på bedste vis. Økonomisk velstand får stor
symbolsk værdi, hvilket socialrådgiveren finder foragteligt.

Advokaternes opgave og interesse er i dette tilfælde at være forældrenes forsvarer,
udelukkende med forældrenes interesse og retssikkerhed for øje. Socialrådgiverens
profession bygger derimod på en anden ideologi og kulturel selvforståelse. I dette tilfælde
ser socialrådgiveren det som sin opgave, at betragte familien som en helhed og med
barnets tarv som det overordnede mål.
Det bliver meget tydeligt, at de to faggrupper arbejder ud fra forskellige logikker, logikker
som udmøntes i strategier som tilsyneladende er svært forenelige.
I1: “Jeg synes, vi gør rigtig, rigtig meget ud af her, at vi kan stå inde for de ting vi gør, og at
de ting vi gør, de er efter lovgivningen, men i det spil som advokaterne nogle gange spiller,
jeg har også mødt ordentlige advokater, det skal lige siges, men, men nogen gange bliver
vi bare stillet skakmat. Vi kan intet gøre” (Bilag 2 s. 34).
Hun beskriver oplevelsen som at blive “stillet skakmat”. Vi tolker oplevelsen som en følelse
af magtesløshed. Hun føler sig magtesløs, idet hun skal udføre sit arbejde i et
spændingsfelt af modstridende interesser og krav. Det udløser en situation, hvor hendes
forståelse af det gode sociale arbejde bliver undermineret af andre faggruppers forståelse.
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Med Bourdieus analytiske begreber kan situationen forklares således, at advokaternes
strategier har afsæt i den omverdensforståelse, som deres habitus og deres position i
feltet giver dem samt de kapitaler, de er i besiddelse af. Der vil altså, ifølge Bourdieu, være
strategier som er oplagte for nogle, men samtidig utænkelige for andre, i dette tilfælde
socialrådgiveren (Wilken, 2012, s. 67).
Ud fra I1 beskrivelse af situationen bliver det altså tydeligt for os, at socialrådgiverne og
advokaterne har forskellige strategier, der bunder i forskellige logikker.

Det afgørende bliver altså at få lov til at definere, hvad ret skal være ud fra den logik, man
bekender sig til. I kraft af socialrådgiverens udtalelser får vi en oplevelse af, at der er en
verserende kamp om definitionsmagten de to faggrupper imellem.
Den der vinder magten til at definere, i hvilket værdimæssigt perspektiv familiernes
problemer skal ses, får således indflydelse på familiens videre skæbne.
Således er socialrådgivernes logikker ikke eneherskende, når der skal træffes
beslutninger, men de er under konstant påvirkning fra andre faggruppers forståelser.

11.2.3 Gruppedynamikkers betydning for beslutningstagning
I1 fortæller at de én gang ugentligt afholder teammøder. Et af mødets formål er blandt
andet, at der i mellem kolleger og teamleder drøftes og opnås enighed om de medbragte
sager. Adspurgt om hvordan I1 forholder sig til, at alle bevillinger skal besluttes på
teammøde, svarer hun:
“Jamen jeg synes, at med den gruppe af kollegaer jeg har, så fungerer det rigtig fint. Og
det sikrer også, at vi har en ensrettethed” (Bilag 2 s. 22).
Ligeledes bakker hun “arbejdsgangen” op med følgende argument:
“Der handler det jo om at vi får brugt hinandens erfaringer og spiller hinanden stærkere”
(Bilag 2 s. 27).
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Det generelle udtryk i interviewene er, at den tætte sparring med kollegaer har en stor
værdi for begge socialrådgivere. Den tætte sparring bliver gentagne gange begrundet med
et argument om, at det skaber ensartethed i sagsbehandlingen.

Når bevillinger skal besluttes på et gruppemøde, kan der imidlertid også være nogle
ubevidste og uudtalte gruppedynamikker, som kan komme til at spille en rolle for
beslutningstagningen. Det følger eksempelvis af Matilde Høybye-Mortensens udsagn om,
at blandt andet gruppetænkning bliver en udfordring i forhold til beslutningstagning. Hun
argumenterer for, at der kan være en tendens til, at der fokuseres for meget på at opnå
konsensus i et team om valg af løsning på et problem. Det kan føre til, at andre og mere
kritiske perspektiver ikke kommer i betragtning (Høybye-Mortensen, 2013, s. 71-72).
Denne form for konsensus mener vi, særligt kommer til udtryk i I2 udtalelse, da hun
forklarer om bevillings drøftelserne på teammøderne.
“Når jeg er ny i gruppen, så er jeg måske heller ikke den der sådan lige bralrer afsted med
det hele, hver eneste gang, så kan det godt være, at jeg lige altså lige, lytter mig lidt an,
hvordan er det lige i plejer at arbejde her...” (Bilag 2s. 73).

Antageligt forsøger I2 at fortælle, at man som eksempelvis ny i gruppen forsøger at
tilpasse sig, så gruppen i fællesskab opnår konsensus. Der bringes ikke umiddelbart andre
og nye perspektiver på banen, selvom man måske synes, det kunne være relevant.

Ser man udtalelserne i relation til Bourdieu, kan man forstå denne gruppe enighed som en
form for doxa. Der er i feltet, bestående af teamet, tilsyneladende oparbejdet nogle
ubevidste og selvindlysende sandheder. Der eksisterer nogle interne forståelser, som
gruppen ikke umiddelbart er bevidste om. Disse bliver først synlige, idet et nyt medlem
indtræder i gruppen. Som I2 giver udtryk for i sætningen: “hvordan er det lige i plejer at
arbejde her”, så har hun som ny i gruppen endnu ikke inkorporeret eller eksternaliseret
disse sandheder, hvorfor strategien i dette tilfælde viser sig ved tilbageholdenhed.
Doxa bliver således styrende for de beslutninger, som socialrådgiveren kan træffe og får
på den vis også indflydelse på skønsudøvelsen og dermed udfaldet af de endelige
afgørelser.
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I2 fortæller endvidere, at hun har oplevet, at man i forskellige kommuner vælger at
anlægge forskellige perspektiver på sociale problemer og derved benytte forskellige
metoder:
“...igen det der med, at der er en forskel fra kommune til kommune, hvor jeg har været
vant til at kunne arbejde på en bestemt måde, og det var det her lige præcis i E kommune
er det Susan Hart, og det er den vej, at man går, det gør man ikke her, der er det noget
helt, helt andet man går ind og benytter sig af...” (Bilag 2 s. 67-68).

Igen vidner det om, at man internt i et felt har inkorporeret en særlig forståelse af
problemerne, som først rigtig bliver tydeliggjort, når alternative muligheder viser sig.
Flere steder i interviewet bliver det således tydeligt for os, at den doxiske forståelse har
stor indflydelse på socialrådgivernes beslutninger, og at det nærmest bliver et uundgåeligt
vilkår.

I kraft af, at den fælles forståelse i gruppen; doxa, udmønter sig i handlinger i form
af myndighedsbeslutninger, kan vi forstå disse handlinger som en form for symbolsk vold
udøvet på baggrund af symbolsk magt (Wilken, 2012, s. 90-93).
Det bliver ved I2 udtalelser tydeligt for os, hvordan teamet på nærmest vilkårlig vis, får en
social orden til at fremstå som en naturlig orden. Givetvis er den symbolske magt en
ubevidst handling, men socialrådgiverne har i kraft af deres position formelt magten til at
konstruere forståelsen af virkeligheden. Det er vel at mærke en virkelighed, som kan få
vidtrækkende konsekvenser for andre mennesker (Wilken, 2012, s. 90-93).

11.2.4 Visitationsprocessen og dens indvirkning
Når en bevilling er blevet godkendt på et teammøde, fortæller I1 følgende om det videre
forløb:
“...så ryger det videre til det der hedder Lille-Vis - og Lille-Vis1, så har vi lavet en
børnefaglig undersøgelse og vi har lavet handleplan og så, det er vores familiehus og

1

Lille Vis er et visitationsudvalg, hvor der træffes beslutninger vedrørende visitationer til indsatser og foranstaltninger.
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familiebehandlere, som så tager den videre, det er dem der skal udføre opgaven. Og så
har vi så de store ting, som så skal på Store-Vis 2og det er anbringelser.” (Bilag 2 s. 14).

Når en bevilling er blevet godkendt på teammødet, bliver den altså efterfølgende sat på til
yderligere behandling på et af de to visitationsudvalg.

Vi observerer overvejende en afdeling, hvor den enkelte socialrådgivers egenkompetence
sammenlignet med vores erfaringer er forholdsvis lille. Dette bevidnes af, at alle bevillinger
skal igennem flere processer og overordnede repræsentanter, inden der kan træffes en
beslutning. I Ankestyrelsens rapport fremgår det, at der generelt i kommunerne er en
tendens til, at man i udstrakt grad vælger at sende foranstaltningerne igennem en
visitationsproces (Bilag nr. 5 s. 11).

Denne form for bureaukratiske og hierarkiske organisering er, ifølge Habermas,
kendetegnende som en del af systemverdenens strategiske rationalitetsform.
Systemverdenens logik er bundet op på rationelle argumenter og dermed ikke
nødvendigvis argumenter, der er kommet frem via kommunikativ handlen, som modsat
symboliserer livsverdenens logik (Andersen H. , 2013, s. 393).

Hos Steen Juul Hansen ser vi den hierarkiske orden, som en del af det bureaukratiske
handlingsrationale. Den hierarkiske orden er bundet op på regelstyring og en klar
arbejdsdeling (Bundesen, 2016, s. 53). Denne hierarkiske orden kommer til udtryk i den
måde hvorpå A Kommunes Børne- og Familieforvaltning, har valgt at organisere sig.
I1: “På Lille-Vis der er det min nærmeste leder og familiehusets nærmeste leder og så tror
jeg det er en repræsentant fra deres medarbejderstab, der er med. Og på Store-Vis der er
det vores centerchef og (...) hende der styrer vores økonomi, der laver budgetter, som
også er med (...) og så vores – min teamleder som også er med for at fremlægge sagen,
det er sjældent vi selv er inde, og skal. Vi har egentlig lavet det skriftlige materiale, og så
ryger den ind..”. (Bilag 2 s. 14-15).

2

Store Vis er et visitationsudvalg, hvor der træffes beslutninger vedrørende anbringelser.
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Vi ser, at repræsentanterne i visitationsudvalgene hovedsageligt er bemandet af
overordnede ledere. Det er altså ledere, der i sidste ende udgør den
beslutningskompetente myndighed i A Kommunes Børne- og Familieforvaltning. I udvalget
sidder ligeledes en økonomisk repræsentant, som vi må formode, har det overordnede
økonomiske overblik. Vi ser således, at socialrådgiverens opgave i denne proces bliver at
udfærdige det skriftlige materiale.

Ved brug af Matildes Høybye-Mortensens analytiske opdeling af beslutningsprocessen
observerer vi altså en opdeling, hvor socialrådgiveren bliver ansvarlig for at redegøre for
problemdefinition og undersøgelsen og til dels fremlægge nogle potentielle
valgmuligheder, men hvorom visitationsudvalget har bemyndigelsen til at træffe det
endelige valg (Høybye-Mortensen, 2013, s. 146).
Når arbejdet med at problemdefinere samt undersøge borgerens behov bliver adskilt fra
det at træffe det endelige valg, får det den betydning, at det sociale arbejde skal puttes ind
i en skabelon. Det resulterer i en bestemt måde at anskue sociale problemer på, hvor det
må antages at problemerne kan objektiveres og i højere grad opfattes som “tamme”
problemer (Høybye-Mortensen, 2013, s. 146).

Af Ankestyrelsens rapport fremgår det, at ledere blandt andet benytter
visitationsprocessen til det formål at opnå en ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen.
Ligeledes skal det sikre en overholdelse af lovgivningen samt være med til at vurdere, om
der findes billigere foranstaltninger, der er lige så kvalificerede (Bilag nr. 5 s. 11).
Netop det sidste incitament trækker tråde til Habermas beskrivelse af systemverdenen,
hvor de rationelle argumenter er styret af magt og penge. Havde man alternativt valgt at
give plads til livsverdenens kommunikative handlen, ville vi formodentligt have set
socialrådgiverne i A Kommunes Børne- og Familieforvaltning besidde en større
beslutningskompetence og ikke mindst som værende repræsentant i egne sager ved
bevillingsmøderne.

11.2.5 Socialrådgivernes oplevelse af råderummet i et organisatorisk perspektiv
Vi bliver særligt opmærksomme på, at argumentet om at skabe ensartethed går igen
adskillige gange i interviewet. Særligt når der skal gives forklaring på det, som udefra set,
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potentielt kan opleves som nogle træge og langsommelige arbejdsgange. Det giver os en
oplevelse af, at socialrådgiverne angiveligt har accepteret de strukturelle rammer, som en
del af deres vilkår.
Alligevel er det også bemærkelsesværdigt, når I2 fortæller:
“Hvor her, der har jeg sådan mindre kompetence og tingene skal leveres på gruppemøde,
og så skal der siges god for det på gruppemøde” (Bilag 2 s. 60).

I2 har tidligere i sit arbejdsliv erfaret at have større handlefrihed. Til det faktum, at
bevillinger altid skal besluttes på et gruppemøde, giver hun følgende kommentar:
“Så ja, jeg kan godt mærke at det kører lidt fast” (Bilag 2 s. 60).

Hun giver altså, på trods af de gentagne argumenter omkring ensartetheden, også udtryk
for en oplevelse af indimellem at “kører fast” i de mange beslutningsprocesser. I2
modsatrettede udmeldinger får os til umiddelbart at antage, at I2 måske forsøger at
acceptere nogle vilkår, som hun alligevel ikke altid ser som den mest fornuftige løsning.
Samme vilkår erkender hun, når hun må lade en borger vente, fordi der kun er visitering til
Lille-Vis en gang i måneden:
”...så altså, når der er Lille-Vis en gang om måneden. Så ja, det var så i går. Så du er
nødt til at vente en måned, inden de overhovedet kan blive visiteret” (Bilag 2 s. 61).

Hun udtrykker en forståelse af, at visitationen faktisk forringer kvaliteten af
sagsbehandlingen og en konsekvens heraf er, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget.

Bureaukratiseringen og umyndiggørelsen kan i værste fald aflede et meningstab for den
enkelte socialrådgiver og det står i stærk kontrast til livsverdensperspektivet. I
livsverdenen kan mening, solidaritet og personlig identitet ikke frembringes administrativt,
det kan kun frembringes via kommunikativ handlen (Guldager, 2017, s. 161).
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Habermas betegner denne bureaukratisering og umyndiggørelse som systemets
kolonisering af livsverdenen, hvor det menneskelige individ opsluges i systemroller og
underlægges systemets krav om effektivitet.
Koloniseringen kan få konsekvenser som i ovenstående tilfælde, hvor I2 beskriver en
meningsløs langsommelig sagsbehandling og konsekvensen for borgeren bliver at skulle
vente op til en måned længere på at modtage hjælp (Guldager, 2017, s. 161).

Når socialrådgiverne vælger at argumentere til fordel for den forholdsvis træge
organisationsstruktur samt den minimale egenkompetence, som vi ser i afdelingen, kan vi
tolke det som en overlevelsesstrategi; en overlevelsesstrategi hvor man forsøger at
reducere kompleksiteten og systemets simple logik får lov til at sejre (Killén, 2010, s. 74).
Strategien er nødvendig for socialrådgiveren for at kunne indgå i en organisation, hvis
rationalitetsform ikke givetvis stemmer overens med ens personlige eller faglige værdisæt.
Ved at italesætte positive argumenter for systemets logik, reduceres krydspresset og der
skabes en retfærdiggørelse af arbejdet for sig selv og andre. Vi ser det som et forsøg på at
skabe mening i det meningstab, man ellers måtte opleve.

11.3 Betydningen af at arbejde inden for processuelle rammer
Vi vil i denne del af analysen kaste et særligt blik på hvilken betydning processuelle
rammer som dokumentationskrav, samt modeller og metoder har for socialrådgivernes
beslutningsarbejde.

11.3.1 Dokumentation
I interviewet gav begge socialrådgivere udtryk for, at dokumentationsarbejdet og de
standardiserede evidensbaserede metoder udgjorde en stor del af deres arbejde som
myndighedsrådgivere.
I2: ”Altså, det synes jeg faktisk at der er borgernes sikkerhed, og jeg kan rigtig godt lide at
lave gode lange notater, så at man kan få noget ud af det, men kan også blive frustreret
over at når jeg har haft en times møde, så har jeg halvanden times dokumentationsarbejde
i bagefter” (Bilag 2 s. 75-76).
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I1: “Jeg synes det er meget, men det giver jo også en sikkerhed for borgeren og kan se, at
det også er nødvendigt. Juraen skal være i orden. Men, men det er kæmpe afhandlinger vi
laver engang imellem” (Bilag 2 s. 29).

Begge socialrådgivere giver således udtryk for, at en stor del af deres arbejdstid bliver
brugt på at dokumentere. Socialrådgiverne fortæller samtidig, at de ser det som noget, der
bidrager væsentligt til borgernes retssikkerhed.
I2: “Jeg var med i en optælling, men det er mange år siden, og fra DS’ side, hvor det
fremkom, at der var 80 % til skærmen og 20 % til borgerne, og den er i hvert fald ikke
blevet, mindre tid til skærmen siden da, så jeg tror den holder, ret godt overens” (Bilag 2 s.
75).

Begge socialrådgiveres benævnelse omkring borgerens retssikkerhed, tolker vi som en
form for retfærdiggørelse af, at de benytter størstedelen af deres tid på
dokumentationsarbejde. Veldokumenterede faglige beslutninger giver borgeren større
mulighed for indsigt i egen sag og dermed forståelse for det grundlag, som beslutninger
bliver truffet på baggrund af. Dokumentationskravet sikrer således borgerens
retssikkerhed. Socialrådgiverne efterlever de bureaukratiske spilleregler, som dog i tilfælde
får den konsekvens, at kontakten og relationsarbejdet med den enkelte borger bliver
reduceret.
Dette scenarie kan ifølge Habermas igen ses som systemverdenen, kolonisering af
livsverdenen (Guldager, 2017, s. 160). Kommunikationen og relationsdannelsen, som
ellers er nogle af værdierne i socialt arbejde, bliver reduceret og erstattet af love dikteret
fra staten. Den kommunikative handlen, som Habermas betegner den, er netop rettet mod
at forsøge at få en forståelse for borgerens livsverden; herunder habitus (Thorndal, 2004,
s. 103). Ved at opnå en større forståelse af borgerens livsverden, kan man formentligt
også bedre tilbyde de midler og indsatser, som er mest effektive til at skabe en forandring.
Kommunikations- og relationsarbejdet med borgeren er ligeledes et ønske om at sikre
borgeren medindflydelse og medbestemmelse i egen situation (Alminde, Henriksen,
Nørmark, & Andersen, 2008, s. 178).
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11.3.2 Organisationens brug af modeller og metoder
Når vi taler om de bureaukratiske spilleregler, så synes det handlemæssige råderum at
blive udfordret for I2 i forbindelse med BUM-modellen. I dette tilfælde bestiller- og udfører
delen samt den måde, de har valgt at organisere BUM-modellen i A Kommune:
“...men jeg kan mærke at jeg bliver presset af at jeg ikke må være med til at vælge hva
metode de skal arbejde efter op i Familiehuset3, fordi de har metodefrihed og jeg vil
frygtelig gerne, kunne rammesætte på mange områder fordi at, at jeg har set at det her
kan virke, så prøv det ikke også men det, men det må jeg ikke” (Bilag 2 s. 68).

BUM-modellen har en forhistorie, der knytter sig tæt til NPM rationalet (Hansen C.-A. ,
2016, s. 187). I forbindelse med dette beskriver I2 en oplevelse af ikke at kunne vælge den
metode, som hun finder mest hensigtsmæssig, fordi styringen sker som en del af BUM
modellen. Denne styring medfører, at det er kontrakter og retningslinjer i kommunen,
socialrådgiveren skal rette sig efter. Overordnet set kan man sige, at det professionelle
skøn i forbindelse med valg af metoder, i dette tilfælde bliver udført og overladt til
udførerenheden, i denne forbindelse Familiehuset (Hansen C.-A. , 2016, s. 188). Habitus
har betydning for, hvordan socialrådgiveren oplever denne form for styring.
For socialrådgiver I2 opleves det som en begrænsning i forhold til at kunne gøre brug af sit
handlemæssige råderum. Hun har et ønske om, at bringe den viden hun har fra tidligere
erfaringer ind i sit arbejdet med borgerne. Systemet koloniserer således socialrådgiverens
livsverden. Ifølge Bourdieu, kan det tolkes som en uoverensstemmelse mellem de to felter
(Järvinen & Mortensen, 2005, s. 16). Netop de logikker og værdier, der er i
socialrådgiverens felt, taber terræn og Familiehusets felt og deres logikker og værdier
overtager dele af det handlemæssige råderum. Denne oplevelse af begrænsning, som
socialrådgiveren giver udtryk for, kan også tolkes som en uoverensstemmelse i forbindelse
med den doxa, der er i felterne, altså en professions doxa.
Det at socialrådgiveren inden for sit felt netop betragter sine valg af metoder, som
værende de mest formålstjenlige og “det hun har set virke” i praksis, gør at hun anskuer
sine valg som nærmest selvindlysende og naturlige. Det kan tolkes som, at det for hende

3

Familiehuset er A Kommunes interne tilbud.
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kan virke næsten uforståeligt, at Familiehuset har metodefrihed til at vælge, hvordan de vil
arbejde med barnet eller familien (Järvinen & Mortensen, 2005, s. 16).

BUM-modellen er ikke den eneste procesmæssige styring, socialrådgiverne arbejder efter.
På børne- og familieområdet har andre metoder, som eksempelvis den socialfaglige
metode ICS, en stor indflydelse på socialrådgivernes sags - og beslutningsarbejde. Det
være sig på både godt og ondt, som det fremstår af følgende citater:
I2:”Altså det betyder jo noget i forhold til at komme hele vejen rundt og det og være lidt
styrende i det, altså jeg er egentlig meget systematisk og kassetænkende på mange
områder, men hvis det ikke passer i den ene kasse, så skal det passe i den anden kasse
altså, hvor jeg nogen gange synes man falder over metoderne og tænker, at det her det er
bare op af bakke, og andre gange så er det jo en rigtig god retningssnor, så jeg synes det
er lidt blandet” (Bilag 2 s. 69).
I1:“Altså ved ICS, der er det superfint. Fordi det sikrer jo, at man kommer rundt om alle.
Man bliver holdt fast i, jamen du skal have belyst de her ting, og bliver vi jo i hvert fald
også holdt fast i, hvorfor er det så du har valgt ikke at belyse nogle ting. Fordi det ikke lige
giver mening i denne her sag. Men du har taget stilling til det. Så det er ikke en, hov jeg
glemte da lige og kigge efter om der var en bedstemor eller et eller andet” (Bilag 2 s. 26).

Begge socialrådgivere beskriver den socialfaglige metode som værende hensigtsmæssig i
den forstand, at den medvirker til at skabe et større helhedssyn og bidrager til at
opretholde en god systematik i sagsarbejdet.

Systematikken, som ICS er bygget op omkring, kræver at man skematisk forholder sig til
de enkelte emner (Jæger, 2015, s. 110). Udfordringen kan være, som I2 også nævner i
ovenstående citat, at det kan være svært, at få tingene til at passe ind i de angivne felter,
hvilket vi har en formodning om, kan have den konsekvens, at noget bliver udeladt af
undersøgelsen. Det kan ligeledes være problematisk, at socialrådgiveren i sine
bestræbelser på ikke at overse noget, vurderer at et udsagn har relevans flere steder i
undersøgelsen og undersøgelsen derved bliver for omfattende (Posborg, 2013, s. 248).
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Dermed kan vi have en formodning om, at fokus bliver rettet mod at udfylde skemaet
korrekt. Hvilket kan medføre en risiko for at overskygge det egentlige formål, som netop er
at udarbejde en børnefaglige undersøgelse med fokus på at lave en konkret individuel
vurdering af det enkelte barns situation og behov. Vi kan tolke det som, at socialrådgiverne
oplever det som komplekst at opnå overensstemmelse mellem, at på den ene side være
forpligtet til at lave en individuel vurdering ud fra livsverden og dermed egen dømmekraft
og skønsmæssig vurdering og på den anden side leve op til systemverdenens krav om
kontrol og ensartethed (Posborg, 2013, s. 248).

11.4 Betydningen af at arbejde inden for økonomiske rammer
I denne del af analysen vil vi tage fat på det økonomiske aspekt af vores
problemformulering. Vi vil derfor undersøge, hvorvidt socialrådgiveren oplever, at de
økonomiske rammer og det øgede fokus på økonomisk ansvarlighed, har indflydelse på
det socialfaglige beslutningsarbejde samt det skønsmæssige råderum.

11.4.1 Visitationsudvalget udfordrer socialrådgiverens råderum
I A Kommune er kompetencen til at træffe økonomiske beslutninger, som tidligere
beskrevet i afsnittet omkring de organisatoriske rammer, overtaget af visitationsudvalget,
hvilket kommer til udtryk i følgende citater fra I2:
“Altså når jeg sender noget på Lille-Vis, så er det jo bevilliget herinde fra vores ledelse her.
Jeg kan ikke sætte det på Lille-Vis” (Bilag 2 s. 58).

Socialrådgiveren udtrykker i ovenstående, at de ingen økonomisk egenkompetence har.
Dette giver ifølge I2 nogle udfordringer i forhold til effektiviteten:
“så altså, når der er Lille-Vis en gang om måneden. Så ja, det var så i går. Så du er nødt til
at vente en måned, inden de overhovedet kan blive visiteret... så det. Altså der kan jeg
godt mærke, at det, at der er jeg i hvert fald lidt på overarbejde fordi jeg skal lære, at jeg
ikke kan være så hurtig på aftrækkeren” (Bilag 2 s. 61).
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Det er således ikke altid befordrende ud fra et socialfagligt synspunkt, at skulle afvente, at
der træffes afgørelser om indsatser i visitationsudvalget.
Det at socialrådgivernes økonomiske beslutningskompetence er ikke-eksisterende,
sammenlagt med ventetiden på at få en indsats godkendt, må antages at have
konsekvenser for det socialfaglige arbejde. Adspurgt I2 herom, svarer hun således:
“Det har det, altså jeg tænker flaskehals. Jeg tænker at det godt kan bremse på mange
områder” (Bilag 2 s. 61).

Det bliver tydeligt for os, at systemverdenen koloniserer livsverdenen. Systemverdenen,
som i dette tilfælde udgøres af visitationsudvalget, har overtaget socialrådgivernes
livsverden (Guldager, 2017, s. 160). Socialrådgiverne har ikke kompetence til at visitere til
indsatserne, da dette gøres på Lille-Vis. I lyset af Bourdieu kan det tolkes som en
magtkamp om kapitaler. Socialrådgivernes kulturelle kapital i form af deres faglige viden,
må vige til fordel for visitationsudvalgets sociale kapital i form af, at udvalgene er besat af
ledere med en højere social status samt økonomiske kapitaler med fokus på de
økonomiske hensyn i visiteringerne af indsatser (Larsen, 2013, s. 100-101).
Den kommunikative handlen, hvor socialrådgiverne kan argumentere sig frem til en særlig
indsats, risikerer at vige pladsen til fordel for systemverdenens mere instrumentelle
handlen, hvor fokus er økonomi- og resultatorienteret (Tække, 2009, s. 34-35). Vi ser, at
visitationsudvalget udøver symbolsk magt, i kraft af at det er op til udvalget at afgøre,
hvordan socialrådgivernes indstilling til en indsats fortolkes og hvilke perspektiver der skal
lægges vægt på i visitations øjemed (Larsen, 2013, s. 104). Man kan antage, at det ville
udmønte sig i symbolsk vold, hvor socialrådgiverne, der står i en mindre magtfuld position,
således bliver påtvunget visitationsudvalgets fortolkning. I følgende udtalelse, oplever vi I2
indordne sig og argumentere for visitationsudvalgets værdier:
“...men på den anden side. Så kan det også sikre en ensartethed og det kan sikre, at
økonomien i afdelingen…” (Bilag 2 s. 61).
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Ifølge Steen Juul Hansens definition af rationalerne, ser vi at socialrådgiveren kommer i et
krydspres mellem to forskellige handlingsrationaler; det bureaukratiske- og det
fagprofessionelle handlingsrationale.
Det bureaukratiske er hierarkisk opbygget, hvor arbejdsdelingen er klart defineret, som i
ovenstående, hvor det organisatorisk er besluttet, at kompetencen til at visiterer til
indsatser udelukkende tilfalder visitationsudvalget. Beslutningerne træffes ud fra en
målrationalitet, hvor det afgørende er at følge gældende regler og love. Her bliver
ensartethed og økonomisk ansvarlighed argumenterne for den “rigtige” afgørelse
(Bundesen, 2016, s. 53-54).

Krydspresset opstår, fordi det fagprofessionelle handlingsrationale kommer med en helt
anden indfaldsvinkel, hvor målet ikke er den “rigtige” beslutning men derimod den “gode”
beslutning. Den gode beslutning i sådanne tilfælde indbefatter, at denne kan træffes ud fra
et fagligt grundlag, hvor det skønsmæssige råderum og individuelle hensyn vægtes frem
for økonomisk styring og formelle regler (Hansen S. J., Styring af de proffessionelle i
velfærdsstaten, 2016, s. 56-58).

11.4.2 Socialrådgiverens råderum i et økonomisk perspektiv
Vi ser tydeligt i vores interview, at socialrådgiverne balancerer mellem at skulle favne
hensynet til egen faglighed samt hensynet om økonomisk ansvarlighed. I2 fortæller, at hun
i undersøgelsen ikke skeler til det økonomiske:
“Når jeg sidder med mine faglige vurderinger i en børnefaglig undersøgelse og så videre,
så har økonomien ingen betydning” (Bilag 2 s. 62).

Det viser sig derimod at være en helt anden sag, når vi går fra undersøgelses stadiet til
valget af en konkret indsats. Her viser økonomisk ansvarlighed sig at være en vigtig
prioritering. I2 fortæller, at der altid vil være en opmærksomhed på at vælge det billigste
tilbud:
“Så har jeg tidligere prøvet, at så har jeg skulle forhøre mig om tre institutioner der havde
målgruppen og hvad var prisen, og så skulle man vælge den billigste” (Bilag 2 s. 62).
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Vi ser, at BUM modellen spiller en central rolle, når socialrådgiveren skal tage stilling til,
hvilket tilbud der i en given situation er bedst egnet til at løse opgaven. Økonomien er ikke
blot en ydre ramme for socialrådgiverens arbejde, men spiller i høj grad ind på
udvælgelsesprocessen. Socialrådgiveren skal ikke kun indstille til det tilbud, der vurderes
bedst egnet i et socialfagligt perspektiv, men skal også medtænke prisen for ydelsen, når
sådanne beslutninger skal træffes (Klausen & Hansen, Økonomiske og juridiske rammer
for socialt arbejde, 2016, s. 147-148). Risikoen kan således være, at hensigten om at
vælge det tilbud der er bedst og mest egnet til at løse en given problematik, ud fra et
fagligt perspektiv, alligevel må vige pladsen til fordel for økonomiske hensyn. Vi oplever, at
I2 er meget opmærksom på, at hun skal forsvare sine faglige vurderinger, men samtidig at
disse vurderinger hele tiden vægtes op imod et økonomisk hensyn:
“så hvis man har sin faglighed med sig, så tænker jeg ikke, hvis den sådan lidt, det kan vi
også. Altså have et ben i hver lejr, måske sådan måske sådan. Så er jeg godt klar over at
det der er dyrest, det får jeg ikke igennem” (Bilag 2 s. 63).

Ifølge Habermas forsøger socialrådgiveren at argumentere ud fra livsverdenen. Hun har
en forståelse af, at gennem den kommunikative handlen, vil hun kunne argumentere sig
frem til, at den indsats hun finder egnet også kan realiseres, hvis blot hun har belæg for
sine faglige argumenter.
Hun giver dermed også udtryk for, at hun er bevidst om, at handlingsorienteringen i
systemverdenen er en helt anden og hun derfor skal være tydelig i sin argumentation, hvis
ikke systemverdenens instrumentelle handlen med sit fokus på effektivitet og økonomi,
skal vinde over fagligheden (Guldager, 2017, s. 159-160).

At systemverdenen koloniserer livsverdenen ses i følgende udsagn fra I1:
“På min pind, når jeg skal træffe beslutningerne, nej, så spiller det ikke nogen rolle. Men
jeg er, jeg er da bevidst om, at det ikke er sikkert, at jeg får de ting igennem, som jeg
vurderer ville være det mest optimale, fordi det koster for mange penge, og jeg måske
derved er nødt til at tage, det jeg vurderer som det næstbedste” (Bilag 2 s. 16).
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Koloniseringen sker i kraft af, at systemverdenens ensidige fokus på effektivitet og
økonomi langsomt overtager livsverdenen og indskrænker socialrådgiverens
skønsmæssige råderum. Hun ser sig nødsaget til at gå på kompromis med sin faglighed
og vælge det næstbedste alternativ (Guldager, 2017, s. 160-161).

11.4.3 Spændingsfeltet mellem faglighed og økonomiske styringsrationaler
DS har i 2014 lavet en undersøgelse vedrørende økonomi og faglighed i børnesager:
”Vores nye undersøgelse viser, at der fortsat er et stort økonomisk pres på faglighed i
mange kommuner. 47 % af socialrådgiverne i undersøgelsen fortæller, at økonomien i høj
eller nogen grad vejer tungere end socialfaglige vurderinger, når der skal træffes
beslutninger om anbringelser” (Dansk Socialrådgiverforening, 2014, s. 2).

Denne undersøgelse understøtter oplevelser som I1 har haft på en tidligere arbejdsplads i
B Kommune:
“Hmmm… Det har jeg ikke prøvet her vil jeg sige, men jeg har prøvet det i B Kommune, at
der var en Sveriges model, der skulle have nogle tal, der så godt ud og det synes jeg kom
på bekostning af nogle ting. Der skulle vi helst ikke have nogle anbringelser” (Bilag 2 s.
18).

Vi tolker I1 udtalelse sådan, at Sverigesmodellen havde et økonomisk incitament, hvor
hensigten var at spare på de udgiftstunge anbringelsessager. Det gjorde sig også
gældende i tilfælde, hvor det var socialrådgivernes klare faglige vurdering, at en
anbringelse af barnet ville være det korrekte valg.

Sverigesmodellen har fokus på barnets tarv. Socialrådgiverne har færre sager og er i tæt
dialog med barnet og dennes netværk. Der er hyppigere opfølgninger i sagerne, men knap
så meget fokus på modellens økonomiske incitament. Kora har foretaget en evaluering i B
Kommune efter projektet har kørt i et år, der viser en besparelse på 3,7 mio. kr. (KORA Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning, 2015, s. 8).
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Vi finder det interessant at se de store besparelser i lyset af I1 følgende udtalelse:
“Og det er jo klart, at når man kører Sverigesmodellen, så skal vi helst ikke have nogle
anbringelser, og har vi anbringelser, skal de være meget korte eller det skal være
netværksplejefamilier, og det er bare ikke altid godt. Netværksplejefamilier er bare noget
rigtig, rigtig, rigtig skrøbeligt noget” (Bilag 2 s. 18).

Vi tolker det således, at de intentioner som Sverigesmodellen havde, i forhold til at sikre
barnets tarv, ikke opleves sådan for I1. Hun har derimod en følelse af, at modellen i højere
grad er et økonomisk styringsredskab til at få antallet af anbringelser og dermed udgifterne
bragt ned.

Ifølge Bourdieu kommer socialrådgiveren i et krydspres mellem to konkurrerende felter, i
dette tilfælde det socialfaglige felt og det organisatoriske/økonomiske felt. Krydspresset
opstår, når det socialfaglige felt har en doxa, der altovervejende har fokus på det gode
sociale arbejde. Kapitalen kan betegnes som kulturel og fokus på økonomien er
sekundær, når der skal træffes socialfaglige beslutninger. Det organisatoriske/økonomiske
felt derimod har en helt anden doxa. Her er det en selvfølge at tænke på effektivisering og
besparelser med øje på budgetoverholdelse og økonomisk ansvarlighed (Larsen, 2013, s.
98). I citatet fortæller I1 om en oplevelse, hvor hun måtte gøre op med det faktum, at hun
måtte gå på kompromis med sine faglige værdier:
“...og det var grunden til at jeg rejste fra B Kommune på det tidspunkt, det var at jeg følte,
at der var nogle statistikker, der skulle opfyldes og det var det der blev kigget på først,
også i forhold til hvad der rent faktisk var, at de her børn har brug for” (Bilag 2 s. 18).

I1 fortæller, at hun oplevede så stort pres på sin faglighed i B Kommune og som
konsekvens heraf, følte sig nødsaget til at finde et andet arbejde. Hun fortæller endvidere,
at hun er glad for sit nuværende job i A Kommune, men at hun også her oplever
udfordringer på grund af hensynet til økonomien. Hun udtrykker det samtidig som en
nødvendighed at indtænke økonomien, når der skal peges på foranstaltninger.
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“Jeg prøver at smide den (økonomien) væk når jeg laver min faglige vurdering, men altså
det er klart, når man skal pege på foranstaltningerne, tænker jeg at Familiehuset jo er
vores, og det er med i betalingerne (...) Jeg skal ikke ud med hundrede krone sedlerne,
når jeg beder om timer der, end hvis jeg køber det ude i byen” (Bilag 2 s. 62).

På baggrunds af denne udtalelse blev vi nysgerrige på, om det var muligt for
socialrådgiveren, at vælge det tilbud de fandt bedst egnede, uagtet om det var et tilbud i
internt- eller eksternt regi. Til dette svarer I1:
“Ja, og der bliver vi lidt udfordrede af, at vi er en lille kommune, ja” (Bilag 2 s. 22).

Vi tolker ud fra ovenstående, at I1 af og til føler sig udfordret, når der skal vælges et tilbud.
Det er ikke kun fordi kommunen helst bruger tilbud fra internt regi, men hovedsageligt fordi
kommunen er lille og derfor ikke har økonomi til at ramme alle målgrupper. I1 fortæller
videre om denne problematik:
“...Internt. Som er, som for eksempel skoleområdet. Så har vi jo en specialskole eller så er
der jo A Skolehjem. Det er de to og, og kan man ikke på nogen af dem, så er man skidt
stillet her i A Kommune” (Bilag 2 s. 23).

Her bliver det tydeligt, at selvom det ikke er en økonomisk målsætning, der bliver pålagt
socialrådgiverne, så bliver de alligevel påvirket af den økonomiske ramme- og
budgetstyring. Det er ifølge Habermas, systemverdenens agenda der skal arbejdes under.
Specialskoler og andre tilbud, som i de professionelles optik er velegnede til at løse de
konkrete opgaver, bliver nedlagt da det i systemverdenen ikke anses for økonomisk
rentabelt at bibeholde disse tilbud (Guldager, 2017, s. 159).

11.4.4 Krydspres mellem socialfaglige skøn og økonomisk ansvarlighed
“...men på den anden side. Så kan det også sikre en ensartethed og det kan sikre, at
økonomien i afdelingen, og der har jeg altid sagt lige fra dag et af, at jeg vil skide en hat på
hvad det koster. Hvis bare folk får den hjælp de skal have” (Bilag 2 s. 61).
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I2 giver her tydeligt udtryk for, at hun står i et krydspres mellem, at skulle være økonomisk
ansvarlig og samtidig stå fast på sin egen faglighed og derved ikke lade de økonomiske
hensyn vinde over fagligheden.

Der er flere ting, der gør sig gældende, når socialrådgiverne skal vurdere de mest
hensigtsmæssige indsatser for udsatte børn og familier. På anbringelsesområdet har
Barnets Reform og Anbringelsesreformen de seneste år medført et øget fokus på at
anbringelser udenfor hjemmet skulle nedbringes. Der skulle i stedet sættes ind med tidlig
indsats, hvor ressourcerne i familien og det nære netværk skulle bringes mere i spil
(Hougaard, 2015, s. 224).

Vi tolker dog ikke, at det kun er disse ydre påvirkninger med reformerne og dertil
ændringer i lovgivningen, der påvirker socialrådgivernes beslutningsarbejde og
skønsudøvelse. Det handler også om de massive besparelser, der gennem årene har
været på anbringelsesområdet, som har medført at mange kommuner vælger plejefamilier
eller netværksfamilier frem for anbringelser på mere specialiserede institutioner
(Hougaard, 2015, s. 227).
“...altså det er klart jo, at jo tættere du kommer på toppen, jo mere kigger du på
økonomien. De kigger mere på økonomien end jeg gør, så jeg skal også kunne begrunde,
hvorfor er det vi snakker institution og ikke plejefamilie til fire vederlag” (Bilag 2 s. 15).
I1 accepterer, at økonomien spiller en væsentlig rolle for beslutningstagerne i
organisationen, men hun mener dog stadig, at fagligheden kan vinde via den
kommunikative handlen. Via faglig begrundelse kan hun argumentere sig frem til, hvorfor
eksempelvis en bestemt institution vil være det rigtige valg i en given situation (Tække,
2009, s. 34-35).
Vi tolker her, at det er I1 egen habitus, der får en afgørende rolle. Det er vigtigt for hende,
at forsvare egne værdier og faglige holdninger samt det arbejde hun udfører. Hun forsøger
givetvis at overbevise sig selv om, at økonomien ikke spiller en større rolle, end at hun
gennem kommunikation kan argumentere for, at den faglige vurdering skal vægtes højere
end det økonomiske hensyn (Larsen, 2013, s. 102-103).
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Dette bliver vi nysgerrige på at få uddybet nærmere. Vi stiller os tvivlende i forhold til, at
faglig argumentation altid kan feje de økonomiske hensyn af bordet i eksempelvis
anbringelsessager. I den forbindelse er det tankevækkende, at der med indførelsen af
Anbringelsesreformen var intentioner om, at anbringelser i professionelle plejefamilier
skulle nedbringes med 15 procent, til fordel for de billigere netværksplejefamilier som til
forskel fra professionelle plejefamilier ikke modtager vederlag for at have et barn i pleje.
Dette skulle over en årrække, indbringe en besparelse på omkring 230 millioner kr.
(Christensen A. H., 2005).
Besparelserne på udsatte børne- og ungeområdet har haft en betydning for, hvordan
socialrådgiverne skal forvalte deres beslutninger. I1 er bevidst om, at intentionen bag
reformerne har været tidlig indsats samt øget fokus på, at børnene har bedst af en
opvækst indenfor egen familie eller netværk. Det tankevækkende er dog her, at I1 ikke
mener at netværksplejefamilie er hensigtsmæssige ud fra en socialfaglig vurdering:
“Fordi det er jo der, man teoretisk set siger, at der får barnet jo det bedste fra alle
verdener. Det har sine biologiske bedsteforældre, det har mor og far, der kan komme i
hjemmet. Men jeg har ikke oplevet nogen endnu, hvor det fungerede optimalt. Så vil jeg
hellere have, at vi har en professionel plejefamilie, som har barnet, altså i hverdagene og
så har de rigtig mange weekender og ferier og rigtig meget hygge hjemme ved bedstefar
og bedstemor og farfar, og alt det bedste de kan få” (Bilag 2 s. 19).

Socialrådgiverne vil uvægerligt komme i et krydspres mellem egne socialfaglige
synspunkter, det skønsmæssige råderum og kravet om det økonomiske hensyn i sager,
hvor anbringelser og andre omkostningstunge indsatser er på dagsordenen. Det er
systemverdenens instrumentelle handlen med fokus på besparelser, der vinder indpas.
Her er der intet krav om at være interaktiv og tale sig frem til løsninger, der for alle parter
er acceptable. Det er som tidligere belyst blot et spørgsmål om, hvorvidt løsningerne er
resultatorienterede og rentable. Socialrådgiverens livsverden taber terræn og de må finde
måder, hvorpå de kan navigere i en verden, der mere og mere er på systemets præmisser
(Thorndal, 2004, s. 105-107).
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12. Konklusion
Formålet med dette bachelorprojekt var at skabe en nuanceret indsigt i, hvordan
socialrådgivere oplever at udøve deres faglighed i en praksis underlagt strukturelle
rammer. Vores forforståelse var, at socialrådgiveres faglige skønsudøvelse i en offentlig
kommunal børne- og familieforvaltning er i risiko for at gå tabt i systemiske og økonomiske
hensyn.

Med afsæt i vores empiri kan vi konkludere, at vi til dels bliver bekræftet i vores
forforståelse omkring de udfordringer socialrådgivere møder i en kommunal børne- og
familieforvaltning.
Vores teorivalg bekræfter således, hvordan systemverdenen ofte koloniserer individ
verdenens logik og ser at det udløser konsekvenser for socialrådgivernes
beslutningstagning og skønsudøvelse. De faglige beslutninger bliver ofte påvirket af både
bevidste og ubevidste mekanismer.

Vi ser, at de lovgivningsmæssige rammer opleves som en barriere i tilfælde, hvor reglerne
bliver så konkrete, at socialrådgiveren oplever det som vanskeligt eller umuligt at træffe en
beslutning ud fra faglige argumenter. Det bliver tydeligt ud fra vores empiri, at
socialrådgiveren opfatter lovgivningen som en begrænsning i de tilfælde, hvor deres
personlige værdier eller faglige normer kolliderer med lovens ramme. Vi kan konkludere, at
socialrådgiveren benytter sproget som våben i kampen, om at retfærdiggøre deres
beslutninger. Vi kan ligeledes konkludere at lovgivningen, herunder også kommunernes
interne servicestandarder, opleves som en tryghed for socialrådgiverne og vi ser, at de
ofte benyttes som et fagligt argument for, at en beslutning ikke er truffet vilkårligt.
Socialrådgiverne bruger generelt argumentet om ensartethed i bevillingsprocessen. Vores
konklusion er derfor, at socialrådgiverne påvirkes af den kritik, der verserer i den offentlige
debat samt af det politiske ønske om at komme vilkårligheden i sagsbehandlingen til livs.
Vi må ligeledes konkludere, at socialrådgiveren er i risiko for at ensrette sagsbehandlingen
i en sådan grad, at det individuelle og konkrete skøn er i risiko for at ligge under for
kommunens interne retningslinjer.
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Vi kan samtidig konstatere, at det skønsmæssige handlerum, som karakteriserer en stor
del af lovgivningen på børne- og ungeområdet er nødvendigt, når hensynet til det
individuelle og unikke ønskes prioriteret. Det skønsmæssige handlerum levner plads til, at
socialrådgiveren gennem kommunikationen kan skabe grundlag for individuelle løsninger;
dette ud fra en forståelse for at komplekse problemstillinger oftest fordrer individuelle
løsninger.

Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere, at beslutningskompetencen til at træffe
valg om indsats ofte ligger hos ledere. Det har den konsekvens, at socialrådgiverens
problemdefinition og undersøgelse opleves som fragmenteret fra den endelige beslutning.
Beslutningerne bliver således ikke truffet alene på baggrund af den enkelte socialrådgivers
socialfaglige vurdering, da vi må konstatere, at særligt økonomisk rentabilitet bliver en
afgørende faktor.

Vi ser ligeledes udfordringer, når socialrådgiverne fortæller om at arbejde med
regelbundne metoder og modeller. Vi må fastslå, at det skønsmæssige råderum bliver
indskrænket betydeligt, idet modellerne i sin grundstruktur ofte har begrænsninger i
valgmulighederne. Vi kan således konkludere, at komplicerede sociale problemer, ofte må
ses nødsaget til at betragtes i objektiverede og simplificerede udgaver for at passe ind i
fastlagte skabeloner. Den faglighed som vi oplever er nødvendig, når vilde problemer
ønskes løst, bliver begrænset af disse fastlagte skabeloner. Vi ser dog samtidig, at der
over tid er udviklet skabeloner, der bidrager til, at socialrådgiveren fastholdes i en
nuanceret betragtning af helheden omkring borgeren. Socialrådgiverne oplever ofte dette
som en støtte, men kan muligvis forhindre, at der tænkes i alternative baner.

På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at ubevidste mekanismer, såsom
gruppekonsensus og doxa får stor indflydelse på beslutningstagningen. Teamets normer
og værdier, bliver ofte styrende for socialrådgiverens problemopfattelse. Hos begge
socialrådgivere er en særlig høj prioritering i at opnå rygdækning i form af kollegial
opbakning, hvilket i sidste ende influerer på socialrådgivernes skønsmæssige vurderinger.
Vurderingerne bærer således i nogle tilfælde mere præg af organisationens traditioner end
af socialfaglige, individuelle skønsmæssige vurderinger.
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Vi ser også, hvordan beslutningerne er under påvirkning fra andre faggrupper, hvor der
kan versere en kamp om magten til at definere, i hvilket værdimæssigt perspektiv
familiernes problem skal anskues. På trods af dette kan vi alligevel konkludere, at netop
de forskellige synspunkter også kan ses som en styrke i forhold til at fastholde
helhedssynet omkring en kompleks sag, hvor det ikke altid er muligt at opnå et entydigt
svar.

Vi kan overordnet konkludere, at socialrådgiveres beslutninger og skønsmæssige
vurderinger er under påvirkning af mange, både bevidste og ubevidste, forhold. Det være
sig forhold som er gældende hos den enkelte socialrådgiver, lokalt i organisationen,
politisk og i samfundet generelt.
Rammerne ser vi ofte, er karakteriserede af styrende aftaler, standardiserede opgaver og
begrænsninger i råderummet, som udfordrer socialrådgivernes autonomi i forhold til
beslutningstagningen. Socialrådgiverne oplever ofte at stå i et krydspres mellem at være
tro embedsmand og samtidig være tro mod faglige og personlige værdier. De må se sig
nødsagede til, at drage ofte forskelligartede hensyn, som økonomisk rentabilitet og faglig
kvalitet med ind i deres beslutningsarbejde.

I det meste af socialrådgiveruddannelsens eksistens har der været et klart
interessesammenfald mellem stat og profession. Men særligt de senere år bærer præg af
et større gab mellem socialrådgiverfaget og de politiske hensigter.
Der er et politisk ønske om, at uddanne socialrådgivere til at varetage beslutningsopgaver
i kommunalt regi med et øget fokus på at overholde processuelle regler. Dertil kravet om,
at i vid udstrækning inddrage pris og effekt holdt op mod kvalitet i de socialfaglige
beslutninger. Vi kan konkludere, at socialrådgiverne givetvis accepterer de strukturelle
rammer som et vilkår og tilpasser sig rammerne ved hjælp af faglig argumentation.

Vi må derfor afslutningsvis konstatere, at det er af stor vigtighed, at socialrådgiveren til
stadighed er sig bevidst om de strukturelle rammers betydning for beslutningstagningen.
Det er vigtigt, da socialrådgiveren netop træffer beslutninger, der kan have ganske
indgribende og vidtrækkende konsekvenser for børn og familier, der befinder sig i en udsat
position.
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