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OM PROJEKTET
I forskningsprojektet riktas intresset mot att söka kunskap om frontlinjenspraktik inom den
sociala barn- och ungdomsvården där orosanmälningar tas emot, ges mening, kategoriseras,
utreds eller avskrivs. Den praktik som kallas förhandsbedömningar (Socialstyrelsen 2019).
Forskningsintresset tar avstamp i att alla orosanmälningar inte med automatik leder till en
utredning av oron i anmälan samt att den initiala förhandsbedömningen, med nödvändighet,
omges av en hög grad av osäkerhet. Det är en uppgift där socialarbetares, och därmed samhällets,
antaganden om tillräckligt goda uppväxtförhållanden och barndomar kommer till uttryck och
förstås. Studien syftar till att utforska socialsekreterares (professionella) bedömningar och de
bevekelsegrunder som påverkar deras ställningstaganden när allvarlighetsgraden i en
orosanmälan ska avgöras.
Forskningsgenomgången ger en bild av att det saknas studier som intresserar sig för
socialtjänstens bedömnings- och beslutspraktik särskilt inom området barn och unga. För det
sociala arbetets praktiker kan studien få betydelse genom att den bl.a. syftar till att belysa
komplexiteten i de bedömningar och beslut som dagligen görs inom den sociala barn- och
ungdomsvården, Eftersom socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för
barn och ungdomar som far illa, eller riskerar att fara illa, är det viktigt med kunskap som syftar
till att bättre förstå hur bedömningar formas och det är något som detta projekt syftar till.

METOD
Den metodologiska ingången i studien är i grunden etnografisk vilket innebär att den
övergripande strävan är att få en detaljerad, och sammansatt, bild av hur orosanmälningar tas
emot, hanteras och hur professionella omdömen formas. Detta har genomförts genom
observation av centrala situationer där socialsekreterare tar emot information om oro,
förbereder sig för samtal och pratar med kollegor och arbetsledningen efter mötet med familjer.
Observationer har kompletterats med reflekterande frågor till socialsekreterare, fjorton
individuella- och tre fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare.

NULÄGET
I skrivandets stund pågår ett analysarbete av det inhämtade materialet och första artikeln
skrivs. I den ligger fokus på hur socialsekreterare hanterar osäkerheten som omger
bedömningarna.
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