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SYFTE
Studiens övergripande
fokus handlar om
hanteringen av hinder
och motsättningar vid
förändringsarbete i
riktning mot en mer
förebyggande
socialtjänst.
Syftet med studien är
att identifiera drivande
och motstridiga idéer
och intentioner vid
policyutveckling och
praktiskt genomförande
av individanpassade
insatser som erbjuds
utan särskild behovsprövning till barn, unga
och familjer.
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BAKGRUND
Det preventiva arbetet som idé återfinns i större delar av samhället men
framförallt är det verksamheter som skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvården som bär det förebyggande och främjande ansvaret för barn och
unga. Den preventiva tanken utgår från att insatser ska ges i tidigt skede och
att en senare problemutveckling kan förhindras. I förarbetena till 1980 års
socialtjänstlag tydliggjordes socialtjänstens ansvar för proaktivt
förebyggande arbete på både samhälls-, grupp -, och individnivå. En del av
det förebyggande arbetet är de så kallade serviceinsatserna, som erbjuds
utan särskild utredning eller behovsprövning. Insatserna beskrivs vanligen
som öppna och tillgängliga vilket ska göra dem attraktiva för målgruppen.
Serviceinsatser erbjuds idag i ett flertal svenska kommuner, men det saknas
kunskap om vilka de når, om de verkligen uppfattas lockande och vad
insatserna resulterar i.

OM FORSKNINGSPROJEKTET
Forskning om så kallade människobehandlande organisationer har ofta
kunnat konstatera att det finns en skillnad mellan hur en verksamhet talar
om och formulerar en policyutveckling och dess faktiska innehåll. Med den
ingången kommer denna studie att undersöka de eventuella skillnader och
spänningar som kan uppstå mellan idé och praktik, samt hur de kan förstås
och förklaras.
Som en del av studien kommer en programteori att tas fram, tillsammans
med yrkesverksamma, gällande de aktuella insatserna. Med programteorin
som grund kommer fördjupande frågor ställas gällande exempelvis vad
insatserna ska förebygga, hur detta görs och för vem de görs tillgängliga.

