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BAKGRUND 
Socialstyrelsen har under en längre tid fått signaler om att socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård behöver ökade kunskaper om handläggning och dokumentation av 

ärenden. Detta visar sig bland annat i att Socialstyrelsen får många grundläggande frågor 

från socialtjänsten runt lagstiftning och annat regelverk. Institutionen för vård och 

omsorg (IVO) har även uppmärksammat att det finns brister i handläggning och 

dokumentation i många kommuner. 

Socialstyrelsen anlitade Xtractor för att få hjälp att kartlägga behoven hos målgruppen 
och ta fram förslag på utvecklings- och utbildningsinsatser för att svara upp mot 

behoven. 

 

HUR HAR VI JOBBAT? 
Xtractors pedagog genomförde tillsammans med Socialstyrelsens projektgrupp en 

förstudie som sedan resulterade i ett lösningsförslag.  

Förstudien skulle svara på följande frågor:  

· I vilka moment i socialtjänstens handläggning och i vilka delar av 

dokumentationen behövs stöd?  

· Vilken/vilka grupper ska stödet rikta sig till? 

· Vilka kunskaper behövs för att förbättra handläggning och dokumentation?  

· Hur ska stödet utformas för att på bästa sätt bidra till lärande?  

För att besvara frågorna genomförde vi enkäter och intervjuer med målgruppen, 

sammanställde slutsatser från IVO:s granskningar och identifierade de vanligaste 

frågorna från handläggare till Socialstyrelsens och IVO:s upplysningstjänst.  
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VAD KOM VI FRAM TILL? 
En viktig slutsats av målgruppsanalysen blev att handläggarna framför allt söker och 

utvecklar kunskap genom diskussion med sina chefer och kollegor. Mindre vanliga 

strategier är att på egen hand söka svar på internet eller i handböcker, eller att gå igenom 

webbutbildningar.  

Kartläggningen visade också att utbildningsbehovet är stort, även om det också finns 

praktiska och strukturella hinder som behöver avhjälpas på andra sätt.  

Analysen och kartläggningen hjälpte oss att definiera det övergripande effektmålet för de 
framtida utbildningsinsatserna – ”En ökad rättssäkerhet och ökad delaktighet – vilket 

ska leda till positiv förändring för barnet”. Målgruppen för stödet är framför allt 

handläggarna i socialtjänstens barn- och ungdomsvård, men också arbetsledare – totalt 

flera tusen personer.  

Vi definierade vi också ett antal beteenden som behöver stärkas hos målgruppen för att 

nå detta mål, bland annat att genomföra alla steg i handläggningsprocessen med kvalitet, 

en tydlig röd tråd och delaktighet för barnet och dess anhöriga. 

Slutligen definierade vi ett stort antal kompetensmål, d.v.s. de kunskaper målgruppen 

behöver för att kunna uppnå de önskade beteendena.  

VAD BLEV LÖSNINGEN? 
För att uppnå de mål som satts upp behövs en förbättrad introduktion för nyanställda, 

men också av ett konkret stöd för lärande i det dagliga arbetet. Eftersom stöd för 

introduktion hanteras i ett separat projekt fokuserade Xtractors lösningsförslag på 

lärande i det dagliga arbetet. 

I lösningen delas det omfattande innehållet upp i teman, där varje tema består av tre 

huvudsakliga delar, som med enkla medel och relativt liten produktionsbudget hjälper 

till att uppfylla de många kompetensmålen. 
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Översiktlig skiss över stödets upplägg och struktur 

Teori – förklaring av centrala begrepp och moment inom handläggning och 

dokumentation. För att förmedla dessa kunskaper används text och bild, men även 

förklarande animationer med rörlig infografik. 

Reflektionsstöd – reflektionsfrågor för att ge respons på en kollegas eller medarbetares 

handläggning och dokumentation. Reflektionsstödet fungerar också som ett stöd i det 

egna arbetet. Materialet består av enkla digitala dokument som vid behov kan skrivas ut.   

Stöd för övning och diskussion i gruppen – instruktioner och material som arbetsledaren 

använder för att genomföra utbildningstillfällen i teamet på arbetsplatsen. Underlaget 

ska vara i stort sett självinstruerande, för att kräva minimalt med förberedelse för 

arbetsledaren. Underlaget innefattar t.ex. presentationsmaterial med inbäddade 

scenariobeskrivningar (text eller film) och tillhörande diskussionsfrågor, steg-för-steg-

instruktioner för praktiska övningar, och så vidare.     
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Materialet ska ses som en verktygslåda för både medarbetaren och arbetsledaren, att 

använda utifrån behoven hos den enskilde medarbetaren eller gruppen som helhet.   

ARBETET FRAMÅT 
Socialstyrelsen valde att arbeta vidare utifrån Xtractors förslag, och efter att förstudien 

avslutats fick Xtractor ett fortsatt och utvidgat uppdrag att bistå i planering och 

produktion av det föreslagna stödet. Uppdraget omfattar även att bidra med pedagogisk 

samordning mellan detta projekt och det projekt som ansvarar för en reviderad 

yrkesintroduktion. 
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