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Förord 

Denna kunskapsöversikt är skriven inom ramen för forskningsprojektet 
Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa. 
I forskningsprojektet, som leds av professor Torbjörn Forkby, studeras styrning, 
arbetssätt och resultat av ett policyarbete i Kronobergs län; Barnens Bästa 
gäller! i Kronoberg. En del i följeforskningen är att bidra med kunskapsstöd till 
utvecklingsarbetet, vilket denna kunskapsöversikt är ett exempel på. Vi som 
författare, Angelika Thelin, Sofia Enell och Torbjörn Forkby, är forskare i 
socialt arbete och verksamma vid Institutionen för socialt arbete, 
Linnéuniversitetet. I arbetet med kunskapsöversikten har vi tagit huvudansvar 
för olika delar. Angelika Thelin har, som översiktens förstaförfattare, haft ett 
övergripande ansvar för texten som helhet och ett huvudansvar för del två, 
sammanställningen av tidigare forskning. Det innebär att Angelika har sökt, valt 
ut, läst och sammanställt vetenskapliga publikationer om professionellas roll i 
GIRFEC. Sofia Enell har i sin tur haft huvudansvar för del ett, om 
policyutvecklingen i Skottland och alltså sökt, valt ut, läst och sammanställt 
policydokument om rollerna Named person och Lead professional. Angelika 
och Sofia har även tillsammans skrivit de inledande delarna, den avslutande 
diskussionen och kunskapsöversiktens implikationer för forskning, 
policyformulering och praktik. Torbjörn Forkby har i ett slutskede varit med 
och skrivit igenom översikten i sin helhet.  

Kunskapsöversikten har lästs och kommenterats av flera personer, såväl från 
regionala som lokala utvecklingsarbeten i och utanför Kronoberg. Vi vill 
särskilt tacka Josefin Bernhardsson, Mats Anderberg och Karin Pernebo för 
deras noggranna och hjälpsamma läsning.   

 
Angelika Thelin, Sofia Enell och Torbjörn Forkby 
Växjö, mars 2021 
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Sammanfattning 

På flera platser i Sverige pågår utvecklingsarbeten inom välfärdssektorn som 
syftar till att uppfylla alla barn och ungas mänskliga rättigheter genom tidiga 
och samordnade insatser. Flera av dessa arbeten är inspirerade av en skotsk 
policy som kallas Getting It Right For Every Child (GIRFEC). I denna modell 
ingår två professionella roller; Named person och Lead professional, vilka har 
tilldelats personal inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. De som blir 
tilldelade dessa roller har tillgång till flera verktyg för att identifiera, utreda, 
planera och följa upp tidiga och vid behov samordnade insatser för barn och 
unga. Utöver det förväntas även många andra välfärdsprofessionella inom 
skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och polis delta i arbetet.  

Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra till kunskapsutveckling om 
förebyggande arbete och samverkan för barn och unga i Sverige genom att dra 
lärdom av arbetet med den skotska policyn GIRFEC. Mer precist är syftet att 
bidra med kunskap om hur professionella förväntas göra och gör förebyggande 
arbete och samverkan inom ramen för den skotska policykontexten. De 
frågeställningar som väglett översikten har dels riktat sig mot 
policyutvecklingen i Skottland och vilka normativa spänningsfält som framträtt, 
dels mot vad forskning visat avseende normativa spänningsfält, det 
vetenskapliga stödet för modellen och görandet av GIRFEC i praktik. 
Kunskapsöversikten innehåller således en policyanalys ocn en 
forskningsöversikt som presenteras i separata kapitel men diskuteras 
gemensamt i det avslutande kapitlet. 

Metodologiskt har kunskapsöversikten en narrativ utgångspunkt, vilken 
strävar mot att ge en översikt över befintlig kunskap gällande ett brett ämne och 
bidra med fördjupade perspektiv utifrån det resultat som presenteras. För de 
fördjupande perspektiven har vi utgått från teoretisk förståelse av 
välfärdsprofessionella och de normativa spänningsfält som de har att verka 
inom, narrativ policystyrning, hård och mjuk styrning samt evidens. De 
teoretiska perspektiven har bidragit till hur frågeställningarna formulerats, 
materialet analyserats samt resultatet diskuteras. 

Kunskapsöversiktens sammantagna resultat visar att kärnkomponenterna i 
de lösningar som arbetats fram i Skottland genom GIRFEC kan sammanfattas 
med att välfärdsprofessionella ska sträva mot att: 

• tidigare samverka för att identifiera behov av stöd bland alla barn och unga, 
• tidigare sätta in insatser i en berörd verksamhet vid identifierat behov av 

stöd,  
• vid behov samverka tidigare så att flera olika verksamheter bidrar med 

samordnade insatser,  
• genomgående låta barns och ungas aktörskap ta större plats inom ramen för 

det ovanstående.  
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I Skottland har Named person tilldelats rollen som ansvarig för att driva arbetet 
gällande punkt 1 och 2 ovan. Lead professional har tilldelats ansvaret för att vid 
mer komplex och/eller långvarig problematik ansvara för punkt 2 och 3. Båda 
rollerna har utöver det ansvar för att säkerställa att punkt 4 uppfylls. 

Resultaten från policyanalysen visar att de två rollernas position har 
förändrats över tid där framförallt Named person kommit att bli mer central. 
Detta kan tolkas som en förflyttning av fokus mot att komma in allt tidigare, 
istället för att koncentrera sig på mer omfattande insatser för att värna barns och 
ungas välbefinnande. En lag instiftades för att träda i kraft i Skottland 2016, 
bland annat i syfte att ytterligare öka professionellas informationsdelning till 
Named person när ett barn kan tänkas behöva stöd. Denna ordning vad gäller 
informationsdelning mötte dock motstånd, vilket resulterade i att den skotska 
staten stämdes. Deras högsta rättsinstans fann vid sin prövning att lagförslaget 
om att göra Named person och informationsdelning till en skyldighet var ett 
brott mot Europakonventionen, rätten till skydd av privat- och familjeliv. Även 
om de fann den generella inriktningen som lovvärd, ansåg Högsta domstolen att 
det var omöjligt att häva sekretessen mellan verksamheter enligt den nya 
lagstiftningens intentioner, som baserades på generella samtycken från 
vårdnadshavare och unga. Domen kan ses som ett bakslag för den skotska 
regeringens försök att förstärka statens rätt att företräda barnets intressen, vilket 
i sin tur relaterar till frågor om vilken roll det offentliga ska ges när det handlar 
om att uppnå välbefinnande i befolkningen. Idén med att ha en utpekad 
kontaktperson för barn, unga och föräldrar så som var tänkt har dock inte 
släppts, men baseras nu istället på frivillighet från berörda och inte på ett tydligt 
lagstiftningskrav. Klassiska frågor inom välfärdspolitiken har därmed prövats 
inom policyn GIRFEC. 

Med utgångspunkt från teorier och resultat från tidigare forskning kan 
kunskapsöversikten sägas ge ett stöd för att arbeta vidare i Sverige med idélikhet 
relaterat kärnkomponenterna i modellen som listas ovan. Verktyg och arbetssätt 
från modellen kan bidra till förbättrad samverkan mellan välfärdsprofessionella 
från olika verksamheter till förmån för barn och ungas välbefinnande och 
mänskliga rättigheter. Verktygen och arbetssätten behöver dock, förutom att 
vara juridiskt och framför allt politiskt hållbara, även anpassas för att fungera i 
Sverige – i synnerhet för att kunna bli förståeliga och meningsfulla för barn och 
unga som växer upp här. Många välfärdsaktörer och framför allt barn, unga och 
vårdnadshavare behöver vara delaktiga, inte enbart i policyarbetet utan också i 
omsättningen av policyns ambitioner i praktik.  

I relation till de GIRFEC-inspirerade utvecklingsarbetena i Sverige uppfattar 
vi som författare att det finns en hel del arbete kvar att göra vad gäller att 
diskutera, pröva och följa upp hur de arbetsprocesser och roller som preciserats 
i Skottland passar och kan integreras i befintlig verksamhet i Sverige. Vidare 
finns det även behov av att se över det formellt utsedda (positionerade) 
ledarskapet och testa att arbeta aktivt med att kombinera det med ett uttalat 
distribuerat ledarskap. Det positionerade ledarskapet riktar fokus mot vilka 
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chefer och ledare som involveras i processen samt mot vilket ansvar de tilldelas 
för att se till att arbetet fortlöper genomtänkt, strukturerat och kollektivt. Att 
arbeta uttalat med ett distribuerat ledarskap innebär att främja en kultur där alla 
involverade politiker, tjänstepersoner och välfärdsprofessionella ges utrymme 
och tar ansvar för att börja i frågan om vad jag, utifrån min kompetens, kan 
bidra med här och nu utifrån den position jag har och de förutsättningar som 
finns, för att göra tidiga och samordnat arbete i policyns anda samt för att sträva 
efter att omsätta dessa tankar till handling. Det innebär att samtliga aktörer 
investerar tålamod, tillit, tid och engagemang i processen. Målet för samarbetet 
runt enskilda barn och unga kan formuleras som att det handlar om att hamna i 
en situation där berörda parter delar – istället för lämnar över – information, oro 
och ansvar, samtidigt som ett främjande och stödjande arbetssätt balanseras. De 
ovanstående förhållningssätten som strävar mot konsensus, behöver samtidigt 
även balanseras med ett uttalat kritiskt förhållningssätt. Frågor om ”för vem?” 
och ”för vad?” olika aktiviteter görs måste exempelvis hållas ständigt levande.  

För att gå mot ett positivt utfall av ett så omfattande förändringsarbete som 
det är frågan om här, visar denna kunskapsöversikt att de professionella grupper 
som involveras i arbetet måste ha en rad kunskaper och kompetenser. De 
handlar om sådant som en generell grundläggande kunskap om varandras 
kompetensområden, uppdrag, mandat och förutsättningar. Det handlar även om 
kunskaper om välbefinnande och mänskliga rättigheter både generellt och 
utifrån fokus på barn och unga, samt samverkan och relationellt arbete. Utöver 
det krävs det kunskap om prevention och hur det kan utvecklas inom 
välfärdssektorn. För de som tilldelas särskilda uppdrag inom arbetet kan det 
också krävas ytterligare riktade utbildnings- och stödinsatser. 
Välfärdsprofessionella behöver utöver kunskap tid, stöd från ledning och 
digitala verktyg för att ges möjlighet att förverkliga policyns ambitioner.  

Sammantaget visar därmed denna kunskapsöversikt att ledning på mer 
övergripande nivå behöver ta ansvar för svåra frågor om politiska avvägningar 
och prioriteringar av resurser inom sina verksamheter. Självklart startar inte 
organisationerna från noll i dessa frågor, utan en rad av dessa kunskaper och 
kompetenser finns redan på plats.  

Slutligen, i omfattande och komplexa utvecklingsarbeten där önskemål om 
att mäta slutgiltiga effekter av ansträngningarna möter många utmaningar, 
förefaller det särskilt angeläget med återkommande avstämningar av huruvida 
arbetet är på väg åt rätt håll. Resultat från sådana uppföljningar kan både ge 
positiv energi in i processen när målet känns avlägset eller svårt att nå och ge 
förutsättningar för att korrigera riktningen vid identifierade problem.  
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Inledning 

Denna kunskapsöversikt handlar om att göra förebyggande och samverkande 
arbete som professionell inom ramen för den skotska policyn Getting It Right 
for Every Child (GIRFEC). Policyn är ett av uttrycken för ambitionen att 
reformera välfärdsarbetet med barn och unga och en följd av Skottlands ökade 
självbestämmande från centralmakten i Storbritannien under senare decennier1. 
Arbetet med denna policy har skett över en längre tid samt i relation till andra 
internationella och nationella policyarbeten. En samlande utgångspunkt för 
flera reformer i Skottland uttrycks genom the Early Years Framework som 
lanserades brett 2009 (Dunlop, 2015), men det är GIRFEC-policyn som har fått 
störst uppmärksamhet i Sverige. Möjligen beror det på att GIRFEC 
exemplifierar konkret hur ambitionen ska kunna förverkligas genom olika 
vägledningar och nya professionella roller som ingår i en praxismodell. Intresset 
för policyn kan också antas hänga samman med att den delar karaktärsdrag med 
den skandinaviska välfärdsmodellen och svarar mot identifierade 
utvecklingsbehov högt upp på den svenska politiska agendan. Det har alltså 
funnits en grundläggande tankegemenskap i vilken GIRFEC passat in och 
kunnat slå rot först i Skottland och senare i Sverige (Anderberg, Forkby & 
Thelin, 2020).  

Intresset för GIRFEC har inspirerat till lokala initiativ i Sverige där olika 
delar av praxismodellen från policyn översätts och utprövas (se exempelvis 
Bernhardsson 2020, Thelin, Forkby & Anderberg, 2019). I denna praxismodell 
ingår två professionella roller; Named person och Lead professional. Dessa 
roller har gemensamma verktyg till sin hjälp för att identifiera behov av, utreda, 
planera och följa upp tidiga och vid behov samordnade insatser för barn och 
unga. Modellen bygger på anknytningsteori och ekologiskt systemperspektiv 
med fokus på resiliens och skyddande omgivningsfaktorer. Målet är att uppfylla 
barns mänskliga rättigheter, främja välbefinnande och motverka negativa 
konsekvenser av ojämlikhet bland barn och unga. Named person har ett särskilt 
ansvar för att vara den alla barn och vårdnadshavare2 kan vända sig till och att 
alla barn får tillgång till rätt stöd utifrån sina behov. Vid mer intensiva och/eller 

                                                        
1 1999 återuppstod exempelvis det skotska parlamentet som inte varit samlat sedan 1707. Även om det 
funnits policy som riktats just mot Skottland, inte minst rörande barn och unga, infogades ny policy 
och sammankopplades till en mer helhetlig politik med syftet att ”skapa möjligheter för hela Skottland 
att utvecklas genom ekonomiskt hållbar utveckling”. Detta inkluderade en rad policyinitiativ rörande 
barns och ungas utveckling (Dunlop, 2015, s. 259-260)   
2 I texten har vi valt att företrädesvis använda oss av begreppet vårdnadshavare och inte förälder eller 
omsorgsgivare. Vi är väl medvetna om att detta är ett juridiskt begrepp som barn kan känna sig 
främmande inför. Ofta är vårdnadshavare, förälder och omsorgsgivare densamma men då frågor om 
stöd och insatser till barn och unga enligt svensk lag (Föräldrabalken 1949:381) behöver 
vårdnadshavares samtycke och då denna text behandlar professionellas görande av policy utgår vi från 
det juridiska begreppet. 
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samordnade insatser tar Lead professional över ansvaret för att identifiera, 
utreda, planera och följa upp insatser. Om Lead professional blir en annan 
person än Named person – vilket vanligtvis är tanken – finns Named person 
ändå kvar i sin roll att främja och stödja barns välbefinnande. Samtidigt är en 
av anledningarna till att en Lead professional ska träda in, att ge Named person 
förutsättningar att finnas där för alla barn och unga.  

Som underlag till kunskapsöversikten har vi läst och sammanställt texter om 
rollerna Named person och Lead professional i GIRFEC, men också bredare om 
hur professionella gör förbyggande arbete och samverkan inom ramen för denna 
policy i Skottland. Målet med översikten är att den ska bidra med lärdomar från 
Skottland till utvecklingen i Sverige på såväl kommunal, regional som nationell 
nivå. Vår avsikt är att ge en fördjupad förståelse av de båda rollerna och den 
policy de ska förverkliga, vilket sedan kan ligga till grund för fortsatta samtal 
och samarbete mellan de många inblandade aktörerna i utvecklingsarbetena i 
Sverige.  

Bakgrund 
De utvecklingsarbeten som pågår runt om i Sverige med inspiration från 
GIRFEC kopplar an till bredare pågående politiska diskussioner och förslag till 
policyförändringar relaterat socialt arbete, likväl som andra delar av 
välfärdssektorn för barn och unga. En grundläggande systemförändring för den 
sociala barnavården har efterfrågats, med stärkt barnperspektiv, ökad 
delaktighet för barn, unga och familjer och en mer effektiv samverkan 
(Socialdepartementet, 2017). I den statliga utredningen ”Hållbar socialtjänst” 
(SOU, 2020:47) följs dessa tankegångar upp, genom förslag för stärkt 
barnperspektiv och betoning på vikten av tidigt förebyggande och lättillgängliga 
insatser. Samtidigt är förebyggande arbete en fråga som återkommande 
uppmärksammats i samhällsdebatten genom välfärdsstatens historia (se t ex i 
SOU 2020:47).  

Med förebyggande arbete avses ett mer preventivt inriktat arbete av de 
verksamheter som möter barn och unga. Ofta nämns verksamheter som 
socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och polis. I det preventiva arbetet ligger 
att erbjuda och genomföra tidiga insatser till barn och unga. Inte sällan 
definieras prevention inom socialtjänst som indikerad om den riktas mot 
enskilda personer vid situationer som ses som problematiska, selektiv om den 
riktas till grupper av person som uppfattas vara i risk för en negativ utveckling, 
och slutligen universell om den erbjuds till alla oavsett deras risksituation 
(Forkby & Löfström, 2010). En alternativ indelning är att förebyggande arbete 
bedrivs på individ, grupp- och samhällsnivå (SOU, 2020:47). Genom tidiga och 
förebyggande insatser är ambitionen att motverka att problem inte uppstår eller 
växer sig större. Samtidigt kan det preventiva arbetet även sägas inkludera 
insatser som riktar sig mot att främja och stärka det som redan fungerar (Forkby 
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& Löfström, 2010). Sammantaget är målsättningen med preventiva insatser att 
uppfylla sådant som mänskliga rättigheter, främja välbefinnande, och minska 
lidandet för barn och unga och deras familjer. Samtidigt syftar också prevention 
till ekonomisk effektivitet då senare och mer ingripande insatser förknippas med 
en högre prislapp för ansvarig verksamhet.  

I internationell jämförelse har Sverige vanligen hamnat i toppskiktet inom 
en rad dimensioner rörande barns hälsa och livsbetingelser (Adamson, 2013; 
Chapple & Richardson, 2009). Men på senare tid har ojämlikheten ökat 
påtagligt i Sverige med följden att allt fler barn växer upp i relativ barnfattigdom 
(UNICEF, 2016). Framväxten av utsatta och särskilt utsatta bostadsområden 
vittnar också om ett mer polariserat samhälle, där vissa grupper av barn och 
unga kan uppleva ett utanförskap och främlingskap i förhållande till övriga 
samhället (Gerell, Hallin, Nivall & Westerdahl, 2020). Socialtjänsten arbete har 
därtill kommit att bli alltmer skyddsinriktad och ärendestyrd, då 
myndighetsutövning prioriterats före satsningar på tidiga och förebyggande 
insatser (Dir. 2017:39; Östberg, 2010). Detta kan tillsammans ha bidragit till att 
det förebyggande arbetet återigen hamnat i fokus i dagens debatt.  

Med talet om förebyggande arbete följer också en ständigt aktuell diskussion 
om samverkan. Förebyggande arbete ses ofta bli lidande av 
välfärdsorganisationers specialisering, varför en fungerande samverkan lyfts 
som nödvändig för effektiva tidiga insatser (se SOU 2020:47). Forskning om 
samverkan har samtidigt visat att vägen till ökad effektivitet snarare är komplex 
än enkel (se t ex Blomqvist, 2012; Bolin, 2011; Horwath & Morrison, 2007). 
Professionella verkar inom verksamheter som arbetar utifrån olika 
lagstiftningar och vägledningar, som vilar på delvis olika normer, där olika 
kulturella och kognitiva ideal eftersträvas samt som har professionella med mer 
eller mindre varierande utbildningar (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Enell 
& Denvall, 2018). Därtill kan ekonomiska begränsningar (budgetar) och 
politiska prioriteringar skilja sig åt mellan verksamheter och påverka i vilken 
utsträckning samverkan prioriteras.  

Talet om förebyggande arbete och samverkan har de senaste åren kommit 
tillsammans med statliga satsningar, som resulterat i och fångat upp kommunala 
och regionala initiativ inom området (se t ex Skolverket & Socialstyrelsen, 
2018). Sådana initiativ är bland annat fem lokala utvecklingsarbeten för tidiga 
och samordnade insatser som inspirerats av GIRFEC3. Gemensamt för dessa 
utvecklingsarbeten är att de syftar till att uppfylla barns mänskliga rättigheter 
och öka barns välbefinnande. Dels ska det uppnås genom ökad delaktighet för 
barn, unga och vårdnadshavare vid insatser, dels genom att behov identifieras 
och insatser för ökat välbefinnande och goda utvecklingsmöjligheter sätts in så 
tidigt som möjligt. Hälso- och sjukvården samt skolan tilldelas det största 
ansvaret för denna del, men även polisen förväntas vara del i att identifiera 

                                                        
3 Dessa platser är Falun, Kronobergs län med samtliga åtta kommuner, Lidingö, Ystad och finns i 
Örebro län. 
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behov tidigt. Socialtjänst och psykiatri förutsätts spela en större roll när 
utmaningarna är mer omfattande. En central del i dessa utvecklingsarbeten är 
att förbättra och utveckla samverkan mellan samtliga nämnda verksamheter.  

En fråga som policyn i Skottland och de nu pågående satsningarna i Sverige 
väcker är hur professionella, som ytterst är satta att göra verklighet av talet om 
förebyggande arbete och samverkan mellan verksamheter, förhåller sig till och 
hanterar detta uppdrag. För professionella – utbildade till ett välfärdsyrke i 
skola, sjukvård, polis, socialtjänst och psykiatri – ska dessa satsningar ofta 
integreras i redan befintliga uppgifter. Förebyggande arbete och samverkan för 
att nå välbefinnande, utvecklingspotential och mänskliga rättigheter ingår 
dessutom redan i välfärdsprofessionellas uppdrag. Inom ramen för denna 
kontext frågar vi oss hur det som i utvecklingsarbetena med koppling till 
GIRFEC i Skottland och Sverige presenteras som nytt, ändrar befintlig praktik. 
Framförallt är vi intresserade av hur professionella omsätter formulerad policy 
om förebyggande arbete och samverkan till handling. Genom ett brett grepp om 
GIRFEC och genom att ta vår utgångspunkt i de framskrivna rollerna Named 
person och Lead professional vill vi närma oss dessa frågor.  

Syfte och frågeställningar 
Vårt övergripande syfte med kunskapsöversikten är att bidra till 
kunskapsutveckling om förebyggande arbete och samverkan för barn och unga 
genom att dra lärdom av arbetet med den skotska policyn GIRFEC. Mer precist 
är syftet att bidra med kunskap om hur professionella förväntas göra och gör 
förebyggande arbete och samverkan inom ramen för denna policykontext. 
Utifrån detta syfte tar vi utgångspunkt i två professionella roller som skrivs fram 
inom GIRFEC; Named person och Lead professional, och som håller på att 
implementeras på flera platser i Sverige. 

Kunskapsöversiktens resultat är indelat i två delar, en policyanalys och en 
forskningsöversikt, som svarar upp mot olika frågeställningar. Den första delen 
svarar på frågeställningarna:  

1. Hur har Named person och Lead professional skrivits fram i Skottland på 
policynivå? 

2. Vilka möjligheter och utmaningar framträder i policytexter gällande 
rollerna? 

3. Vilka normativa spänningsfält framträder i policyutvecklingen av dessa 
roller?  

De tre frågeställningarna besvaras av en genomgång och analys av 
policydokument. Den andra delens frågeställningar är:  

1. Vilken kunskap om normativa spänningsfält bidrar forskning om GIRFEC 
med?  

2. Hur ser det vetenskapliga stödet ut för det arbete som rollerna Named 
person och Lead professional ska utföra?  
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3. Vad säger tidigare forskning om hur professionella gör GIRFEC till 
praktik?  

Dessa tre frågor besvaras utifrån en sammanställning av tidigare forskning om 
utvecklingen i Skottland. 

Efter denna inledning följer ett teoretiskt avsnitt om välfärdsprofessioner – 
vilkas arbete står i centrum för kunskapsöversikten. Dessa aktörer i form av 
sjuksköterskor, lärare, socialarbetare och poliser med flera förväntas omsätta 
principer och värden som artikuleras genom olika policydokument, och 
förväntas samtidigt arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap, vilken ingår i vad 
som benämns som evidensbaserad praktik. Teoriavsnittet fördjupar sig därför i 
relationen mellan policyformuleringar och praktik samt vad bästa tillgängliga 
kunskap och evidens kan betyda. Därefter redogör vi för vår (narrativa) 
metodologiska utgångspunkt och tillvägagångssättet gällande att söka fram och 
analysera materialet som ligger till grund för kunskapsöversiktens två delar, 
varefter de två resultatdelarna följer. I den första delen behandlar vi 
policyutvecklingen i Skottland angående Named person och Lead professional 
och i den andra delen presenterar vi en sammanställning av tidigare forskning 
om GIRFEC och de nämnda rollerna. Efter de två resultatdelarna följer en 
sammanfattande diskussion om lärdomar från utvecklingen i Skottland. 
Avslutningsvis koncentrerar vi oss på implikationer av lärdomarna i Skottland 
för den fortsatta forskningen och utvecklingsarbetena i Sverige. 
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Välfärdsprofessioner och normer 

Välfärdsprofessioner kan definieras på många olika sätt och olika definitioner 
relaterar till olika sätt att förstå vad en profession är för något. Ett traditionellt 
sätt att teoretiskt ringa in detta fenomen på, är att ta fasta på vad som 
kännetecknar det kunskapsstöd som professionerna förväntas agera utifrån. Den 
professionella utmärker sig då genom att inte (enbart) använda sig av sunt 
förnuft, egna erfarenheter och moraliska idéer, utan företrädesvis utgå från en 
kunskap vilken har sin grund i akademisk utbildning, vilar på vetenskaplig 
forskning och teoretisk kunskap (Brante, 2014). Den exklusiva kunskap som 
professionella förvärvat på särskilda sätt lägger grund för att professionella 
förutsätts kunna agera mer självständigt i bedömning och beslutsfattande. De 
erkänns en viss autonomi rörande att omsätta den vetenskapliga forskningen 
och kunskapen till praktik i enskilda fall. Den professionella tillhör också ett 
kollektiv av personer i samma yrke och med liknande kvalifikationer. 
Kollektivet är viktigt såväl för att självständigt artikulera etiska principer för 
yrket, som för att utveckla en gemensam beprövad erfarenhet. Den ibland så 
kallade tysta kunskapen (Polanyi, 1978), kan artikuleras till en kollektiv 
kunskap, som dokumenteras och sprids – vilket kan innebära att legitimiteten 
stärks för den specifika professionen. Legitimitet innebär att omgivningen har 
förtroende för professionen att utföra sitt yrke på det sätt som beskrivs ovan. 
Ibland kallas detta teoretiskt för att professionella äger diskretion 
(handlingsutrymme) att inom vissa givna ramar handla efter eget skön (Lipsky, 
2010).  

Ovanstående sätt att beskriva professioner är dock inte det enda, och passar 
väl främst in på de klassiska professionernas (såsom läkares och juristers) 
ställning i samhället. När det handlar om grupper som pedagoger, socionomer, 
poliser och sjuksköterskor har de haft svårare att hävda sådant som en exklusiv 
kunskap eller kräva hög grad av diskretion i det egna beslutsfattandet. Larson 
(1977) har lyft att dessa professioner i hög utsträckning utgår från och 
förutsätter organisationer för sin existens, varav välfärdsorganisationerna är 
några av de viktigaste. Inom dessa organisationer möter den inledningsvis 
beskrivna professionella logiken andra logiker. Freidson (2001) urskiljer tre 
logiker som relateras till varandra inom välfärdsorganisationer – marknadens 
(ekonomin), byråkratins (management) och professionalitetens (diskretion). 
Dessa tre står i ömsesidiga relationer till varandra och kan få olika grad av 
inflytande över beslut och handlingsvägar.  

Utmärkande för välfärdsorganisationerna i demokratier är också att de är 
satta under demokratisk kontroll genom att folkvalda representanter anger vad 
som ska göras och vilka som har rätt till de förmåner som kan beviljas. Den 
professionella aktören har sedan ett mer eller mindre stort handlingsutrymme 
att bestämma över hur det som är bestämt ska utformas (Forkby, Höjer & 
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Liljegren, 2016; Höjer & Forkby, 2011). Att behärska ”hur:et”, det vill säga 
hantverket eller metodkunskapen, blir då något som identifierar den 
professionella aktören. Svensson (1998) väljer att tala om professionalism 
istället för profession. Professionalismen handlar om att känna till hur saker bör 
göras i enlighet med vissa metoder, även om det kan saknas en tydlig teoretisk 
och forskningsbaserad kunskap bakom handlandet eller att det snarare baseras 
på en blandning av sådan kunskap, moraliska värderingar och traditionella 
synsätt. 

Resonemangen ovan fördjupar förståelsen för professioners ställning i den 
svenska utvecklingen av välfärdsstaten, där staten och välfärdsprofessionerna 
har varit nära förbundna och där deras uppdrag kommit att växa över tid. 
Historiskt har uppbyggnaden av välfärdsstaten i Sverige handlat om att 
offentligt finansierade professioner ska ”lära folket leva sunt och rätt, att 
uppfostra sina barn i enlighet med vetenskapliga principer och att bygga 
bostäder och städer enligt rationella normer” (Brante, 2014, s. 68). Genom att 
välfärdsprofessioner är satta att realisera politiska beslut inom de organisationer 
som de verkar i, så har de inte enbart i uppgift att omsätta objektiv vetenskaplig 
kunskap till praktik i det enskilda fallet. De utför sina arbeten inom normativa 
spänningsfält, inom vilka det pågår kamp om vad som ska ses som det goda 
livet eller det goda samhället, samt vilken väg som bäst leder mot de politiskt 
uppsatta målen. De verkar också inom en sektor i vilken behoven av insatser 
vanligtvis är större än tillgången till resurser, varför svåra avvägningar och 
prioriteringar behöver göras (Calabresi & Bobbit, 1978). Beroende på hur 
målen, vägen mot målet och prioriteringar formuleras, framträder olika problem 
och uppgifter för de välfärdsprofessionella att hantera.  

I relation till arbetet inom ramen för GIRFEC i Skottland slår White och 
Wastell (2017, s. 442) fast, i en kritisk granskning av neurovetenskaplig evidens 
för preventiva välfärdsinsatser riktade mot de allra yngsta barnen, att:  

Questions about what is expectable of parents, what are acceptable 
levels of care for children, and crucially the limits of freedom and 
what the state can meaningfully and ethically offer and who may 
profit, are surely moral ones, and need informed, open debate. 

Författarna menar att de normativa frågorna återstår, även i de fall då det går att 
slå fast att ett visst barns hjärna utvecklas på ett problematiskt sätt jämfört med 
normaliteten. Visserligen kan målet – en normal utveckling av hjärnan – sägas 
vara mindre politiskt laddat än exempelvis att barnet ska uppleva en politiskt 
definierad nivå av välbefinnande. Samtidigt återstår ändå frågor om hur en 
problematisk utveckling av hjärnan kan förklaras, vilka åtgärder som ses som 
de rätta, hur lösningar ska finansieras och produceras, samt vilken profession 
som ses som den rätta för att vidta åtgärder. Dessutom kan tilläggas att olika 
barns utsatthet väcker olika mycket engagemang över tid i olika politiska 
kontexter, oavsett vad den handlar om.  
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En policy som GIRFEC – som syftar till tidiga och vid behov samordnade 
insatser, för välbefinnande och mänskliga rättigheter – kan förväntas rymma en 
mängd normativa ställningstaganden och spänningsfält. Sådana kan handla om 
välfärdspolitiska frågor, men också frågor som rör olika professioners 
identitet/karaktärsdrag och expertisområden (Brante, 2014). Även om dessa 
frågor inte är nya – varken för forskningen eller för praktiken – så finns det ändå 
anledning att fördjupa sig i hur de tar sig uttryck inom ramen för just 
policyarbeten som GIRFEC. Frågan för denna kunskapsöversikt är därför hur 
sådana normer och spänningsfält hittills framträtt inom ramen för policyarbetet 
i GIRFEC och vad aktuella utvecklingsarbeten i Sverige kan lära utifrån detta.  

Hård och mjuk policystyrning 
Ett sätt att undersöka normativa ställningstaganden och spänningsfält som 
professionella verkar inom, är genom att studera policy. Här förstås policy som 
ett styrningsredskap som tar formen av ett ideologiskt genomsyrat narrativ, 
vilket inkluderar beskrivning av problem, målsättning, lösning och vem som 
förväntas göra vad (Jones & McBeth, 2010; Shanahan, Jones & McBeth, 2011). 
För att få önskad verkan menar vi att narrativet behöver formuleras så pass 
övertygande att det samlar politiker, chefer, ledare och professionella – men 
även barn och vårdnadshavare – i allt från beslut om, till genomförande av 
utvecklingsarbete. I det aktuella arbetet som studeras i kunskapsöversikten 
behöver narrativet dessutom skrivas fram så att det motiverar till parallella 
policyprocesser i flera olika välfärdssektorer – hälso- och sjukvård, skola, 
socialtjänst och polis. Policynarrativ förmedlas bland annat till praktiken genom 
vad som teoretiskt har delats upp som hård eller mjuk styrning (Feltenius, 2010; 
Kalkan, Sandberg & Garpenby, 2014).  

Inom offentlig verksamhet kan hård policystyrning sägas förmedlas genom 
ekonomiska och rättsliga ramar. Offentliga budgetar och mer eller mindre 
tvingande rättsliga ramar förmedlas genom policydokument som propositioner 
och lagar, men också domar. De som arbetar inom välfärden förväntas följa 
gällande lagstiftning och den praxis som bildas efterhand som lagarna tillämpas. 
Välfärdsorganisationerna har också en skyldighet att hålla sig inom 
verksamhetens ekonomiska ramar, vilket såklart påverkar de anställdas 
handlingsmöjligheter. En central utmaning för välfärdsprofessionella handlar 
ofta om att följa såväl lagstiftning och praxis som budget – eftersom dessa inte 
alltid harmonierar och då det finns tolkningsutrymme rörande hur exempelvis 
lagens ”bokstav” och dess ”anda” ska förstås i det konkreta fallet. De aktörer 
som är del i att formulera den hårda policystyrningen är sådana aktörer som 
regeringen, riksdagen, domstolar och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen utfärdar 
föreskrifter som är bindande regler och allmänna råd som innehåller generella 
rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör 
tillämpas.  



 17 
 

Den mjuka styrningen kan säga ta vid där den hårda slutar, alternativt ersätta 
denna om den förra bedöms olämplig eller omöjlig. Den förmedlas genom 
policydokument som nationella strategier, vägledningar, handböcker, riktlinjer 
och metodstöd. Den avser att påverka sådant som tankesätt, handlingsvägar och 
värderingsmönster, vilka kan vara svåra att (enbart) lagstifta fram (Sørensen & 
Torfing, 2016). Olika typer av riktlinjer förväntas i och för sig fungera inom 
ramen för rådande rätt och ekonomiska ramar, men ska också addera något 
ytterligare. Internationellt finns exempel på när mjuk styrning inte ses som en 
framkomlig väg och därför ersätts med hård styrning, men också det omvända 
förekommer (Fredriksson, Blomqvist & Winblad, 2012; Riddell & Carmichael, 
2019, s. 474-475). Vi återkommer till detta i resultatdelen av denna 
kunskapsöversikt.  

Olika former av nätverk– såväl vertikalt, från nationell, regional till lokal 
nivå, som horisontellt inom nivåerna – är viktiga för den mjuka styrningen. De 
strävar mot att skapa en tanke- och relationsgemenskap som ger uppslutning 
kring vissa gemensamt uppfattade problem, lösningar och värderingar 
(Sørensen & Torfing, 2016). Oavsett om den mjuka styrningen adderar till eller 
ersätter hård styrning, så utgår den från föresatsen att skapa samordning och 
likriktning av åtgärder mot problem mellan relativt autonoma aktörer, med 
relativt hög grad av självbestämmande över sitt arbete (Fredriksson et al. 2012). 
De policyaktörer som är satta att ägna sig åt mjuk styrning har nämligen inte 
alltid mandat att bestämma över hur andra aktörers regler och riktlinjer ska se 
ut. I Sverige är det exempelvis så att regering inte har mandat att bestämma hur 
regionala och kommunala riktlinjer ska se ut. Regionala policyaktörer har i sin 
tur inte mandat att bestämma hur kommunala riktlinjer ska se ut. Vidare har 
ingen av policyaktörerna på de olika politiska nivåerna mandat att i detalj 
bestämma hur välfärdsprofessionella i kommuner, inom frivilliga 
organisationer eller privata företag i slutändan genomför sitt dagliga arbete. 
Sammantaget kan den mjuka styrningen ses som försök att samordna och 
likrikta åtgärder mot identifierade problem, i avsaknad av möjligheten till hård 
styrning och/eller för att denna uppfattas som ett bättre sätt att uppnå 
målsättningarna.  

I denna kunskapsöversikt undersöker vi vilka normativa ställningstaganden 
och spänningsfält som framträder genom hård och mjuk styrning över tid inom 
policyformuleringen gällande GIRFEC. Vi uppehåller oss också vid vilken 
form av policystyrning som används över tid och varför, samt vilka 
konsekvenser själva formen för styrning förefaller få.   

Arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap 
Välfärdsprofessionella utmärks alltså av att de har att realisera politiska beslut 
inom sina respektive välfärdsorganisationer. Under senare år har samtidigt allt 
större krav ställts på att praktiken ska fungera i enlighet med vetenskaplig 
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kunskap och baseras i evidensbaserad praktik. Idén har till stor del förmedlats 
av policyaktörer genom mjuk styrning (Bohlin & Sager, 2011; 
Utbildningsdepartementet, 2011). Såväl regeringen som SKR och 
Socialstyrelsen har varit aktiva i detta arbete (Denvall & Johansson, 2012). 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har arbetat fram rekommendationer 
för regionala samverkans- och stödstrukturer (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014). I dessa rekommendationer uppmanas regioner att identifiera 
behov av kunskapsutveckling samt samla och sprida bästa tillgängliga kunskap 
för att bidra till en evidensbaserad praktik. Regioner har därmed kommit att 
tilldelas en viktig roll i detta utvecklingsarbete.  

Vad som utgör evidensbaserad praktik har i huvudsak handlat om att beslut 
om vad som ska göras för en patient/klient ska utgå från en sammanvägning av 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap om interventioners effekt, 
professionell expertis och kunskap om individens unika situation och önskemål 
(Bohlin & Sager, 2011). I debatten om evidensbaserad praktik har delen som 
gäller bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap blivit mest omdiskuterad. Vad 
som ses som bästa tillgängliga vetenskaplig kunskap har varierat genom 
historien och mellan olika sammanhang (Bohlin 2011). 

Evidensidén trycker på vikten av att välfärdsprofessioner ska söka stöd för 
sitt arbete i empiriskt baserad forskning (Regehr, Stern & Shlonsky, 2007). En 
strikt definition av vad som är vetenskaplig evidens kan avgränsas till att enbart 
inkludera insatser som genom så kallade metaanalyser visat sig ha avsedd 
positiv effekt (Bohlin, 2011; Brante, 2014). I metaanalyser sammanställs 
resultaten från kvantitativa studier som bedöms ha särskilt hög kvalitet 
(registerstudier och randomiserade kontrollerade studier). Att enbart avgöra en 
interventions evidens utifrån en viss form av kvantitativa studier om effekter 
och samband har samtidigt också kritiserats (Bergmark & Lundström, 2011; 
Bohlin, 2011; Brante, 2014). Det har visat sig vara svårt att uppnå denna form 
av evidens vid komplexa och kontextberoende insatser. Denna 
kunskapsöversikt, likväl som tidigare översikter om förebyggande och 
samordnade insatser för välbefinnande bland barn och unga visar att de är just 
komplexa och kontextberoende (se exempelvis Rising Holmström, Häggström 
& Kristiansen 2015). Riktlinjer för sådana insatser – likt många andra tidigare 
övergripande riktlinjer för vård, socialt arbete och omsorg mer generellt – har 
därför kommit att baseras på flera olika vetenskapliga kunskapsformer (olika 
typer av empiriska studier samt teoribildningar) och källor (vetenskapliga 
texter, dokumenterad beprövad erfarenhet, fallstudier och expertutlåtanden) 
(Utbildningsdepartementet, 2011). Arbetet med att ta fram sådan evidens inom 
ramen för policyutveckling har ibland kallats för konsensusarbete (Fernler, 
2011).   

Genom en sammanställning av vetenskaplig kunskap – teoretisk och 
empirisk – om policyarbetet i Skottland skulle föreliggande kunskapsöversikt 
kunna ge ett bidrag till ett sådant konsensusarbete gällande policyprocesser av 
liknande slag i Sverige. Utifrån denna förståelse av evidens har 
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kunskapsöversikten kommit att fokusera på vilket vetenskapligt stöd som 
policyarbetet i Skottland vilar på, men också vilka oväntade konsekvenser 
policyn verkar ha fått och vad som förefaller kunna förklara både positiva utfall 
och utmaningar. I kunskapsöversikten sätts ett särskilt fokus på de 
professionellas görande av policy och deras förutsättningar att genomföra sitt 
arbete.  

Välfärdsprofessionellas görande av policy 
Professionella kan spela många olika roller i relation till policy. Det kan vara de 
som initierar, arbetar fram och testar nya arbetsverktyg och modeller i sina 
verksamheter. Olika, ofta mer avgränsade, förändringsinitiativ kan sedan 
plockas upp på en mer övergripande politisk nivå och inspirera till 
policyförändring. Professionella kan också vara delaktiga i organiseringar där 
policy arbetas fram eller översätts genom samverkan mellan aktörer från olika 
verksamheter och nivåer inom dem. Därtill kan professionella ställas inför att 
implementera (politiskt formellt) beslutad policy. I relation till det sistnämnda 
uppdraget påtalar tidigare forskning att det är centralt att professionella ges 
tillräckligt med information inför implementeringen, för att kunna genomföra 
dem. De behöver ställas inför implementering som de uppfattar som motiverade 
och i linje med deras yrkesidentitet, för att vilja genomföra förändringar 
(Alexanderson, 2006a, 2006b). Slutligen behöver de även ha resurser – så som 
tid och stöd från ledare och chefer. 

Professionella kan också ses som aktörer som alltid gör policy genom sin 
dagliga yrkespraktik (Ball, Maguire, & Braun, 2012; Priestley, Biesta, & 
Robinson, 2015). Denna utgångspunkt ligger i linje med att se 
välfärdsprofessionella som gatuplansbyråkrater (Lipsky, 2010). I denna 
kunskapsöversikt leder denna utgångspunkt till att vi inte enbart betraktar de 
professionella som aktörer som är med och bidrar till förändring eller 
upprätthåller status quo inom verksamheten när de får i uppgift att implementera 
ny policy. Istället bidrar de alltid genom sina handlingar till att visa vad målet 
med verksamheten till slut kommer att vara, vad som kommer att betraktas som 
problem, hur dessa problem bäst anses kunna lösas och vem som förväntas göra 
vad. Policy blir då inte enbart ett styrinstrument, utan istället också ett 
ideologiskt genomsyrat narrativ som visar sig genom de professionellas tal och 
handlingar, och som i sin tur får påtagliga konsekvenser för de människor som 
de möter. Detta ideologiskt genomsyrade narrativ kan rymma mer eller mindre 
förankring i vetenskaplig forskning och kunskap av olika slag.  

Möjligheten för professionella att göra policy öppnar sig genom 
komplexiteten i deras praktik. Dels står de inför policylandskap med oklara och 
ibland motstridiga idéer om hur det aktuella problemet är beskaffat och vad som 
bör göras åt det (Matland, 1995; Power, 2007) och konfronteras ibland även av 
en motsägelsefull hård och mjuk styrning av deras arbete. Dels behöver de 
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förhålla sig till såväl politisk som vetenskaplig styrning av deras praktik i unika 
situationer. I denna situation måste de professionella, i viss mån, välja 
förhållningssätt och handling (Lipsky, 2010). Samtidigt förefaller det rimligt att 
utgå ifrån att professionella – precis som andra aktörer som formulerar policy – 
inte kan göra vilken praktik och därmed policy de önskar. För att deras 
profession ska få legitimitet behöver de knyta an till aktuella 
problemformuleringar i samhället, existerande idéer om lösningar på 
problemen, tillgängliga resurser samt politiska maktförhållanden (jfr Kingdon, 
2011). Detta gäller även om deras målsättning i grunden är att förändra nämnda 
förutsättningar. Därtill har de att verka inom rättsliga ramar och befintlig 
budget.  

Utifrån ovanstående är det inte självklart att utgå ifrån att det som finns i 
policydokument även återfinns i praktiken. Målen, visionerna och lösningarna 
kan finnas i praktiken exakt som formulerat i policy, på något alternativt sätt 
eller inte alls. Vi kommer därför i kunskapsöversikten att undersöka hur 
verksamheter och professionella förefaller göra GIRFEC till praktik i Skottland, 
innan vi diskuterar vad detta kan lära oss relaterat de svenska policyprocesserna. 
Innan vi går över till att presentera sådana resultat, börjar vi med att redogöra 
för den metodologi och metod som ligger till grund för resultaten.  
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En narrativ kunskapsöversikt 

Vår metodologiska utgångspunkt för denna text är en narrativ kunskapsöversikt. 
Inledningsvis i detta avsnitt presenterar vi först vad en sådan utgångspunkt 
innebär och därefter specificerar vi metod och material för varje resultatdel.  

En narrativ kunskapsöversikt har genomgående använts då vi avser att ge en 
översikt över befintlig kunskap gällande ett brett ämne och bidra med 
fördjupade perspektiv gällande de resultat som presenteras. Förhoppningen är 
att kunskapsunderlaget kan bidra till fortsatta samtal och samarbeten mellan 
involverade aktörer i pågående utvecklingsarbeten i Sverige. 
Kunskapsöversikten inspireras således såväl av en upplysnings-, som en 
interaktiv modell för hur forskning kan bidra till utvecklings- och policyarbeten 
(Utbildningsdepartementet, 2011). Utvecklings- och policyarbeten inkluderar 
såväl fortsatt policyformulering, som utveckling av praktik och fortsatt 
forskning – samt relationen däremellan. Den narrativa kunskapsöversikten är en 
metodologi som lämpar sig väl att använda vid sådana målsättningar (Green, 
Johnson & Adams, 2006).  

Kunskapsöversiktens sammantagna innehåll har vuxit fram genom att 
litteratur först har sökts fram genom forskningsdatabaser och även genom 
internetbaserade sökmonitorer samt genom tips från kollegor. Materialet som 
analyserats består av dokument (policydokument, forskningsartiklar etc.) från 
myndigheter och forskare anställda vid universitet. Analysen har utgått från 
innehållet i litteraturen och övergripande mejslat fram teman, vilka kommer 
presenteras och anslås som rubriker i resultatdelarna.  

Efter att de övergripande temana identifierades lästes materialet igenom igen 
i sin helhet för att sammanställa en sammanhållen text till varje tema. Målet har 
alltså inte varit att bryta ner övergripande teman i olika underteman, utan 
snarare att sätta samman en helhetlig redogörelse inom varje tema (McKelvey, 
2015). Aktuell framställning motsäger inte att det finns andra möjliga 
berättelser och teman, även om vi uppfattade en mättnad i förhållande till vårt 
material och våra teman.  

Fördjupande perspektiv rörande det resultat som presenteras ges genom 
teoretiska kopplingar, vilka bidragit till hur frågeställningarna formuleras, 
materialet analyseras samt resultatet diskuteras. Den teori som använts stammar 
från genomläsningen och första fasens analys. Genom denna första analysfas 
diskuterades möjliga teoretiska fördjupningar mellan författarna. Över tid har 
kunskapsöversiktens sammantagna innehåll växt fram, i växelverkan mellan 
resultat och teori och i dialog mellan författarna.  
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Metod och material i policyanalysen 
Vi kunde snart konstatera att det var svårt att finna resultat från studier som 
specifikt hade studerat rollerna Named person och Lead professional på något 
mer djupgående sätt eller utifrån flerdimensionellt perspektiv. Beskrivningarna 
av rollerna och genomgången av policyformuleringen runt dem var tunna även 
i det sammantagna materialet om GIRFEC som presenteras under nästa rubrik. 
Därför beslöt vi oss för att genomföra en egen policyanalys om rollerna Named 
person och Lead professional.  

Som underlag för genomlysningen av hur uppdragen och rollerna skrivits 
fram i offentliga dokument har vi utgått från de publikationer som regeringen 
själva hänvisar till. Det har handlat om vägledningstexter för policyn som helhet 
samt mer riktade vägledningar för rollerna Named person och Lead 
professional, en större processutvärdering, uttalanden från regeringen om 
berörda roller samt information om rollerna från den skotska regeringens 
hemsida för GIRFEC. En intressant omständighet är att hemsidan för GIRFEC 
gjordes om i samband med årsskiftet 2017/2018, men samtidigt fanns den 
tidigare hemsidan kvar och var fortfarande möjlig att ta del av. Att både den 
tidigare och den omgjorda hemsidan fanns tillgängliga möjliggjorde jämförelser 
mellan dem med fokus på eventuella förändringar över tid gällande hur de båda 
rollerna skrivs fram. Utöver offentliga dokument och hemsidorna har även 
lagen Children and Young People (Scotland) Act (2014 asp 8) med dess 
förarbeten inkluderats samt domen från Högsta domstolen och expertpanelens 
utlåtande om domens konsekvenser.  

De texter som inkluderats i denna policyanalys är de som konkret kopplas 
till GIRFEC. Därutöver finns det texter om närliggande utvecklingsarbeten före 
och parallellt med GIRFEC som också kan ha relevans för det som sedan kom 
att inkluderas i och omarbetas inom GIRFEC. För att avgränsa arbetet med 
analysen har vi valt att fokusera på texter som direkt behandlar rollerna så som 
de formulerats i GIRFEC-policyn, väl medvetna om att dessa gränser inte är 
enkla att dra. 

Texterna har granskats med fokus på hur rollerna har formulerats, hur 
argument för rollerna skrivits fram, om det i texterna framkommer särskilda 
möjligheter och utmaningar för rollerna, hur policyutvecklingen har förändrats 
över tid samt om potentiella normativa spänningar framträtt under 
policyarbetet. 

Metod och material i forskningsöversikten 
För genomgången av tidigare forskning har sökningar gjorts utan specificering 
av startdatum och fram till och med 11 maj 2020. Sökningar har genomförts i 
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flera olika databaser över forskning via Linnéuniversitetet bibliotek,4 utifrån 
målsättningen att fånga in forskning så brett som möjligt inom ämnesområdena 
hälsovetenskap, utbildningsvetenskap, psykologi, socialt arbete, polisvetenskap 
och kriminologi. Först genomfördes sökningen med sökorden ”Named Person” 
och ”Lead professional”, men det gav få träffar. Därför gjordes sökningar med 
”GIRFEC” som term någonstans i texten. Sammantaget gav sökningarna då 184 
träffar. Dessas abstrakt lästes igenom, vilket resulterade i att 30 artiklar valdes 
ut för fortsatt bearbetning, då de bedömdes svara mot frågeställningarna som 
satts upp för genomgången av tidigare forskning.  

Efter att ha läst igenom de utvalda 30 artiklarna i sin helhet sorterades 
ytterligare tre texter bort. Två baserades på studentuppsats eller praktikers 
beskrivning av sin verksamhet, utan samarbete med forskare. Dessa texter 
bedömdes inte ge någon fördjupad förståelse i relation till frågeställningarna. I 
något fall visade sig texten inte handla om utvecklingen i Skottland. Tre 
ytterligare texter hittade via referenslistor. Av en kollega har vi fått tips om en 
nyligen publicerad vetenskaplig artikel samt en avhandling som inte fångats in 
utifrån sökningen som beskrivs ovan. Dessa texter lades till eftersom de svarade 
direkt mot det resultat som började växa fram under analysen. De publikationer 
som slutligen analyserats består av 1 avhandling, 1 bokkapitel och 30 
vetenskapliga artiklar – alltså sammanlagt 32 texter. Dessa texter spänner 
företrädesvis över ämnesområdena hälsovetenskap, utbildningsvetenskap och 
socialt arbete, men inkluderar också några artiklar skrivna inom juridik, 
kriminologi och psykologi.  

Endast tre av texterna baseras helt (1) eller delvis (2) på kvantitativt material. 
En av dessa texter analyserar officiell statistik. En annan jämför offentlig 
statistik med eget insamlat material om 1658 barns välbefinnande inom ett 
geografiskt område som definieras som utsatt. En tredje baseras på en studie 
inom vilken 27 skolsköterskor har ombetts fylla i ett formulär om hur många 
barn de varit i kontakt med, gett insatser till och remitterat vidare.  

18 av de 31 texter som baseras enbart eller delvis på kvalitativa studier 
genomför policyanalyser eller juridiska analyser utifrån dokument. Fyra av dem 
behandlar uttalat Named person och då med fokus på frågan om 
informationsdelning. I ingen av dessa texter analyseras rollen Lead professional 
specifikt. I resterande material återfinns en policyanalys som utgår från 
dokument, intervjuer med policyaktörer och officiell statistik samt en 
kunskapsöversikt gällande relationen mellan social ojämlikhet, fattigdom, 
mental hälsa och välbefinnande. I tre artiklar rapporteras från studier som mer 
teoretiskt relaterar praktik inom verksamheter till GIRFEC som ramverk. De 
bygger på analyser av dokument, intervjuer med berörda centrala policyaktörer 
och egen erfarenhet. Resterande artiklar baseras på metoder som fallstudier (4); 
enbart djupintervjuer med professionella eller unga (2) och företrädelsevis 

                                                        
4 ERIC, One Search, Psycinfo, Scopus, Social Sciences Premium Collection, Social Services Abstract, 
Sociological Abstract, Web of Science 
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kvalitativa utvärderingar5 (3). En av fallstudierna förhåller sig tydligt och 
specifikt till rollen Named person.  

I tre av de empiriska studierna hämtas material från barn och unga, i fem 
från vårdnadshavare/föräldrar och nio från professionella. Det gäller oavsett om 
dessa studier är kvantitativa eller kvalitativa.  

Analysen av publikationerna genomfördes genom att de lästes igenom 
återkommande gånger till dess att de teman som presenteras i 
forskningsöversikten identifierades. Alla publikationer som ingår blir också 
refererade i forskningsöversikten. Det görs på ett sätt som syftar till översikt 
över innehållet snarare än djup. Det finns därmed mer skrivet under varje tema 
i de olika artiklarna. På varje tema går det även att finna omfattande ytterligare 
forskning, särskilt för den som också söker sig bortom forskning specifikt om 
policyarbetet GIRFEC i Skottland. Samtidigt ger genomgången av tidigare 
forskning en översikt över kunskapen gällande normativa spänningsfält, 
vetenskapligt stöd och görande av policyn i praktiken inom ramen för GIRFEC 
i Skottland. De forskare och studier som har analyserat och behandlat dessa 
teman mest ingående i sina artiklar, presenteras också mer ingående i 
forskningsöversikten – för att bidra med transparens gällande vilket 
ämnesområde som kunskapen presenterats inom, samt vilken form av studie den 
baseras på.   

                                                        
5 Dessa utvärderingar har inspirerats av ett så kallat realistiskt perspektiv på utvärderingar. Här söker 
en i korthet efter vilka de mekanismer som påverkar (och motverkar) att ett visst förhållande ska växa 
fram och förändras (Pawson & Tilley, 2000). 
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Policyns artikulering 

I detta avsnitt behandlas policyutvecklingen gällande GIRFEC och rollerna 
Named person och Lead professional. Vi inleder med att presentera en 
översiktlig introducerande beskrivning av policyarbete avseende GIRFEC. 
Därefter redogörs mer konkret för vad som i policydokument framkommit om 
de två roller som här står i fokus. Avsnittet avslutas med en redogörelse av vilka 
möjligheter och utmaningar som identifierats avseende rollerna samt vilka 
policyförändringar och normativa spänningsfält som framträtt i analysen. 

Framväxten av GIRFEC 
Bakgrunden till Skottlands förändringsarbete beskrivs ha initierats utifrån att en 
negativ utveckling för barn och unga i Skottland uppmärksammats (Scottish 
Government, 2009). Under slutet av 1990-talet kom rapporter om ökande 
barnfattigdom, att allt fler barn var i behov av stöd från olika verksamheter samt 
om en problematisk ungdomskriminalitet. Flera utredningar och översyner 
påbörjades som under början av 2000-talet leder fram ett omfattande arbete med 
avsikten att göra en omorientering av Skottlands arbete med barn och unga. 
Omorienteringen handlar om att istället för riktat arbete mot specifika 
(risk)grupper införa breda satsningar som omfattar alla barn och unga. Ett 
resultat, bland flera policyrefomer6, var Getting It Right for Every Child 
(GIRFEC), ett begrepp som lanserades 2004 och som sedan från 2005 åtföljdes 
med olika reformförslag (Scottish Executive, 2006a, 2006b, Scottish 
Government, 2009). I framtagandet av denna policy involverades olika aktörer, 
såsom forskare, verksamheter, professionella samt barn och unga, på olika sätt.  

Tanken bakom omorienteringen i Skottland var att alla barn, oavsett var de 
bor och vilka behov de har, ska veta var de kan söka hjälp, vilken hjälp som 
finns att få och att hjälpen håller högsta möjliga standard (Scottish Executive, 
2006b). De verksamheter som möter barn ansågs för detta behöva förändras i 
grunden så att myndigheter, professionella, barn, föräldrar och det lokala 
samhället har ett tydligt ansvar för att arbeta tillsammans (ibid). Med detta skifte 
följer alltså att inte avvakta med att vid behov stödja barn, unga och 
vårdnadshavare och att barns välmående berör alla som på ett eller annat sätt, i 
sitt arbete eller fritid, möter barn och unga. För barn och unga skulle det nya 

                                                        
6 Av betydande sådana kan nämnas den skotska läroplanen Curriculum for Excellence från 2004 där de 
fyra övergripande målen är gemensamma med de i GIRFEC:s välbefinnandehjuls nav, Additional 
Support for Learning Act (2004) som stödjer tidiga interventioner, de parallella reformerna Preventing 
Offending by Young People – Framework for Action 2008 för att minska ungdomsbrottslighet samt 
Equally Well 2008 för att komma tillrätta med en ojämlik hälsa och som också kopplar sig till 
GIRFEC.  
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arbetssättet bland annat innebära att de blir lyssnade till, tagna på allvar och 
involverade, att information om dem hanteras med varsamhet, att deras liv ses 
som en helhet och att de får kontakt med rätt personer som använder sin makt 
för att hjälpa dem (Scottish Executive, 2006b). Det fanns också en ambition om 
att bespara barn och unga från att behöva medverka vid flertalet möten med 
professionella och då upprepande behöva lämna sin berättelse för att få tillgång 
till rätt hjälp (Scottish Executive, 2006a). Istället ska inom en praxismodell 
endast ett enda möte räcka för att professionella ska få underlag till 
behovsbedömning, planering och ansvarsfördelning.  

I implementeringen av GIRFEC, som pågick på olika platser genom att 
utpröva olika delar av policyn, kom Högländerna att spela en central roll. Det 
så kallade Pathfinder-projektet som genomfördes mellan 2006 och 2008 fick en 
betydelsefull roll. GIRFEC kunde där koppla an till befintligt utvecklingsarbete 
för vilket det fanns ett etablerat samarbete mellan forskning och praktik kring 
barns behov och stödformer (Scottish Government, 2009)7. I Högländerna 
prövades därför alla delar av GIRFEC mellan åren 2006 och 2008, och följdes 
av en regeringsinitierad processutvärdering (Scottish Government, 2009). I 
utvärderingsrapporten kan det utläsas att praxismodellen som utvecklas inom 
ramen för GIRFEC omfattar tre huvudkomponenter; de åtta 
välbefinnandeindikatorerna (kallade för SHANARRI-indicators), min 
världstriangel och en motståndskraftsmatrix (Scottish Government, 2008)8. Till 
dessa tre huvudkomponenter kopplas sex huvudprocesser för att identifiera, 
dokumentera, åtgärda och följa upp barn som får någon form av insats9. De sex 
huvudprocesserna innehåller i sin tur tre kärnkomponenter (1) att säkerställa att 
alla barn har en Named person som är ansvarig för att försäkra att barnet har rätt 
stöd för hans/hennes utveckling och välmående, (2) en Lead professional som 
koordinerar och följer upp insatser och (3) ett antal gemensamma procedurer 
och formulär för att dela oron om ett barn, dokumentera informationen samt 
skapa, implementera och utvärdera en barnplan (Scottish Government, 2009).  

Reformambitionerna i Skottland som kom till uttryck genom GIRFEC var 
omfattande och målsättningarna höga, men helt nya kan de inte sägas vara. Vid 
en jämförelse med föregående och samtida modeller kan man istället notera en 
stor familjelikhet i teoretisk bakgrund, målsättningar och utformning av olika 
verktyg till andra modeller. GIRFEC ansluter sig exempelvis nära till 
Framework for the Assessment of Children in Need and their Families 
(FACNF) som tidigare utvecklats i England. Detta ramverk styrdes (likt 

                                                        
7 Under två decennier fanns det ett samarbete med Jane Aldgate och Wendy Rose på Open University.  
8 Well-being indicators, my world triangle, resilience matrix 
9 (1) Att använda de åtta välbefinnande indikatorerna för att dokumentera och dela information som 
kan pekar på behov eller oro, (2) använda min världstriangel för att skapa en holistisk bild av barnet 
(såväl behov som styrkor), (3) analysera informationen för att identifiera barnets behov med stöd av 
resilience-matrixen, (4) sammanfatta behoven med hjälp av välbefinnandeindiktatorerna och identifiera 
de avsedda målen, (5) skapa en plan och vidta lämpliga åtgärder, (6) revidera planen och de framsteg 
som gjorts för att uppnå de avsedda målen.  
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GIRFEC) av tio grundläggande principer, till exempel att det skulle vara 
barncentrerat, holistiskt, utvecklingsinriktat och fokusera på både svårigheter 
och styrkor samt vara grundat i evidensbaserad kunskap. Verktyget, som inom 
ramen för den omfattande reformen Every Child Matters senare fick 
beteckningen the Common Assessment Framework, syftade till att bedöma 
barns behov. Det utformades som en triangel omfattande tre olika domäner: 
barnets utvecklingsbehov; föräldrarnas eller vårdnadshavarnas förmåga; 
familje- och miljöfaktorer, vilket utgör den konkreta förelöparen till Barns 
behov i centrum (BBIC) som blivit den svenska grundmodellen för 
barnavårdsutredningar och som också kan återfinnas i My World Triangle i 
Skottland.  

Sådana modeller som diskuteras här kan ses som artikulationer inom mer 
eller mindre etablerade och vedertagna policyfält, vilka anger ramarna för vad 
som uppfattas riktigt och lämpligt (Powell & DiMaggio, 1991). Därför kan olika 
policyinitiativ i allmänhet värderas mer som variationer än revolutioner av 
befintlig praxis (även om de kan vara nog så krångliga att införa). Det är 
samtidigt värt att understryka att den faktiska utformningen av olika principer 
och verktyg inom GIRFEC liksom för de andra modeller som nämnts ovan skett 
i samverkan mellan praktik och forskning där också enskilda personer kommit 
att få stor betydelse (där Jane Aldgate och Wendy Rose vid Open University 
varit betydelsefulla forskare i flera av utvecklingsprocesserna).  

En viktig del för tidiga interventioner och, vad som beskrivs vara, kärnan i 
GIRFEC är att professionella delar relevant information med varandra (Scottish 
Government, 2018c). Att dela rätt information vid rätt tidpunkt ses som en 
förutsättning för att genomföra verkliga förbättringar för barn och unga och 
deras familjer. Vikten av tidig informationsdelning mellan professionella 
motiveras av tragiska fall där barn farit allvarligt illa och i vissa fall avlidit, 
något regeringen menar hade kunnat undvikas om information om barnets 
situation delats tidigare (Scottish Government, 2008, 2009). För professionella 
utarbetades ”gyllene regler” för att vägleda hur och vilken information som ska 
delas. Dessa regler är; att följa datalagstiftning; dela information som är 
nödvändig, relevant och proportionerlig; dokumentera varför informationen 
efterfrågats eller delats och; uppmärksamma barn, unga eller familj om varför 
informationen blivit delad. Endast vid allvarlig oro över barnets säkerhet kan 
den sista regeln, att uppmärksamma barn och vårdnadshavare, förbises. För att 
möjliggöra delandet av rätt information vid rätt tidpunkt ska ett informerat 
samtycke från barn och vårdnadshavare inhämtas (Scottish Government, 2009). 
De två roller som står i fokus för denna översikt, Named person och Lead 
professional, lyfts fram som två centrala aktörer för policyn som helhet och för 
informationsdelningen i synnerhet.  

En del av det skotska policyarbetet var också att lagstifta om samverkan och 
informationsdelning mellan professionella och verksamheter samt om nya 
uppgifter för professionella. Under 2014 introducerades således en helt ny 
lagstiftning, Children and Young People (Scotland) Act (2014 asp 8) som 
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omfattar alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga. I 
samband med att lagstiftningen utformades formulerade den skotska regeringen 
också sina ambitioner för reformarbetet: att bli den bästa platsen för barns 
uppväxt (Scottish Government, 2012, s. 3). Denna målsättning beskrivs av dem 
själva som enorm, men som likt föräldrars önskan handlar det om att vilja det 
bästa för alla barn. Målsättningen inbegriper att förverkliga barns rättigheter och 
att värdesätta alla delar av barns välbefinnande.  

För att knyta an till begreppen mjuk och hård styrning (Feltenius 2010, 
Kalkan et al. 2015) kom det skotska arbetet att inledningsvis handla om 
vägledningar, roll- och policybeskrivningar – alltså en mjuk policystyrning. I 
berättelsen om utvecklingsarbetet stod också identifierade samhällsutmaningar 
i fokus och gav reformföreträdare argument för sina åtgärdsförslag. Denna mer 
problemorienterade berättelse uppfattas senare ha ersatts med ett annat narrativ 
där Skottland presenterar sig som ett land där barns rättigheter och livsvillkor 
inte enbart är vackra ord utan av högsta prioritet för såväl nationella och 
politiska aktörer som för professionella och vuxensamhället i stort. Även om 
barns rättigheter och livsvillkor har funnits med sedan tidigare skrivs de än 
tydligare fram allt eftersom policyn formuleras. Med lagstiftningen kan också 
den inledningsvis mjuka policystyrningen ses bli kompletterad med hård 
styrning. Att arbeta med hård policystyrning innebär dock utmaningar i 
relationen mellan stat och medborgare. En lagstiftning som ska förverkliga 
barns rättigheter och gynna barns välmående är i grunden normativ och riskerar 
därmed kollidera med andra normer om hur och av vem barn bäst kan stödjas. 
Ny lagstiftning behöver därtill harmoniera med existerande lagar och 
konventioner. Som det nedan kommer att framgå har den skotska regeringens 
arbete och den nya lagstiftningen blottlade ett normativt spänningsfält som 
inneburit att regeringen fått backa och plocka bort delar av lagstiftningen. 
Rollen Named person som nu ska presenteras, kom att bli en roll som blottade 
spänningsfältet där vissa företrädare vill lyfta fram rollen som avgörande för 
hela policyn, medan andra ser rollen som dess problemskapare. 

Named person 
Första gången som rollen Named person nämns i för oss tillgängliga dokument 
är i utvärderingen av GIRFEC i Högländerna (Scottish Government, 2009). I en 
vägledning, utgiven ett år tidigare, presenteras de olika delarna av GIRFEC, 
men utan beskrivningar av Named person (Scottish Government, 2008). Det 
framstår alltså som att rollen integrerats inom GIRFEC något senare i processen 
jämfört med övriga delar. Man kan samtidigt notera att funktionen diskuterats 
tidigare under något andra beteckningar så som ”named individual” och ”named 
worker” i några regeringsrapporter (Scottish Executive 2001; 2002), så det 
fanns en förberedande diskussion kring rollen. 
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En genomgående intention från utvärderingen 2009 till vad som senare 
presenteras är att Named person är ytterst ansvarig för att alla barn, från födsel 
och genom alla skolår, får tillgång till rätt stöd utifrån sina behov. Rollen 
beskrivs möjliggöra ett mer relevant, proportionerligt och passande stöd än vad 
som tidigare lämnats till barn och unga (Scottish Government, 2009, s. 56-57). 
Då utgångspunkten är att alla barn ska ha en Named person, har olika 
verksamheter och professionella tilldelats uppdraget.  

När modellen arbetades fram i Högländerna utsågs sjukhuset eller 
barnmorskan till Named person från före födsel till dess att barnet blev omkring 
10 dagar. Därefter och fram till skolålder hade hälso- och sjukvården fortsatt 
ansvar genom så kallade health visitors, en motsvarighet till Sveriges distrikts- 
och BVC-sjuksköterskor. Under barnens skolår övergick ansvaret till 
skolverksamheten där varje skola själva kunde välja vem som var mest lämplig 
(Scottish Government, 2020). I de flesta fall verkar rektor eller biträdande rektor 
ha utsetts för barn i lågstadieåldern, medan det oftast var biträdande rektor eller 
så kallade ”principal guidance teacher” för barn i mellan- och 
högstadieåldern10. Den senare kan närmast liknas vid elevens mentor i svensk 
skola. I lagen Children and Young People (Scotland) Act (2014 asp 8) 
presenteras begreppet ’Named person service’ som avser tjänsten att i relation 
till ett barn eller ungdom tillgängliggöra en särskild person som utför angivna 
uppgifter. Istället för specifika professioner pekas således verksamheter ut som 
ansvariga för att tillhandahålla en Named person. Kriterier för att bli en Named 
person är att personen är anställd i avsedd verksamhet samt har utbildning, 
kvalifikationer och erfarenhet som bedöms lämplig för uppdraget. De utpekade 
verksamheterna är hälso- och sjukvården (health board) för alla barn upp till 
skolålder och kommunen (local authority) för barn i skolåldern (Children and 
Young people (Scotland) Act, Part 4, 20, 21 och 22). I senare publicerade 
vägledningar framstår det som att sjukhuset och barnmorskan inte längre 
tilldelas rollen Named person (Scottish Government, 2018c, 2020).  

De uppgifter som inledningsvis uppges höra till uppgiften Named person är 
att vara första kontakten för barn och deras vårdnadshavare och att se till att alla 
barn och vårdnadshavare har information om rollen Named person och vem det 
är. En annan uppgift är att informera och inhämta samtycke från barn och 
vårdnadshavare om informationsdelning mellan professionella. Vidare ska 
Named person se till att relevant information är aktuell och dokumenterad, att 
praxismodellen följs och bistå när barnet på grund av ålder eller vid avflyttning 
övergår till annan Named person (Scottish Government, 2009 sid. 56-58). I en 
tidig vägledning tydliggörs det också att barns och familjers röster alltid ska 
efterfrågas och dokumenteras och, i de fall information delas, ska de känna till 
varför detta görs (Scottish Government, 2010a). Återkommande anges också 

                                                        
10 Principal guidance teacher kan beskrivas som en ansvarig lärare för personligt stöd till barn, 
studievägledning vid skolan samt studie- och yrkesvägledning för tiden efter skolgång. 
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fem nyckelfrågor som ska vägleda Named person vid överväganden av ett barns 
välbefinnande: 

1. Finns det något som hindrar barnets eller den unges välbefinnande och om 
så, vad är det som hindrar? 

2. Har jag all information jag behöver för att hjälpa barnet eller den unge? 
3. Vad kan jag göra för att hjälpa barnet eller den unge? 
4. Vad kan min verksamhet göra för att hjälpa barnet eller den unge? 
5. Vilken ytterligare hjälp, om någon, kan behövas från andra? (Scottish 

Government, 2009, 2010a, 2012a, 2018c, 2020)  

I den lag som regeringen införde 2014, "Children and Young People (Scotland) 
Act" 2014 asp 8), tillägnas rollen Named person en egen del (del 4 av de totalt 
18 delarna). Uppdraget som här skrivs fram för Named person är att denne när 
som det anses lämpligt ska agera för att främja, stödja eller skydda barnets eller 
den unges välbefinnande genom att:  

1. rådgöra, informera och stödja barnet eller den unge, eller förälder till barnet 
eller den unge, 

2. hjälpa barnet eller den unge, eller en förälder till barnet eller den unge, till 
att få tillgång till vård och stöd, eller 

3. diskutera eller föra fram frågor om barnet eller den unge med andra 
professionella eller till relevant myndighet. (vår översättning, fritt, av 
Children and Young people (Scotland) Act, Part 4, 19:5a.) 

Med lagstiftningen framstår alltså uppdraget för Named person handla om att 
säkerställa barns välbefinnande genom att vara ett första stöd, vid behov göra 
insatser tillgängliga och påkalla barnets eller den unges behov för andra. Den 
sistnämnda punkten berör frågan om att dela information om barn och unga med 
andra professionella, det vill säga frågan om informationsdelning. 

Named person och informationsdelning 
I samband med lagstiftningen kom informationsdelningen att mer tydligt 
tillskrivas rollen Named person. Det är också detta som skapat en omfattande 
diskussion och en rättsprocess som inneburit att del 4 (och del 5 om barnets 
plan) i Children and Young People (Scotland) Act (2014 asp 8) inte längre är 
en del av lagstiftningen.  

Enligt del 4 ska alla verksamheter informera om funktionen och de 
arrangemang som kopplas till rollen Named person. Den eller de verksamheter 
som utbildar eller ger stöd till barnet eller den unge måste informera barn och 
unga samt vårdnadshavare om funktionen. Informationsskyldigheten gäller 
också bestämmelserna om informationsdelning. I Children and Young People 
(Scotland) Act regleras och föreskrivs sedan en rutinmässig 
informationsdelning.  

Informationsdelning föreskrivs ske i samband med att barnet eller den unge 
på grund av ålder eller geografisk flytt byter Named person samt mellan 
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professionella runt barnet eller den unge. Grundregeln i båda dessa fall är att 
information som antas vara relevant och behövs för att Named person ska kunna 
fullfölja sitt uppdrag ska delas (undantaget om det hindrar brottsutredning eller 
åtal) (Children and Young People (Scotland) Act, Part 4, 26). 
Informationsdelningen ska ske mellan en myndighet och den som i relation till 
barnet eller den unge utför arbete som kan kopplas till Named persons uppdrag 
och vice versa. Den rutinmässiga informationsdelningen framstår alltså 
innebära att alla verksamheter och alla professionella som får information om 
ett barn eller ung person ska informera andra verksamheter och professionella 
om informationen bedöms behövas för att Named person ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag, det vill säga att främja, stödja eller skydda barnets eller den unges 
välbefinnande. Denna informationsskyldighet begränsas enbart om det är 
förbjudet eller bryter mot annan lagstiftning. 

Det är här, i skrivningarna om skyldigheten att dela information om barnets 
eller den unges välmående, som en stundtals het diskussion har uppstått. Det 
motstånd som mobiliserades ledde fram till att fyra frivilligorganisationer och 
tre föräldrar stämde staten. Efter en friande dom i lägre instans, vilket skulle ge 
klartecken för den form av informationsdelning som avsågs, behandlades frågan 
av Högsta domstolen. I juli 2016 meddelade Högsta domstolen att trots den 
välmenande och lovvärda ansatsen i lagstiftningen strider bestämmelserna i del 
4 mot artikel 8 i Europakonventionen, rätten till skydd av privat- och 
familjeliv11. Högsta domstolen menar i sin dom att det inte är möjligt för barn 
eller vårdnadshavare att veta när den rutinmässiga informationsdelning som 
måste ske enligt del 4 i lagen är i strid med denna artikel. Med argumentet att 
informationsdelningen inte är i enlighet med artikeln i Europakonventionen 
menar Högsta domstolen att detta ligger utanför det skotska parlamentets 
kompetens att lagstifta om. 

Efter domen från Högsta domstolen arbetades en lagändring fram och en 
expertpanel tillsattes med uppdraget att ta fram en vägledning för hur 
informationsdelning kan göras utan att strida mot Europakonventionen och som 
därtill alla och inte bara jurister skulle kunna förstå. När expertpanelen i sin 
slutredovisning i mars 2019 förklarade det omöjligt att möta alla uppsatta krav 
beslutade regeringen att inte gå vidare med den lagstadgade 
informationsskyldigheten (Welsh, 2019). I ett meddelande från regeringen 
beslutades därför i september 2019 att all fortsatt informationsdelning ska ske 
inom ramen för befintlig lagstiftning och att både del 4, om Named person, och 
del 5, om barnplaner, i lagstiftningen fortsättningsvis var upphävda (Scottish 
Government, 2019). Samtidigt påtalas att existerande praktik gällande Named 
person och barnplaner ska fortsätta men inom gällande lagstiftning. 

                                                        
11 I artikel 8 regleras rätten till skydd av privat- och familjeliv som enbart får brytas av offentliga 
myndigheter med hänsyn till nationell säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, 
förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers 
fri- och rättigheter. 
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I utvärderingen av arbetet i Högländerna framkom att den rutinmässiga 
informationsdelningen hade visst stöd bland de professionella (Scottish 
Government, 2009). Utvärderarnas analys av inhämtad dokumentation för 
enskilda barn visade fram en större samstämmighet i praktiken när det handlade 
om att inhämta samtycke innan information delas. I de fall som information 
delades utan samtycke angavs skälen till detta och arbetet tycktes följa uppsatta 
regler för sådan form av informationsdelning. Här hade också barn och 
vårdnadshavare i allt vidare utsträckning kommit att bli informerade om varför 
informationen delats utan deras samtycke. Men det framkom också att det fanns 
ett motstånd till att rutinmässigt dela information med andra. I lojalitet till barnet 
och vårdnadshavare undanhöll därför ibland professionella information från 
andra i och utanför deras verksamhet.  

Lead professional 
Rollen Lead professional presenteras i den första vägledningen för GIRFEC 
men omnämns inte alls i lagen Children and Young people (Scotland) Act 
(Scottish Government, 2008). I vägledningen från 2008 tydliggörs att 
funktionen är aktuell i de fall två eller fler verksamheter behöver arbeta 
tillsammans för att möta ett barns eller en ungdoms behov. Enligt GIRFEC ska 
en personligt utformad barnplan sammanställas när ett barn behöver utökade 
stödinsatser (Scottish Government, 2009). Dessa stödinsatser ska i sin tur vara 
planerade, tillsatta och samordnade. I senare texter framkommer att det är i 
samband med att ett barn behöver en barnplan som en Lead professional ska 
utses (Scottish Government, 2009, 2018a). Två ytterligare scenarier nämns när 
denna funktion kan behövas: dels när barnet behöver en mer komplex och 
specialiserad intervention och dels när det finns allvarlig oro för barnets 
säkerhet (Scottish Government, 2009 sid. 55-56; 2010b).  

Huvuduppgiften för en Lead professional är att vara den som samordnar och 
leder arbetet kring ett barns stödinsatser. Uppdraget kan sammanfattas i tre 
punkter: (1) att se till att barn och vårdnadshavare är införstådda med vad som 
händer så att de kan bli involverade i alla beslut de berörs av, (2) att se till att 
innehållet i barnplanen stämmer, är uppdaterad och regelbundet utvärderad, och 
(3) att konsultera och arbeta tillsammans med Named person (Scottish 
Government, 2018b). I mer detaljerade listor om det uppdrag och ansvar som 
rollen innebär framställs också argument för och förväntningar på denna roll 
(Scottish Government, 2008, 2009, 2010b). Genom att utse en särskild person 
för att leda och samordna arbetet förväntas barn och vårdnadshavare vara 
informerade och uppdaterade om planerade aktiviteter samt att deras röster tas 
tillvara i arbetet. Vidare förväntas stödinsatser av andra verksamheter bli 
genomförda och att verksamheternas egna planer integreras och samordnas i 
barnplanen. Med en Lead professional som leder arbetet ska barn och 
vårdnadshavare slippa att upprepa sin berättelse inför varje nytt sammanhang. 
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Förhoppningen är också att funktionen ska bidra till att framsteg eller andra 
förändringar uppmärksammas snabbare och leder till revidering eller avslutning 
av insatser.  

Till skillnad från rollen Named person är det inte förutbestämt vem som kan 
bli Lead professional. Istället väljs en Lead professional bland de personer som 
är involverade runt barnet i samband med mötet om barnets plan. 
Återkommande kravformuleringar på den som kan ha funktionen är rätt 
färdigheter och erfarenheter och god samarbetsförmåga för att kunna samarbeta 
med barnet, vårdnadshavarna, Named person och andra verksamheter som 
stödjer barnet och familjen (Scottish Government, 2009, 2010, 2018b). En 
annan förutsättning är att personen arbetar inom en av de verksamheter som ger 
stödinsatser till barnet. Om det bedöms lämpligt utifrån barnets behov kan 
samma person som vara både Named person och Lead professional (ibid). 

När det gäller informationsdelning har Lead professional inte hamnat i 
skottgluggen på samma sätt som Named person. I utvärderingen av modellen i 
Högländerna framgår dock att information om ett barns särskilda 
omständigheter, behov och det stöd som barnet eller den unge tidigare fått kan 
delas med Lead professional och övriga involverade verksamheter (Scottish 
Government, 2009 sid. 56). Utifrån sitt uppdrag att leda och samordna insatser 
är det alltså troligt att Lead professional också får en central position gällande 
informationsdelning bland de professionella runt barnet.  

Möjligheter och utmaningar med Named person 
och Lead professional 
I den regeringsinitierade utvärderingen av GIRFEC i Högländerna identifieras 
ett antal möjligheter och utmaningar kopplat till Named person och Lead 
professional (Scottish Government, 2009). Här framkommer att personer som 
hade rollen Named person uppfattade att de fick kontakt med barn och unga 
tidigare än vad som var fallet innan och att de på så sätt hade möjlighet att 
snabbare ge stöd och hjälp. Det fanns också tydliga indikationer på att responsen 
på barn och ungas behov blev mer fokuserade med rollen Lead professional. 
Utvärderarnas bedömning var att professionella överlag var positiva till rollen 
Lead professional och att de uppfattade att rollen gav goda resultat. Vidare 
verkade det som att Named person hade fått en betydelsefull roll när barnet hade 
lärt känna och upplevde tillit till personen. Named person beskrevs vara den 
som ofta hade störst tillgång till information om barnet och fick av den 
anledningen en central position i arbetet. Utvärderarna pekade också på att 
professionella tenderade att hänvisa vidare till andra verksamheter i lägre grad 
efter att rollerna Named person och Lead professional hade etablerats. För att 
axla det uppdrag som rollerna innebar var det betydelsefullt att de själva 
uppfattade sig kompetenta för uppdraget, hade lämplig yrkeserfarenhet samt 
fick utbildning för sitt uppdrag. Det var särskilt angeläget att Named person 
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valdes ut noggrant utifrån lämplig kompetens och därtill att de fick anpassad 
utbildning för sitt uppdrag. I de fall utbildning uteblev framkom oftare 
dokumentationsbrister och att rutiner inte följdes.  

De utmaningar som identifierades i utvärderingen var i huvudsak kopplade 
till processen att utse en Lead professional och det fortsatta samarbetet mellan 
Named person och Lead professional (Scottish Government, 2009). Dessa 
problem var i första hand strukturella och inte interpersonella. Ett utpekat 
problem var att övergången från Named person till att en Lead professional 
utsågs kunde bli utdragen. När det inte fanns en utpekad Lead professional 
kunde denne hamna på efterkälken och stå utanför de fördjupade relationer som 
under tiden utvecklades mellan barn, vårdnadshavare och Named person, och 
även till andra involverade i stödprocessen. Att Named person snabbt utsåg en 
Lead professional som blev involverad i stödnätverket kunde därför bli 
avgörande för om modellen fungerade som tänkt. Den profession som oftast 
fick rollen som Lead professional såsom den utformades i Högländerna var 
socialarbetare, men över tid kom allt fler från hälso- och sjukvården att inneha 
rollen. De socialarbetare som fick rollen gav uttryck för att känna sig trygga 
med uppdraget, men i de fall de hade en hög arbetsbelastning kunde de få det 
svårt att ägna arbetet tillräcklig tid. I de fall en Lead professional inte tagit det 
ansvar denne ålades skapades frustration från övriga professionella. På samma 
sätt kunde det vara svårt för en Lead professional att leda arbetet om övriga 
verksamheter tog ett steg tillbaka, i och med att en Lead professional tillsattes, 
eller att de inte gav barnet eller den unge det utlovade stödet. Det fortsatta 
samarbetet med Lead professional var också kritiskt för att Named person skulle 
kunde fullfölja sitt generella uppdrag att ytterst ansvara för att alla barn, från 
födsel och genom alla skolår, fick tillgång till rätt stöd utifrån sina behov.  

En av intentionerna med GIRFEC är att ge tidigt och bättre samordnat stöd 
för att undvika att barn och vårdnadshavare behöver upprepa information om 
sin situation och ha olika möten med olika professionella. Men utvärderingen 
visar att i de fall problematiken var komplex och flera barn i samma familj 
behövde samordnade insatser kunde detta innebära att barnen hade olika Named 
persons och även olika Lead professionals (Scottish Government, 2009). På så 
sätt kunde en del familjer fortsatt bli kallade till ett flertal möten med olika 
professionella. 

Förändringar och normativa spänningsfält  
Avslutningsvis för denna första del av kunskapsöversikten vill vi 
uppmärksamma förändringar över tid i policyutvecklingen av Named person 
och Lead professional. Dessa förändringar kan i sin tur peka på det normativa 
spänningsfält som policyn berör. En uppenbar skillnad mellan de två rollerna är 
att deras positioner i policyn inte är densamma idag som den var när den initialt 
formulerades. Som nämnts ovan dyker beskrivningen av rollen Named person 
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upp i för oss tillgängliga dokument i utvärderingen av GIRFEC i Högländerna 
från 2009. Efter detta har Named person fått en samtidigt central och ifrågasatt 
position. Rollen Lead professional förefaller ha haft en motsatt utveckling; den 
finns beskriven i den första vägledningen för att arbeta med GIRFEC, men ges 
sedan en mer undanskymd plats i texterna. Rollen omnämns varken i Children 
and Young People (Scotland) Act (2014 asp 8) eller på regeringens hemsida för 
GIRFEC efter år 2018 (Scottish Government, 2020). Det framstår som att 
uppdraget som Lead professional inledningsvis omfattade delar som senare 
tillfallit Named person. Rollen Lead professional har också varit betydligt 
mindre kontroversiell, även om den också blir mer utsatt för utmaningar i det 
direkta (sam)arbetet kring enskilda barn och unga. Den person som innehar 
rollen har ett komplext uppdrag då denne ska hantera och lösa det som tidigare 
konstaterats vara svårt vid samverkan (se t ex Blomqvist, 2012; Bolin, 2011; 
Horwath & Morrison, 2007). 

Vad gäller rollen Named person framstår det alltså som att denna funktion 
blivit mer central och uppdraget därtill mer omfattande. Genomgående beskrivs 
Named person ha uppgiften att vara ”a clear point of contact”. I de fall att barn 
eller vårdnadshavare behöver stöd ska det vara klart och tydligt vart de kan 
vända sig och en Named person ska se till att deras behov av stöd tillgodoses. 
Men att som professionell ha ansvar för att främja, stödja eller skydda barnets 
eller den unges välbefinnande kan leda till svårigheter i att dra gränser för var 
ansvaret börjar och slutar.  

Vissa förändringar i policyutvecklingen tyder också på att det i Named 
persons breda ansvar finns flera normativa spänningar. Dessa spänningar kan 
kopplas till vem som anses bäst företräda barnets intressen; barnet själv, barnets 
vårdnadshavare eller staten? Förändringar som kan förstås som uttryck för dessa 
spänningar kan ses i skrivningar om rollen Named person på hemsidan före och 
efter 2018. Före 2018 handlar skrivningarna i första hand om barn och unga 
som ibland kan behöva extra hjälp. 

Most children and young people get all the help and support they need 
from their parent(s), wider family and community, but sometimes, 
perhaps unexpectedly, they may need a bit of extra help. (Scottish 
Government, 2018c) 

Senare i texten från före 2018 framkommer att barn och unga eller deras 
vårdnadshavare kan få stöd av Named person samt att denne också ska utgöra 
en första kontakt för andra verksamheter. På hemsidan efter 2018 inleds texten 
om Named person med att föräldrar inte alltid vet vem de kan vända sig till när 
de behöver stöd och att Named person ska vara den som är ansvarig för att hjälpa 
dem att få det stöd de behöver när de behöver det (Scottish Government, 2020). 
De senare skrivningarna är alltså mer riktade till föräldrar och vårdnadshavare. 
På hemsidan före 2018 saknades skrivningar om barns rättigheter och frågor om 
integritet (Scottish Government, 2018a), något som på den senare hemsida är 
framskrivet och kopplat till informationen om Named person. Här jämställs 
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barnets och den unges behov och rättigheter med ’familjens’. Föräldrar och 
vårdnadshavare skrivs alltså inte lika tydligt fram som part men kan antas vara 
dem som avses med ’familjen’.  

Children, young people or their families can expect their contact to 
respond to their wellbeing needs, to respect their rights, choice, 
privacy and diversity. (Scottish Government, 2020) 

Förklaringar till förändringarna kan vara flera. Att precisera eller justera 
inriktningen av policyn och uppdragen kan förstås som en del av processen i att 
arbeta fram ett nytt arbetssätt. En möjlig förklaring är också att förändringarna 
är en konsekvens av domen från Högsta domstolen och regeringens beslut att 
inte göra Named person och barnplanerna obligatoriska.  

Debatten om Named person och informationsdelning pekar på en klassisk 
spänning gällande statens rätt och möjlighet att ingripa för att stödja eller skydda 
barn och unga kontra barn, unga och vårdnadshavares rätt till integritet och 
självbestämmande (se t ex. Donzelot, 1979). Det kan utifrån denna spänning 
förstås som att den skotska regeringen genom GIRFEC utmanat gränsen och 
förstärkt statens rätt att företräda barnets intressen och tillmäta barnets röst ökad 
betydelse. Men, de har genom domen från Högsta domstolen fått retirera. 
Genom att mer direkt rikta sig till vårdnadshavarna visar regeringen att de 
respekterar dem som huvudansvariga fostrare och att de, i de flesta fall, bäst 
företräder barnets intressen. En förlängning av detta blir också att 
vårdnadshavarna är den huvudsakliga samarbetsparten för de professionella och 
för verksamheterna – inte andra professionella, andra verksamheter eller barnet 
själv. Samtidigt behöver vårdnadshavares perspektiv balanseras mot den i 
policyn uttalade målsättning att se till alla barn och deras välmående samt göra 
verklighet av barnets rättigheter.  

Juridiskt kan domen och regeringens hantering av frågan tolkas som ett 
status quo för barnets position i jämförelse med situationen före Children and 
Young People (Scotland) Act (2014 asp 8). För praktiken innebär domen och 
den efterföljande processen att det inte går att upphäva sekretessen mellan 
verksamheter som lämnar stödinsatser till barn och unga med nya lagar eller 
med allt för generella samtycken från vårdnadshavare och unga.  
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Modellen som praktik 

Ovan har vi gått igenom hur rollerna Named person och Lead professional 
skrivs fram inom policyn GIRFEC. Nedan kommer vi redogöra för vad 
forskning bidrar med för fördjupad kunskap på området. Dispositionen i denna 
del inspireras av följande citat:  

Policy is the given – in Scotland many believe we have excellent 
policy in place to serve young children. But developing policy is only 
a beginning: the greater challenge is to put it into action. First we 
need continuous discussion about those aspirations; next we need to 
know what tools are at our disposal; then we need to learn to use 
those tools and to contextualise them to the children and families and 
colleagues with whom we work; and finally we need to ask if systems, 
leadership, qualifications, and support for the workforce are fit for 
purpose. (Dunlop, 2015, s. 266) 

Vår ambition är att redogöra för vad den tidigare forskning vi har analyserat 
säger om rörelsen från skriven policy till praktik i det enskilda fallet. Den grupp 
som avses med ”we” i citatet ovan refererar i artikeln till ”vi i Skottland”, eller 
mer specifikt ”vi som ansvarar för att realisera policy inom detta område”. Det 
går också att mer avgränsat överföra till att handla om Named person och Lead 
professional, två roller som båda tilldelas nyckelpositioner inom policyn vad 
gäller att omsätta dess vision till praktik. I artikeln understryks behovet av att 
de personer som får rollerna behöver hög kompetens för att kunna axla detta 
ansvar. Frågan för denna del är vad tidigare forskning kan bidra med för 
kunskap till sådan kompetens. För att knyta an till tidigare avsnitt i 
kunskapsöversikten börjar vi med att fördjupa förståelsen för bakgrunden till 
rollerna och deras uppdrag.  

Samhällskontexten och processen bakom policyn 
Enligt tidigare forskning finns det i Skottland en lång tradition av att bygga 
välfärdsarbete på respekt för familjens och det lokala samhällets betydelse för 
människors välbefinnande (Coles, Cheyne, Rankin, & Daniel, 2016; Robertson, 
2014a, 2014b). Den skotska barn- och ungdomsvården uppges därtill uppvisa 
likheter med den nordiska välfärdsregimen sedan decennier tillbaka, i sitt fokus 
på förebyggande stöd och insatser istället för kontroll och straff vid sociala 
problem och brottslighet. Detta trots att Skottland har en lång historia av närhet 
till den anglosaxiska välfärdsregimen, vilka företrädesvis uppvisar en residual 
välfärdsstat som byggts upp runt idealet om den fria individen (McKendrick, 
2016).  
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Den skotska traditionen inom barn- och ungdomsvården uppges bland annat 
komma till praktiskt uttryck i Children’s hearing system och Children’s panel. 
Robertson beskriver dessa system på följande sätt:  

In the 1970s, the children’s hearing system and the children’s panels 
were established as an integrated approach designed for protection 
and prevention, to address juvenile delinquency, and support child 
well-being /…/ Children’s panels are found in each region in 
Scotland; some communities have many panels that meet throughout 
the week to address children’s issue. Each regional council 
nominates lay people, representative of their community, to serve on 
their children’s panels, and volunteers complete a rigorous training 
/…/ Hearings are voluntary for all involved and panel members, 
along with others in the community who know the child and family 
well, meet with the parents and the child to discuss a plan of support. 
/…/ This level of community participation fosters an understanding 
of the issue that vulnerable families encounter. (Robertson, 2014b, s. 
61-62) 

Children’s panels består av frivilliga personer som genomgår en utbildning. De 
tar sedan emot barn, unga, deras familjer, professionella och andra personer med 
insyn i barns och ungas situation, för samtal runt problem och hur de kan lösas. 
Tanken är att alla barn i första hand ska växa upp i och få stöd inom familjen 
och lokalsamhället. Genom Children’s panels är tanken även att mer generella 
brister i lokalsamhället uppmärksammas och åtgärdas.  

Detta system uppvisar likheter med hur beslutsfattande kring barn och unga 
i svåra livssituationer sett och delvis alltjämt ser ut i den nordiska kontexten, 
genom dess idé om lokal anknytning och förekomst av lekmän i beslutsorgan 
(Hultman, Forkby & Höjer, 2020), men också i modellen med familjerådslag 
som diskussionsmodell inför beslut (Reinikainen, Bergman & Heino, 2003). 

Från slutet av 1990-talet decentraliserades Storbritanniens styre 
(devolution). I Skottland uppges utvecklingen ha gått mot att låta policy 
utvecklas så nära medborgarna som möjligt (Coles et al., 2016; Robertson, 
2014b; Tisdall & Hill, 2011). Tanken har varit att det går att komma fram till 
mer av innovativa, progressiva, konsensuslösningar på politiska problem 
genom att engagera lokalsamhället mer i politik. Det har även inneburit att 
lokalsamhället tilldelats en allt viktigare roll i policyutvecklingen i Skottland 
(Tisdall & Hill, 2011).  

Den ovan beskrivna politiska utvecklingen; uppmärksamheten på sociala 
problem som barnfattigdom och ungdomskriminalitet; och rapporter om ett 
överbelastat Children panels och Children hearing system ledde under slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet fram till såväl mer generella policyinitiativ 
(exempelvis Early years framework) som en genomlysning av Children panels 
och Children hearing-systemet. Inom ramen för denna översyn hölls flera 
diskussionsträffar och frågestunder både på olika lokala platser och för olika 
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grupper i lokalsamhället (Coles et al., 2016; Robertson, 2014b). De hölls även 
för barn och unga. Genom denna genomlysning växte idéen fram om att 
Children’s hearing system och Children’s panel skulle kunna avlastas om 
professionella uppmärksammade barns och ungas behov av stöd tidigare och 
samarbetade bättre runt dem. Grunden för den nationella utvecklingen av 
GIRFEC var därmed lagd.  

Efter utvecklingsarbetet med GIRFEC uppges målet vara att Named person 
och Lead professional i synnerhet, men även professionella inom 
välfärdssektorn i allmänhet, först jobbar med praxismodellen inom och mellan 
verksamheter för att komma tillrätta med problem gällande välbefinnande hos 
barn och unga. Om det inte i sig förefaller räcka eller fungera som tänkt går 
ärendet vidare till Children’s panel systemet (Robertson, 2014b). 

Lagstiftning har härefter tillkommit som stödjer att Children’s panels ska 
finnas runt om i landet och att barn samt unga ska få möjlighet att ge sin syn på 
saker och ting inom dem. Därtill har det inrättats nationellt stöd för rekrytering 
och utbildning av frivilliga för uppdraget att sitta i panelen. Målsättningarna 
med denna policyutveckling har varit att göra systemet mer likt över hela landet. 
Det förefaller därmed som att det finns en mer övergripande trend i Skottland 
som går mot mer hård styrning i form av lagstiftning för att uppnå likformighet 
i barn- och ungdomsvården, men då efter att olika röster i befolkningen kommit 
till tals i processerna bakom lagstiftningen.  

Ovanstående genomgång ger en bild av att det råder en tillräcklig politisk 
grundläggande konsensus runt GIRFEC i Skottland. Det kan säkert till viss del 
stämma, men samtidigt påpekar tidigare forskning att det inte sällan visat sig 
vara svårt för lokalsamhällen att enas runt (en normativ bild av) vad det goda 
samhället är och hur det bäst ska uppnås. Tisdall & Hill (2011, s. 37) refererar 
Gillan (2008) som konstaterar att:  

…civil society engagement in the policy process was dominated by 
competing value claims and intra-civil society conflict.  

Nedan redogör vi för vad tidigare forskning säger om normativa spänningsfält 
gällande GIRFEC och konflikterna i samhället runt dem. Återigen handlar det 
om rollen Named person och informationsdelning.  

Gränsen för statlig inblandning 
I tre artiklar som specifikt analyserar rollen Named person så som den uttrycks 
i policy fördjupar forskare inom kriminologi (Waiton, 2016), praktisk teologi 
(Stoddart, 2015) och socialt arbete (McKendrick, 2016) förståelsen för den 
kritik mot informationsdelningspraktiken som är förknippad med funktionen 
Named person. Två artiklar fördjupar sig i policydokument och debatter bakom 
lagstiftningen gällande Named person (Stoddart, 2015; Waiton, 2016). En av 
dessa forskare beskriver hur han själv var del av kampanjen ’No to Named 
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Person’ (NO2NP), vilket är en av rörelserna som var aktiva i att få tillstånd 
överklagningarna av lagstiftningen om Named person och informationsdelning 
(Waiton, 2016). Den tredje är en teoretisk artikel, skriven efter det att Högsta 
domstolen i Skottland slagit fast att lagstiftningen om Named person strider mot 
artikel 8 i Europakonventionen (McKendrick, 2016).  

En lagstiftning som ska förverkliga barns rättigheter och gynna barns 
välmående kommer alltid att innefatta normativa värden. Då olika värden kan 
stå emot varandra riskerar sådan lagstiftning att öppna för konflikter, som här 
kring hur barns utveckling bäst ska följas, vem som ska göra det och hur stödet 
bör utformas. Ny lagstiftning behöver därtill harmoniera med existerande lagar 
och konventioner. Vad forskarna som fördjupar sig i kritiken mot 
informationsdelningspraktiken runt Named person argumenterar för är att det 
kan vara svårt att uppnå sådan harmoni och lösa tvister genom juridiska 
utredningar eller studier om utfall samt resultat. Det beror inte på att det är för 
svårt tekniskt eller komplext, utan på att konflikterna i grunden är politiska. 
Konflikterna rör dessutom inte ”bara” frågan om barns bästa och hur det bäst 
gynnas, utan större frågor om vilket samhälle vi vill ha och hur vi bäst når dit.  

Den kritik som forskarna analyserat har ibland formulerats mycket hårt, där 
skräcken för en totalitär stat varit påtaglig. Anställda inom det 
människobehandlande området uppfattas ges en nyckelroll i att kontrollera 
befolkningen. På en hemsida på internet återfinns exempelvis rubriken: 
”GIFREC and the Cult of SHANNARRI – a chronology of significant events 
on the road to hellbeing”12. Bland de signifikanta händelserna som rubriken 
hänvisar till återfinns en resumé över den svenska utvecklingen: 

Sweden has, during the last decades, developed into a kind of socio-
medical totalitarian state. A totalitarian state where families are 
deprived of the right to care for and educate their own children; and 
are deprived of the basic human right to both family life and private 
life. […] But the development in Sweden towards a socio-medical 
totalitarian state wasn’t like that. In fact the army and the police 
have very little power in Sweden. Instead, the government achieved 
their totalitarian power by using persons whom the ordinary citizen 
believes to be their friends. (emfas i original).  

Men hur problematiserar då forskare utformningen av Named person och 
informationsdelningspraktiken i Skottland? Mer akademiskt uttryckt än 
ovanstående kan kritiken sammanfattas som att den menar att den möjliga 
informationsdelningspraktiken runt Named person riskerar att ge en allt för låg 
gräns för generell statlig inblandning i människors liv och bidra till att mycket 
information om personerna samlas på en plats. Detta anses i sin tur öppna upp 
för ökad statlig övervakning och styrning av individer i familjer. Kritiken gäller 
oavsett om det finns samtycke till informationsdelning från barn, unga och 
                                                        
12 https://leahurst66.wordpress.com/girfec-chronology-the-road-to-hellbeing/. Hämtad 201119. 

https://leahurst66.wordpress.com/girfec-chronology-the-road-to-hellbeing/
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vårdnadshavare eller inte. Det är inte en kritik som bedarrar genom hänvisningar 
till goda statliga intentioner om att främja, stödja och skydda barns 
välbefinnande och mänskliga rättigheter direkt eller indirekt via vårdnadshavare 
och familjer (Stoddart, 2015; Waiton, 2016). Istället önskar de som 
problematiserar Named person och ökad informationsdelning mellan 
professionella ett mer varsamt förhållningssätt generellt sett till statlig 
inblandning i människors liv, och att överföring, dokumentation och arkivering 
av information om dem inte medverkar till ett kontrollsamhälle. Detta oavsett 
om människan är ett barn, ungdom eller förälder.  

För att börja i den låga gränsen för statlig inblandning i människors liv, så 
har det tidigare i kunskapsöversikten – om policyutvecklingen – framkommit 
att tanken bakom satsningen på GIRFEC är att i barns tidiga år ge stöd som 
gynnar alla barns välbefinnande, istället för att tillsätta insatser först efter att ett 
reellt hot mot ett barns välfärd har identifierats. Denna förskjutning beskrivs i 
en engelsk kontext som en förskjutning från mer fokus på välbefinnande än 
välfärd. I en svensk kontext kan det översättas till mer fokus på främjande samt 
stöd än skydd. Denna förskjutning ses som första steget i sänkning av gränsen 
för statlig inblandning i barn, ungas och vårdnadshavares liv (Stoddart, 2015; 
Waiton, 2016).  

Gränsen sänks sedan ytterligare när fokus på välbefinnande kombineras med 
en plikt att agera på risker mot välbefinnande som de berörda personerna i 
centrum inte själv har definierat som ett problem (Stoddart, 2015). 
Professionella ska inte bara vänta in barns, ungas och vårdnadshavares egen 
önskan om stöd för att nå bättre välbefinnande. De ska vid behov förekomma 
den. I detta arbete uppges professionella inom ramen för GIRFEC i Skottland 
ställas inför över 200 risk- och 300 välfärdsindikatorer (Waiton, 2016). Forskare 
påtalar att det är svårt att se vilka unga och barn som inte på något sätt uppvisar 
någon form av risk relaterat välbefinnande enligt den omfattande och ibland 
motsägelsefulla definitionen av begreppet som indikatorerna ger (Stoddart, 
2015; Waiton, 2016). Detta, tillsammans med att professionella uppmanas dela 
information mellan varandra, uppges riskera en allt för låg gräns gentemot 
statlig inblandning i barns, ungas och familjers liv.  

I relation till just frågan om samtycke problematiserar Waiton vidare att ett 
nej till informationsinhämtning och informationsdelning från vårdnadshavare 
till Named person aktualiserade flera indikatorer för risk för barns och ungas 
välbefinnande inom ramen för GIRFEC: 

Looking at the ”risk indicators” in the National Framework of Risk 
in Scotland document (the GIRFEC risk indicators that will be used 
by the Named Person) being a non-compliant parent can be 
associated with at least four “risk” signifiers: parental 
resistance/limited engagement, refuses workers access to children, 
parent masking the reality of the situation, and no shared 
understanding of concerns. (Waiton, 2016, s. 9)  
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Waiton (2016) diskuterar även att professionella har rätt att dela information om 
barn och unga till Named person även utan förälderns samtycke, om ett sådant 
samtycke skulle kunna utgöra en risk för barnets eller den unges välbefinnande. 
Ett sådant system uppges innebär att familjers rätt till självbestämmande och 
integritet, som samtycket handlar om, riskerar att bli föga värt. Då definitionen 
av vad som utgör risker är så omfattande och ibland även motsägelsefulla 
kommer en väldigt stor andel av barn och unga kunna falla inom målgruppen, 
särskilt om vägran till samarbete från vårdnadshavares sida räknas in som en 
riskfaktor. Alltså, eftersom risk för välbefinnande utgör ett så brett begrepp 
öppnar det teoretiskt upp för stor mängd av informationsdelning till Named 
person utan samtycke.  

Men vad uppfattas då som problematiskt med att professionella på statens 
uppdrag tidigt går in i barns, ungas och vårdnadshavares liv för att stödja 
välbefinnande – oavsett om det sker med samtycke eller ej? Som nämnts handlar 
det i mycket om att ordningen med Named person och informationsdelning 
anses öppna upp för allt för stort intrång i familjelivet. I detta sammanhang kan 
det vara relevant att påpeka att en artikel som har analyserats tar upp kritik från 
vårdnadshavare och företrädare för föreningar för vårdnadshavare, gällande att 
deras röster inte har efterfrågats i tillräcklig utsträckning i processen med att ta 
fram policyn (Waiton, 2016). Det samtidigt som familjen och vårdnadshavare 
lyfts fram som centrala aktörer för människors välbefinnande, som behöver 
tilldelas samma respekt som andra välfärdsaktörer i samhället (inom staten, 
civilsamhället, marknaden) för att komma till sin fulla rätt. Det framhålls därtill 
att det inte sällan är professionellas agerande och välfärdssektorns funktion som 
utgör hotet mot barns och ungas välbefinnande, och att familjen/vårdnadshavare 
då är den aktör som har att främja, stödja och skydda barns och ungas 
välbefinnande inom ramen för denna kontext (ibid.). Dessutom uppfattas barn, 
unga och vårdnadshavare ofta själva kunna hantera risker mot välbefinnande – 
som är en naturlig del av livet – utan stöd från andra, om de bara får lite tid på 
sig.  

Ordningen med Named person och informationsdelning uppges utöver det 
bidra till en än större övervakning av individers beteenden i det postmoderna 
samhället. Med hänvisning till global terrorism och kriminalitet i samhället 
ägnar sig stater allt mer åt övervakning av individer generellt sett. Det har i sin 
tur lett till en ökad mängd vetenskapliga studier utifrån kritiskt perspektiv av 
utvecklingen mot övervakning och prevention för allas bästa:   

The interdisciplinary field of surveillance studies burgeoned in the 
early part of the 21st century in response, in large part, to an 
international preoccupation with terrorist attacks and advances in 
technologies for tracking, monitoring, management and control, with 
ID cards, biometrics, social media, border and airport controls being 
common objects of academic scrutiny. Like “early interventions”, 
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these surveillance systems are “preventive” and for our own good. 
(White & Wastell, 2017, s. 428) 

Utifrån en kritisk utgångspunkt lyfter forskare fram att detta sätt att övervaka 
individer och lägga sig i deras privatliv liknar vad som hänt tidigare i 
kommunistiska, fascistiska och nazistiska samhällen (Stoddart, 2015; Waiton, 
2016). Även där samlades små informationsbitar ihop till en större bild inom 
ramen för ett offentligt system som definierade vad som var gott. Även där tog 
staten över mer av uppfostran av barn från vårdnadshavarna. Forskare framför 
att trots att samma form av övervakning och styrning nu eventuellt utvecklas 
inom demokratiska samhällen och utan dessa politiska förtecken, så finns det 
risker med att samla mycket information om enskilda människors liv, hälsa och 
välbefinnande i ett offentligt system. Särskilt då det lagras i (ett) datasystem 
över tid (Stoddart, 2015). 

Sådan övervakning kan i sig självt ses som en kränkning av enskilda 
människors rätt till integritet, men också bristande tilltro till individers förmåga 
att själva finna lösningar på livets utmaningar (Stoddart, 2015). Därtill framförs 
att i dagens samhälle kan denna form av övervakning ses som del av ett 
neoliberalt projekt, i vilket staten styr individers beteende till att passa in i och 
stödja den nuvarande kapitalistiska samhällsordningen (McKendrick, 2016). 
Dagens övervakning och styrning av unga, barn och vårdnadshavare uppges ta 
sig uttryck i ett system där staten ger professionella uppdrag att vaka över och 
korrigera alla människor från födseln. Ofta uppges det göras i det lilla, men 
genom en välsmord samverkan mellan professionella, inom ett system färdigt 
för upptrappning av insatser vid behov (ibid.). Det alternativ eller komplement 
som forskare från flera olika vetenskapliga ämnen efterfrågar utifrån relaterade 
utgångspunkter är exempelvis samhällsförändrande strukturella reformer för att 
motverka fattigdom (Davidson & Carlin, 2019; McKendrick, 2016; Mowat, 
2019). 

Vilka är det då som har framfört denna sammantagna kritik som beskrivits 
hittills i avsnittet? Utöver forskare är det politiker, vårdnadshavare och 
representanter för föreningar för vårdnadshavare, men också jurister (Stoddart, 
2015; Waiton, 2016). Dessa olika personer uppges ha samlats i en proteströrelse 
mot Named person, trots många olika politiska utgångspunkter:  

Christians and Conservatives with a moral defense of the family stood 
alongside socialists who opposed the demonization of the family and 
the abandonment of structural explanations and action by the state, 
with a variety of liberal and libertarian voices arguing for parental 
rights making up the triumvirate. (Waiton, 2016, s. 2) 

De politiker, medicinska experter och professionella i barnavården som står 
bakom policyutvecklingen menar Waiton (2016) driver vad som kan liknas vid 
”social ingenjörskonst” som smälts samman med en viss syn på evidens. Detta 
riskerar att ge upphov till en form av styrning som avpolitiserar policyarbetet, 
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för att på så sätt lyckas nå de mål som sätts upp (Waiton, 2016; White & Wastell, 
2017). Samtidigt har denna ”sociala ingenjörskonst”, inom ramen för GIRFEC 
och gällande Named person, visat sig ha svårt att undkomma de normativa 
frågorna även om det dröjde en bit in i utvecklingsarbetet till dess mer 
infekterade politiska diskussioner kom att ta plats på samhällsagendan.  

Regeringens svar på kritiken gällande Named person och 
informationsdelning är att hänvisa till att alla ändå borde kunna enas om vikten 
av att sätta barns och ungas välbefinnande och mänskliga rättigheter först 
(Stoddart, 2015; Waiton, 2016). Frågan om Named person och 
informationsdelning kan tolkas som att den handlar om statens ansvar för att 
företräda barnets intressen och värna deras välbefinnande samt mänskliga 
rättigheter (Black, 2020). Named persons uppgift uppges inte vara att 
kontrollera utan att göra rådgivning och stöd mer lättillgängligt för både barn 
och vårdnadshavare (se under rubriken ”Framväxten av GIRFEC” under 
policyanalysen). Genom att sätta barns och ungas välbefinnande och mänskliga 
rättigheter i centrum är förhoppningen alltså att de ovan beskrivna politiska 
konflikterna kan lösas. Nedan kommer vi dock att visa att inte heller begreppen 
välbefinnande och mänskliga rättigheter är politiskt oladdade, eller för den 
delen enkla att definiera och relatera till varandra.  

Välbefinnande och mänskliga rättigheter  
Som framgått av policygenomgången tidigare i kunskapsöversikten ska Named 
person och Lead professional se till att praxismodellen i GIRFEC kommer till 
användning i relation till enskilda barn och unga. Praxismodellen tar sin 
utgångspunkt i åtta övergripande välbefinnandeindikatorer, vilka i sin tur har 
specificerats genom en stor mängd av underindikatorer gällande välbefinnande 
och riskfaktorer. Dessa uppges kunna ge ett ramverk som tvingar professionella 
i Skottland att bestämma sig för vad de tänker fokusera på, eftersom de inte har 
möjlighet att omfamna helheten (Stoddart, 2015; Waiton, 2016).  

Inom ramen för denna situation ställer sig forskare inom hälsovetenskap och 
socialt arbete frågande till om policydokument inom GIRFEC förmedlar en 
tillräckligt fördjupad förståelse för fenomenet välbefinnande (Coles et al., 
2016). Det samtidigt som det förts fram att det inte heller går att förutsätta att 
samtliga involverade professionella kring ett barn eller ung person som 
förväntas använda sig av praxismodellen, har erforderlig teoretisk kunskap om 
begreppet (Stoddart, 2015). En fördjupad förståelse av välbefinnande hjälper till 
att uppmärksamma och se skillnad på objektiva och subjektiva, materiella och 
relationella dimensioner av välbefinnande (Tisdall, 2015a). Dessutom bidrar en 
fördjupad förståelse med kunskap om att användandet av ett verktyg som 
praxismodellen inom GIRFEC kräver normativa ställningstaganden angående 
vad som ses som orsak och vem som bör ansvara för att hantera olika slags 
problem (Coles et al., 2016; McGhee & Waterhouse, 2011). Frågan är 
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exempelvis om problem med välbefinnande företrädelsevis antas vara 
individens, familjens, den lokala gemenskapens, samhällets eller den privata 
marknadens fel. Vidare är frågan om det är samma aktör som anses ha orsakat 
problemen som ska vara den som har ansvar för att komma tillrätta med det. 
Hur professionella väljer att svara på sådana frågor i det enskilda fallet påverkar 
åt vilket håll och mot vilken nivå de riktar sitt förändringsarbete. Slutligen är 
frågan också hur professionella värderar risker för barns och ungas 
välbefinnande (Waiton, 2016; White & Wastell, 2017). Även med utpekade 
riskindikatorer måste professionella bestämma sig för vilken mängd av negativ 
påverkan barn och unga kan utsättas för innan det utgör en risk för deras 
välbefinnande och hur samspelet mellan olika faktorer ser ut. 

Det faktum att GIRFEC kopplats samman med ambitionen att förverkliga 
barns rättigheter gör definitionen av begreppet välbefinnande än mer komplext. 
Tidigare i kunskapsöversikten har det redan framgått att det är en utmaning i sig 
att tolka mänskliga rättigheter och relatera dem till varandra. Det visar också 
juridiska genomgångar av konflikten gällande rollen Named person och 
informationsdelning (Black, 2020). Tisdall (2015a) konstaterar dessutom att 
välbefinnande och mänskliga rättigheter måste förstås som olika storheter 
begreppsmässigt, metodologiskt och politiskt. Tisdall problematiserar ett 
förhållningssätt där indikatorer på välbefinnande och målsättningar i 
internationella konventioner om barns rättigheter okritiskt relateras till varandra 
enbart på ett deskriptivt sätt:  

Mapping descriptively how children’s rights match up with children’s 
wellbeing merely shows where they align or where they do not. It does 
not present a critical reflection on the concepts nor how they do, 
could and should relate. (Tisdall, 2015a, s. 819)  

Utifrån ett kritiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter har forskare fört 
fram att dagens formulering av mänskliga rättigheter för barn och unga ligger i 
linje med vissa kulturella uttryck och inte andra; att de i sig själva enbart ger 
rätt till en minimi-standard när det kommer till stödinsatser; och inte fångar in 
sådant som människors kollektiva och relationella existens på ett fruktbart sätt; 
samt överför ett orimligt stort ansvar på utsatta personer att få tillgång till det 
stöd som de behöver och komma tillrätta med strukturella utmaningar 
(MacAllister, 2019; Riddell & Carmichael, 2019; Tisdall, 2015a; 2015b).  

Samtidigt uppges det också finnas vinster med och behov av att kombinera 
begreppen välbefinnande och mänskliga rättigheter genom policyformuleringen 
(Tisdall, 2015a; 2015b). En styrka är att det kan säkerställa att varje individs 
välbefinnande och inte kollektivets bästa blir målet. Står enbart det kollektiva 
bästa i fokus skulle det kunna innebära att ett barns välbefinnande kan ”offras”, 
om detta skulle innebär bättre välbefinnande för gruppen barn och unga i sin 
helhet. Vidare har även sammankopplingen mellan välbefinnande och 
mänskliga rättigheter inneburit att fokus förflyttats från frågan om andras rätt 
att definiera barns och ungas behov, till barns och ungas eget aktörskap, rätt att 
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göra sin röst hörd, bli lyssnade på och ha makt över sina liv (Riddell & 
Carmichael, 2019; Tisdall, 2015a; 2015b).  

I tidigare forskning framförs avslutningsvis att det finns behov av att fortsatt 
arbete med hur målsättningar och vägar till välbefinnande och mänskliga 
rättigheter kan kombineras. Ett sådant krävs för att motverka en förvirrande 
komplexitet och motsägelser för professionella som har att verkställa policyn 
(Tisdall, 2015a, s. 818). För att återgå till den teoretiska utgångspunkten om att 
professionella gör policy, visar denna genomgång av tidigare forskning också 
på behovet av att professionella har en fördjupad förståelse för begreppen i sig 
själva, för att på så sätt mer medvetet och transparant kunna fylla begreppen 
med ett konkret innehåll genom sin praktik.  

En fråga som går att ställa angående de normativa spänningsfälten som 
Named person och Lead professional har att verka inom är hur det ändå kan 
komma sig att GIRFEC fått sådant genomslag hittills – både i Skottland och nu 
i Sverige. En möjlig tolkning är att det beror på att ramverket för GIRFEC 
sammantaget är så generellt formulerat att det kan rymma många olika 
perspektiv. Det lämnar samtidigt den professionella som har att omsätta policyn 
till praktik att navigera inom ramen för en mängd olösta normativa spänningar. 
Till sin hjälp i detta svåra arbete erbjuds de samtidigt verktyg med en koppling 
till vetenskaplig kunskap, vilket i sin tur kan tillgodose strävan att arbeta mer 
evidensbaserat. Men, hur ser det vetenskapliga stödet ut egentligen? Denna 
fråga är grunden för följande avsnitt.   

Praxismodellen som evidensbaserat verktyg 
Gällande GIRFECS vetenskapliga kunskapsbas konstateras i en artikel 
följande: 

GIRFEC’s theoretical basis and practice frameworks are evidence 
based, well-developed, and robust (Coles et al. 2016, s. 355).  

Författarna av artikeln argumenterar för att praxismodellen är evidensbaserad 
genom att hänvisa till en rad källor13. Praxismodellen inkluderar då de åtta 
välbefinnandeindikatorerna (kallade för SHANARRI-indicators), min 
världstriangel och en motståndskraftsmatrix. En genomgång av titlarna på dessa 
källor, en genomläsning av artikeln som citeras ovan (Coles et al., 2016) och ett 
konstaterande av Kettle (forskare inom psykologi) visar samtidigt att 
kunskapsbasen inte utgörs av systematiska kunskapsöversikter i termer av 
metaanalyser om resultat och samband (Kettle, 2018, s. 220). Däremot förefaller 
praxismodellen i Skottland vara väl förankrad i teoretiska och empiriska studier 
utifrån anknytningsteori och ekologiska systemperspektiv. Här har fokus på 
resiliens och skyddande omgivningsfaktorer ofta varit tydligt. Resiliens handlar 
                                                        
13 (Aldgate & Rose, 2008; Daniel, Wassel, & Gilligan, 1999; Daniel & Wassell, 2002; Department of 
Health, 2000; Rose & Aldgate, 2000; Stafford, Parton, Vincent, Smith, & Smith, 2012) 
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då om människors förmåga att utvecklas och må bra trots utmaningar i livet. 
Inom ramen för GIRFEC har resiliens specificerats till att handla om ”a secure 
base, self-esteem and self-efficiacy”, vilket ska ge barn och ungdomar möjlighet 
att utvecklas väl trots negativa faktorer runt omkring dem (Davidson & Carlin, 
2019, s. 479)  

Att översätta ekologiska och holistiska teorier till handläggningsmodeller i 
barn- och ungdomsvård är inte något unikt för GIRFEC. Robertson, som är 
forskare inom socialt arbete i USA, uppger istället att en sådan ambition knyter 
an till en bred internationell strömning vilken pågått under lång tid (Robertson, 
2014a)14. Det ekologiska perspektivet specificeras här till att sätta fokus på 
interaktion mellan många olika sociala system i individens liv – från mikronivån 
med familjerelationer till makronivån som nationella stödsystem. Utifrån detta 
perspektiv sätter utredningsverktyget fokus på samspelet mellan skydds- och 
riskfaktorer inom och mellan olika sociala system.  

Praxismodellen inom ramen för GIRFEC kan såtillvida sägas vila på en väl 
utvecklad teoretisk bas och tidigare forskningsresultat, men Robertson (2014a) 
menar, med hänvisning till Munro (2010), att det samtidigt saknas kunskap om 
i vilka situationer det är mer fruktbart att använda mer holistiska istället för 
avgränsade handläggningsverktyg. Styrkan med att låta GIRFEC:s generella 
arbetsverktyg ersätta mer specifika arbetsverktyg som finns inom exempelvis 
socialt arbete och verksamheter inriktade mot funktionsnedsättning, har ansetts 
ligga i att alla barn inkluderas i samma tankesätt, och att alla barn har samma 
grundläggande behov och möter liknade möjligheter och hinder genom livet. En 
sådan förståelse uppges kunna minska stigmatiseringen av de som står inför mer 
omfattande utmaningar vid en viss tidpunkt i livet (Coles et al., 2016). Om olika 
professioner dessutom deltar hela vägen genom universella preventiva 
utredningar, planeringar och genomföranden av insatser för barn och unga kan 
en grund läggas för att inget viktigt perspektiv i arbetet glöms bort (McGhee & 
Waterhouse, 2011). Såväl hälso- som utbildnings-, psykologiska-, polisiära-, 
makt- och strukturella samhällsperspektiv kan således vävas ihop i det praktiska 
arbetet.  

Å andra sidan uppges användandet av denna sorts generella verktyg ta 
resurser från specifika arbetssätt, alltså sådana som är ägnade åt att ringa in och 
prioritera specifik problematik som enbart vissa barn och unga står inför (Kettle, 
2018). Följden kan bli att barn och unga med mer omfattande eller behov av 
specialkompetens inte får sådana riktade insatser de är i behov av, och som 
skulle ge dem möjlighet att nå välbefinnande i paritet med andra grupper.  

Robertson (2014a) problematiserar också möjligheten att använda samma 
holistiska handläggningsverktyg mellan olika nationella kontexter. Eftersom 
                                                        
14 Robertson hänvisar till följande källor för att stödja detta påstående och för att senare peka på behov 
av ytterligare forskning: Darlington, Healy, & Feeney, 2009; Gleeson & Altshuler, 1999; Léveillé & 
Chamberland, 2010; Meisels & Fenichel, 1996; Munro, 2010; Robertson, 2006; Wulczyn, Barth, Yuan, 
Harden Jones & Landsverk, 2005) 
 



 48 

sociala system och dess interaktion varierar mellan olika platser och över tid, 
behöver innehållet i ekologiska utrednings-, planerings- och 
uppföljningsverktyg också göra det. Sådana verktyg behöver återspegla barns, 
ungas och vårdnadshavares förståelse av den egna världen i den nationella 
kontext inom vilken de lever. Handläggningsverktygen behöver alltså vara 
tillräckligt precisa och även kontextuellt anpassade för att 
välfärdsprofessionella ska kunna göra korrekta bedömningar om vad som utgör 
risk- och skyddsfaktorer för barns välbefinnande. Tidigare forskning påvisar 
även att professionellas kulturellt färgade förståelser av vad som utgör skydds- 
och riskfaktorer inom ramen för en specifik geografisk kontext, påverkar deras 
tillämpning av sådana verktyg (Cole et al. 2018, Robertson 2014a). 

Namned person och Lead professional har i uppgift att driva det praktiska 
arbetet utifrån praxismodellen inom GIRFEC i relation till enskilda barn och 
unga. Målen de ska sträva mot är att med hjälp av modellen lyckas förhålla sig 
till komplexiteten i barns och ungas liv och välbefinnande, komma in tidigare 
vid behov av stöd, men också att få till bättre samverkan mellan professionella 
inom olika verksamheter. Ovan har vi gått igenom det vetenskapliga stödet för 
arbete med komplexiteten i barn och ungas liv. Nedan går vi nu över till att 
undersöka praxismodellens vetenskapliga stöd när det kommer till samverkan 
mellan professionella.  

Samverkan mellan professionella  
Samverkan mellan professionella i olika verksamheter kan gå under 
beteckningar som inter-, multi- och transprofessionell verksamhet. Dessa 
begrepp kan definieras på många olika sätt. Snarare än att använda rätt begrepp 
eller utropa någon form av samverkan som bättre än någon annan, har forskare 
påtalat att det viktiga är att specificera och definiera vilken form av samverkan 
som är målet i ett visst sammanhang och varför (Forbes & McCartney, 2012).  

Ett sätt som samverkan mellan professionella har specificerats och 
definierats på, i en studie inom ramen för GIRFEC, är att det handlar om flöde 
av information, oro och ansvar mellan professionella i olika verksamheter 
(Kettle, 2018). Det framgår inte av artikeln huruvida socialarbetarna som 
intervjuades i studien hade rollen som Lead professionals eller ej. Artikeln visar 
dock att socialarbetarna uppfattade att när samverkan mellan dem och andra 
professionella fungerade som bäst, baserades denna på att utbytet av 
information fungerade väl. Då kunde de landa i en delad och gemensam oro och 
ta ett mer gemensamt ansvar för barn och unga. I de fall då samverkan 
uppfattades fungera sämre hade informationsöverlämningen istället som syfte 
att lämna över ärendet till någon annan och därmed slippa oro och egenansvar. 
De uppgav att praxismodellen inom GIRFEC gav dem stöd i att lägga 
problematiken kring samverkan på bordet:  
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(B)ut it is about saying to them, actually why are you telling me this? 
Because you have not helped me in any way, you have not helped the 
case in any way, you have just phoned about your anxiety. (Kettle, 
2018, s. 223)  

Kunskapsbasen för hur samverkan ska bedrivas mellan professionella inom 
GIRFEC har dock beskrivits som svag. Joan Forbes som inom pedagogik har 
forskat om GIRFEC i Skottland konstaterar att:  

However, limited attention has been paid as to how (on what 
governance and policy bases) professionals collaborate, why (on 
what research evidence), and with what effects (what child workforce 
remodeling and practice reconfigurations are involved). (Forbes, 
2018, s. 748) 

Forbes och McCartney (2012; 2015) menar att samverkan mellan de 
professionella i arbetet med praxismodellen behöver förankras i en teori som 
professionella från olika verksamhetsfält och ämnesområden tillsammans kan 
enas runt. Hon föreslår teori om distribuerat ledarskap samt om humankapital 
och socialt kapital som möjliga utgångspunkter.  

När det handlar om ledarskap för genomförandet av ett så komplext 
holistiskt arbete som GIRFEC krävs det att positionerade ledare (med formella 
chef- och ledarskapspositioner) har tillit till professionella och lämnar utrymme 
för distribuerat ledarskap (Forbes & McCartney, 2012). Även Named person 
och Lead professional pekas ut som positionerade ledare inom GIRFEC, vilket 
innebär att även dessa behöver basera sitt arbete på tillit till andra professionella, 
och då ge andra professionella mandat att ta beslut samt agera självständigt 
inom ramen för sina positioner och sitt arbete. Samtidigt uppmanas även alla 
andra involverade professionella ta på sig ett distribuerat ledarskap, vilket 
innebär att ta ansvar för att själva styra sitt arbete på ett sätt så det fogas samman 
till en helhet.  

Vidare framförs att professionella i samverkan teoretiskt sett med fördel kan 
ses som bärare av humankapital genom sin specifika kunskap som de bidrar 
med (Forbes 2011; 2018). Detta humankapital behöver koppas samman med 
andra professionellas humankapital för att komma helt till sin rätt och bilda ett 
stödjande socialt kapital runt barn, unga och deras vårdnadshavare. 
Sammankopplingen sker genom bildandet av sociala professionella nätverk, 
utvecklandet av tillit mellan professionella och att professionella samlar sig runt 
gemensamma normer/målsättningar.  

Putnams (1993; 2000) teoretiska begrepp bonding (bonding) och 
överbryggning (bridging) samt Woolcocks (Woolcock 2001, Szreter & 
Woolcock 2004) teoretiska begrepp länkande (linking) föreslås för att 
synliggöra hur professionellt socialt kapital kan skapas runt barn och unga 
(Forbes, 2011; 2018). Bonding handlar då om språk och aktiviteter som 
särskiljer en profession mot andra. Bonding visar sig inte sällan genom det 
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gränsarbete som professionella utför för att försvara sitt område, något som kan 
stärka den inre sammanhållningen men samtidigt skapa avstånd till andra 
grupper (Liljegren, 2008; 2013). Överbryggning handlar om språk och 
aktiviteter som kopplar samman olika professioner. Här kan även verkställandet 
av vissa funktioner med uppgift att koordinera olika aktörer spela en roll som 
brobyggare mellan värderingar och arbetslogiker mot ett gemensamt mål 
(Forkby & Johansson, 2016). Slutligen handlar länkande om sådant som 
utbildning, organisering och verktyg som spänner över olika nivåer i 
verksamheterna (från nivån för styrning till nivån för praktiken med barn och 
unga) och som stödjer överbryggningsarbetet. Praxismodellen kan ses som ett 
verktyg som på policynivå länkar samman de professionella och som i praktiken 
kan stödja överbryggningen mellan dem.  

Trots att samverkansarbetet inom ramen för arbetet med GIRFEC saknar en 
uttalad tidigare kunskapsbas, indikerar ändå forskning att användandet av 
praxismodellen i Skottland har bidragit till förbättrad förmåga till samverkan. 
Utöver den empiriska studien som refererats ovan (Kettle, 2018), så visar 
exempelvis en annan fallstudie i två lokala områden att praxismodellen gav en 
god grund för samverkan mellan professionella:   

Participants were positive that GIRFEC had been a catalyst for 
improving multidisciplinary assessment and joint plans focused on all 
aspects of a child’s life increasing access to services. (Robertson, 
2014a, s. 175) 

I studien intervjuades socialarbetare, återigen utan att det är klart uttalat om de 
har haft rollen som Lead professionals eller inte, och även forskare med 
anknytning till arbetet i Skottland samt administratörer på lokal central nivå. 
Inom studien påtalade professionella – utöver vinster med att arbeta utifrån 
själva praxismodellen – att gemensamma utbildningsträffar (förekommande 
sent på dagen och med lättare förtäring) bidrog till bättre samverkan. 
Samlokalisering av verksamheter, såsom inom familjecentraler, visade också 
positiva effekter på samverkan (Robertson, 2014a). Det var då framförallt det 
ökade lärandet om varandras professionella kunnande, ansvar och verksamheter 
som medverkade till detta.  

Ytterligare en annan forskare inom pedagogik har påtalat att, för att få 
arbetet enligt praxismodellen att fungera, behöver olika professionella grupper 
behålla sin särprägel men också veta mer om varandras möjliga bidrag (Dunlop, 
2015). Det uppges ge underlag för olika professionella grupper att komplettera 
varandra till gagn för barn och ungas välbefinnande:  

There is a continuing need for the main sectors and many 
professional groups, whilst maintaining their distinctiveness, to know 
more about each other’s contributions so that together their 
contribution is coherent, collaborative, and anticipatory. (Dunlop, 
2015, s. 271) 
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De teoretiska perspektiv som inledningsvis presenterades i kunskapsöversikten 
pekar på att professionellas särprägel bland annat kommer sig av att de går in i 
arbetet med praxismodellen med olika specifika teoretiska glasögon, 
yrkeskulturer och verksamheter i ryggen. Praxismodellen uppges inte ha i 
uppgift att sudda ut dessa olikheter, utan istället kunna utgöra ett stöd för att 
foga samman dem. Samtidigt visar tidigare forskning att arbetet med GIRFEC 
genomförs inom ramen för ett komplext policylandskap, med många parallella 
policyarbeten och riktlinjer gällande välfärdsarbete för barn och unga inom 
olika verksamhetsområden (Coles et al. 2016; Dunlop, 2015; Riddell & 
Carmichael, 2019). Det har i sig medfört att GIRFEC har kommit att 
implementeras på en rad olika sätt inom olika verksamhetsområden. Det för i 
sin tur med sig att professionella möts med många olika uppfattningar om vad 
GIRFEC egentligen handlar om, utöver i en osäkerhet om när det är aktuellt att 
använda praxismodellen eller mer specifika arbetssätt. De här utmaningarna är 
generella för samverkan mellan professioner, där frågan om hur mycket likhet i 
perspektiv som måste finnas för att ge förutsättningar till att ett möte 
överhuvudtaget ska komma till stånd är central. Denna fråga står emellertid i 
relation till hur mycket olikhet i perspektiv det måste finnas för att ett möte ska 
bli fruktbart och ge mer än de individuella aktörerna skulle kunna åstadkomma 
på egen hand. En grundläggande samsyn i vissa frågor är en förutsättning, 
såsom övergripande målsättning samt att hinder i form av professionellt 
revirtänkande och svårförenlig yrkesjargong behöver hanteras (Danermark & 
Kullberg, 1999). Samtidigt måste det också finnas en dynamik där de som 
berörs lär sig något nytt, eller ser på ett förhållande med nya glasögon 
(Civildepartementet, Plus-gruppen & Brännberg, 1995).  

Nedan fördjupar vi oss i det komplexa implementeringslandskap som 
Named person, Lead professional och andra professionella har att navigera 
inom i sina verksamheter och däri åstadkomma samverkan med olika grupper. 
Här kommer vi även in på hur olika professionellas roller kan påverkas eller har 
påverkats i de fall Named person och Lead professional implementeras i 
verksamheterna. Vi redogör även för vad den tidigare forskning vi har 
analyserat säger om vilka resurser verksamheterna har haft till sitt förfogande 
vid implementeringen av GIRFEC.  

Implementeringen av GIRFEC, Named person och 
Lead professional  
GIRFEC utmärks policymässigt av en kombination av målsättningar, verktyg, 
roller och processer för att möjliggöra ett barnfokuserat, samt tidigt och 
samordnat stöd till alla barn, unga och vårdnadshavare. I och med att det handlar 
om ett systemtänkande där olika delar ska länka samman, är det rimligt att säga 
att samtliga dessa aspekter måste hanteras samtidigt för att GIRFEC ska kunna 
ha implementerats. Det gäller då alltså att Named person och Lead professional 
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existerar i verksamheterna, samt att professionella arbetar mot målsättningar 
inom GIRFEC utifrån de specifika verktygen och processer som policyn 
specificerar, för att det ska gå att säga att det är denna policy som 
implementeras.  

Samtidigt har policy slagit fast att målsättningarna för GIRFEC ska 
genomsyra alla barn- och ungdomsverksamheter i Skottland. Tidigare forskning 
visar i linje med detta att GIRFEC implementeras i ett komplext policylandskap, 
med många parallella policyarbeten och riktlinjer gällande hur dessa 
målsättningar ska uppnås genom välfärdsarbete för barn och unga inom olika 
verksamhetsområden (Coles et al. 2016; Dunlop, 2015; Riddell & Carmichael, 
2019). Den mjuka styrningen har också gett utrymme för en implementering 
utifrån olika förhållningssätt, resultat och framsteg runt om i landet (Coles et al. 
2016; Octarra, 2017).  

Med utgångspunkt i målsättningarna för GIRFEC sätter exempelvis en 
forskare välbefinnandehjulet i relation till skolundervisning (Thornburn 2014; 
2017). Målsättningarna i välbefinnandehjulet blir i detta sammanhang något 
som bör föras in i läroplaner och som elever därmed ska lära sig. Den specifika 
undervisningen uppges inte heller få genomföras på ett sådant sätt att den 
exempelvis underminerar elevens självförtroende på sikt. För att ge 
förutsättningar för GIFREC har det i annan forskning förts fram att kunskap om 
och för modellen behöver integreras i utbildning på högre nivå, exempelvis 
genom att grundläggande universitetsutbildning lär ut tillämpning av 
anknytningsteori till lärarstudenter utifrån ett relationellt perspektiv. 
Lärarstudenterna får då träning i att se positivt på och ta på sig rollen som möjlig 
tillfällig anknytningsperson för att stödja elevers emotionella hälsa (Kearns & 
Hart, 2017).  

Det finns också exempel på att implementeringen av GIRFEC inom socialt 
arbete och psykologisk verksamhet har uppfattats handla om att välja ut och 
leverera vad som definieras som evidensbaserade insatser som ligger i linje med 
policyns övergripande målsättningar (Kearney, Williams & Doherty, 2016). De 
insatser som räknas upp i detta sammanhang är lösningsfokuserat 
förhållningssätt, ”Video Interaction Guidance (VIG)/Video Enhanced 
Reflective Practice”, kognitiv beteendeterapi och ”Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing”. Inom mödrahälsovården visar en studie att 
GIRFEC implementeras på ett sådant sätt att arbetet med praxismodellen 
smälter samman med andra utredningsuppdrag, utökade hembesök och verktyg 
som Motiverande samtal (Cross & Cheyne, 2018). 

Rollerna Named person och Lead professional nämns sällan specifikt i 
forskningen om GIRFEC i praktiken. Dessa roller framträder som något som 
snarare finns tydligt uttalat inom nivån för policyformuleringen än görandet av 
policy i praktiken. Denna iakttagelse stärks av en studie inom socialpolitik 
(Octarra, 2017, s. 81), som med utgångspunkt i nationell policy startar med 
frågan:  
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What do Named Persons do when they work together with other 
practitioners in implementing GIRFEC? 

Materialet till studien hämtades in under 2015 i en skola inom ett lokalsamhälle 
som enligt lokal policy implementerade alla komponenterna av GIRFEC. 
Samtidigt konstateras i avhandlingen att: 

The early focus on the Named Person met with a challenge at the 
beginning of my fieldwork because the research participants were 
reluctant to talk about it and perceived it as a statutory role that 
would not happen until the then deadline of August 2016. (Octarra, 
2017, s. 15) 

Konflikterna runt lagstiftningen från 2014 kom ytterligare att förstärka 
utmaningen med att införa rollen, även om försök pågick. Forskaren löste 
situationen genom att följa interprofessionell samverkan utifrån GIRFEC i 
enskilda ärenden. Hon fokuserade på vilka som var ”the key players” gällande 
att säkerställa att barn och unga fick rätt stöd av rätt person/verksamhet i rätt 
tid, såsom GIRFEC avser, samt vad de då gjorde för att fullgöra denna uppgift.  

Resultatet visar att lärare redan utan implementeringen av Named person 
uppmärksammade och fick information om risker gällande barns och ungas 
välbefinnande. De diskuterade också sådana frågor med andra professionella, 
såväl inom sin egen som i andra verksamheter. Octarra (2017) argumenterar 
därför för något som också de nationella aktörerna som formulerat GIRFEC 
som policy tagit upp, nämligen att införandet av rollen Named person och 
regleringen av informationsdelning inte skapar eller ökar övervakning och 
styrning av individer inom familjer. Hon menar istället att GIRFEC 
formaliserar, skapar verktyg och stöd för det som redan görs.  

Samtidigt påtalar Octarra (2017) att förflyttningen mot fokus på just en 
Named person riskerar att minska ett kollektivt interprofessionellt ansvar för 
den svåra uppgiften att sammanställa och tolka information om enskilda barn 
och ungas situationer, samt att komma fram till vad som ska göras. Hon såg 
också en problematisk bieffekt med idén att barn, unga och vårdnadshavare 
skulle slippa gå på många möten, i det att dessa ofta var frånvarande i den 
interprofessionella samverkan. Vidare fortsatte vissa professionellas frånvaro 
vid samverkansmöten utgöra hinder för fruktbar samverkan runt barn och ungas 
välbefinnande, även efter att rollen Named person tydligare började 
implementeras.   

Inom barnhälsovården ledde utökade hembesök utifrån holistiskt perspektiv 
i linje med GIRFEC till att barnsjuksköterskor kom att bli och betraktas av 
vårdnadshavare som första kontakten in till välfärdsinsatser (Doi, Jepson & 
Hardie, 2017). Vidare framkommer att barnsjuksköterskor identifierade risker 
för välbefinnande tidigare och gav fler råd och mer vägledning för att minska 
vårdnadshavares oro och stöd i specifika omvårdnadsfrågor. Arbetsmodellen 
verkade också öka sjuksköterskornas benägenhet att remittera till andra 
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verksamheter för ytterligare stöd när så behövdes. Nackdelen med förändringen 
uppgavs vara att arbetet organiserades om så att de öppna mottagningstiderna 
försvann, vilket minskade vårdnadshavares möjlighet till nätverksbyggande 
med andra vårdnadshavare. Intressant att notera är att omorganiseringar av 
arbetet också kom att flytta resurser från de mer universella insatserna till hela 
befolkningsgruppen till mer specifika (tidiga) insatser för dem i svårare 
livssituationer15, vilket synbart verkar stå i konflikt med övergripande idéer att 
styra över mot mer av generellt riktade förebyggande insatser. Denna förändring 
kunde innebära att vårdnadshavare utan mer specifik problematik kunde 
uppleva sig få minskat stöd, och mer utlämnade åt sig själva. Det sista avhjälptes 
till viss del genom möjlighet att ta kontakt via telefon vid behov. Oavsett om 
prioriteringen av resurser är riktig eller inte, synliggör detta vägval att 
införandet av modeller är en fråga om hur den förstås och översätts; att 
satsningar på en grupp och metod kan innebära motsvarande minskning av 
satsningar på andra; samt att dessa olika prioriteringar som görs inom en 
satsning inte alltid behöver harmoniera med varandra.  

Vad gäller rollen Lead professional har flera studier undersökt 
samverkansarbete i enskilda fall utifrån intervjuer med socialarbetare. 
Resultaten från dessa studier har redan presenterats under tidigare rubriker. Det 
finns också en avhandling som fördjupar sig i hur skolpsykologer tagit på sig 
rollen som Lead professional (Coleville, 2013). De har i detta fall utgått från 
Vygotskys teori om social inlärning, lösningsfokuserat arbete och narrativ teori. 
En intern utvärdering av deras arbete visar på goda resultat genom att barn, unga 
och vårdnadshavare uppfattade sig som lyssnade på och stärkta. Samtidigt 
kritiserade en extern utvärdering att arbetet med informationsinhämtning, 
bedömning och handläggning kring ett barn eller ungdom i allt för hög grad 
betraktades som en relationell och narrativ intervention i sig självt. Detta fick 
till följd att brister kunde förekomma i dokumentation, planering och 
uppföljning – något som uppfattades som särskilt problematiskt vid mer 
omfattande risker för välbefinnande (ibid.).  

Gällande hur andra professionellas roller påverkats av att Named person och 
Lead professional skapats, framkommer att skolsköterskornas roll i vissa fall 
förefaller ha förändrats på grund av införandet av Named person. 
Skolsköterskornas arbete blev i dessa fall mer inriktat på att utreda, behandla 
och remittera barn och unga vidare efter att ha fått barn hänvisade till sig från 
kollegor som föreföll ha rollen Named person. Förändringen uppges ha 
förbättrat tydligheten för vad skolsköterskorna gör och därmed resultatet av 
deras arbete. Samtidigt påtalas dock att barn och unga inte längre – där studien 
gjordes – fick ta direktkontakt med skolsköterskan (Doi, Wason, Malden & 
Jepson, 2018). Istället skulle barnen och de unga först vända sig till den personal 
som hade rollen Named person, för att denne skulle bedöma om det var rätt att 
hänvisa till just skolsköterskan. Det samtidigt som skolsköterskor menade att 
                                                        
15 Liknande resultat återfinns även inom mödravård (Cross & Cheyne, 2018). 
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de själva var bäst lämpade att veta om så var fallet eller inte. Även här kan man 
konstatera att en reformering av arbetssätt kan förefalla paradoxal när de 
övergripande målsättningarna ska omsättas till praktisk handling, då dessa i 
vissa fall kan rasera befintliga arbetsformer och organisationslösningar som 
faktiskt verkade kunna leva upp till målsättningarna – här alltså att barn och 
unga lätt ska kunna ta kontakt med en person i sin närhet de känner förtroende 
för. Frågan om hur generellt ett system ska byggas upp (ska samma väg gälla 
för alla?) och i vilken mån man kan skapa olika vägar för olika grupper (här: 
om kontaktvägen till skolsköterskan för vissa grupper uppnår mycket av det 
man avser, varför då slå sönder detta?) kan behöva adresseras.   

I relation till just sådana ovan nämnda konsekvenser av implementeringen 
av GIRFEC lyfter Octarra (2017) i sin avhandling att den nationella policyn 
tydligt skrivit fram att arbetet enligt GIRFEC inte ska hindra barn, unga och 
vårdnadshavare att ta kontakt med vilken verksamhet och profession som de 
önskar. Named person är tänkt som ett erbjudande om möjlighet till en 
stödkontakt och väg in till vidare insatser, inte som en ”gränsvakt” för 
välfärdssystemet.  

Forskare inom socialt arbete (McGhee & Waterhouse, 2011) 
problematiserar vidare att policyn GIRFEC förändrat socialarbetares roll i 
Skottland. Rollen har blivit mer individorienterade och inriktade på utrednings- 
och behandlingsarbete i svåra fall. Detta från att tidigare ha varit mer inriktade 
på generellt förebyggande arbete genom samhällsförändrande arbete. Detta 
uppges få till följd att barn och unga inte möter socialarbetare som försöker 
förbättra deras levnadsvillkor, utan istället socialarbetare som är fokuserade på 
att stärka unga individer för att kunna utvecklas inom ramen för svåra 
omständigheter (Davidson & Carlin, 2019).  

Flera studier som bygger på policyanalyser påtalar att frågan är hur stor 
inverkan som GIRFEC som policyutveckling verkligen kommer att få i 
praktiken, då den inte åtföljts av tillräckligt mycket tillskott av resurser för 
utbildning och genomförande (Coles et al. 2016; Forbes & McCartney, 2015). 
Studier om professionellas arbete utifrån policyn har återkommande konstaterat 
en brist på digitalt stöd, utbildning och tid att hinna med uppdraget (Cross & 
Cheyne, 2018; Doi et al. 2017; Octarra, 2017).  

Övergången till tidiga insatser har följts av resursförstärkning till 
barnhälsovården, utan att motsvarande skett för att stärka utbildningssektorn 
(Doi et al. 2017; Waiton, 2016). Att just barnhälsovården men inte 
skolverksamheten tilldelats mer resurser för att genomföra GIRFEC, kan ses 
som ett uttryck för att en risk som forskare påtalat blivit verklighet. Denna risk 
handlar om att GIRFEC kan komma att bidra till att resurser förflyttas i allt för 
hög grad till tidiga år, vilket medför risk för betydligt mindre resurser för arbete 
för ungdomars välbefinnande (Davidson & Carlin, 2019). Detta samtidigt som 
det är oklart om insatserna i tidiga år lyckats minska behoven av insatser högre 
upp i åren.  
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Trots att flera studier och forskare problematiserar brist på resurser för att 
genomföra GIRFEC överhuvudtaget eller på rätt sätt, har policyn 
implementerats i Skottland. Vissa kritiska röster menar att det skett ojämnt och 
även lett till konsekvenser andra än de förväntade eller från början avsedda. 
Trots alla utmaningar visar implementeringen dock även på många positiva 
resultat utifrån företrädelsevis professionellas och vårdnadshavares perspektiv. 
Det som ännu inte behandlats här är vad dessa positiva resultat uppges hänga 
samman med, bortom professionellas kunskap om varandras uppdrag och 
kompetens samt olika verktyg och modeller. En ytterligare förklaring som förs 
fram är att det också är beroende av professionellas förmåga att jobba 
relationellt. Denna komponent av görande av prevention och samverkan 
behandlas nedan.  

Relationens betydelse  
Professionellas känslor i och förståelse av relationen mellan dem själva, barn, 
unga och vårdnadshavare har visat sig påverka den professionellas bedömningar 
inom ramen för tillgängliga utrednings- och planeringsverktyg (Robertson, 
2014a). Hållbarheten i relationen har också visat sig påverka benägenheten hos 
barn, unga och vårdnadshavare att stanna kvar och delta i utredning, stödinsatser 
och uppföljningar. Detta resultat indikerar ett behov av att lägga stor vikt även 
vid det relationella arbetet mellan professionella, barn, unga och 
vårdnadshavare för att uppnå målsättningarna med ett holistiskt utrednings- och 
planeringsverktyg (ibid.). Detta poängteras också i GIRFEC:s policy (Dunlop, 
2015, s. 265). 

Den tidigare forskningen om den relationella aspekten av arbetet med 
prevention och samverkan inom GIRFEC har studerats av forskare inom socialt 
arbete, psykologi och hälsa. Inom arbetet med GIRFEC visar Robertsons 
fallstudie hur det relationella perspektivet – i enlighet med policyns utformning 
– kan komma att inverka på valet av vem som blir Lead professional:  

It endorsed the idea that the professional that the family knew the 
best, and felt most comfortable with, would be the “lead” /…/ Julia 
notes that without the multidisciplinary training explaining the 
alternative process, the likelihood was that the lead professional role 
would have remained the social worker’s responsibility. (Robertson, 
2014a, s. 174) 

Vem som tilldelas rollen Lead professional tar sin utgångspunkt i 
brukaren/klientens perspektiv på vem de vill se i denna funktion. Julia som 
uttalat sig i studien och är socialarbetare berättar att lokala utbildningsinsatser 
om GIRFEC har hjälpt de professionella att gå mer mot detta relationella 
perspektiv. Utbildningsinsatserna har hjälpt professionella att se att vem som 
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helst av dem kan komma att bli den som tar ansvar för att leda arbetet med att 
formulera och sträva mot det gemensamma bästa.  

Samtidigt kan det här vara på sin plats att notera att forskare i denna 
kunskapsöversikt betonar att de som tilldelas funktioner som Named person och 
Lead professional behöver ha tillräckliga resurser i form av tid och kunskap för 
att klara uppdraget. Det framkommer därmed både möjligheter och risker med 
ett relationellt perspektiv gällande vem som ska tilldelas funktionen Lead 
professional. Möjligheten med ett sådant perspektiv är att funktionen kan 
komma att ges till personer som barn och unga redan i förväg känner tillit till, 
utifrån deras tidigare relationer. Risker är att de personer som tilldelas 
funktionen inte har tillgång till resurser i form av tid och kunskap för att klara 
uppdraget.    

En annan studie visar att det relationella arbetet behöver sträva efter att 
balansera mellan närhet och distans till företrädelsevis vårdnadshavarna, för att 
på bästa sätt komma framåt i välfärdsarbetet för barn och unga (Kettle, 2018). 
Att komma för nära kunde här handla om att vårdnadshavarna försökte och 
lyckades få socialarbetaren att enbart se situationen utifrån deras perspektiv och 
agera enbart i deras intressen. Att hamna för långt ifrån vårdnadshavarna kunde 
göra att socialarbetaren inte fick tillgång till den information som hen behövde 
eller fick det samtycke som behövdes för att kunna sätt in insatser. Att hantera 
distans handlade för socialarbetare även om att hantera ilska, hot och våld.  

Socialarbetare uttryckte vidare, inom ramen för ytterligare en studie, att 
praxismodellen i sig självt bidrog till ökat engagemang från barn, unga och 
vårdnadshavare i relationen till den professionella som utförde 
utredningsarbetet: 

Part of the GIRFEC assessment looks at the wider world and what is 
happening… I think that they quite enjoyed speaking about 
themselves and what was happening… They felt they could do this… 
So they actually became engaged. (Socialarbetare i Robertson, 
2014a, s. 178) 

Utöver att praxismodellen i sig självt uppgavs bidra till ökat engagemang 
från brukarens/klientens/medborgarens sida i relationen till professionella, 
uppgavs den också bidra till en ökad upplevelse av att möten ledde fram till 
avgränsade, uppnåbara och meningsfulla mål och en tydlig ansvarsfördelning 
mellan involverade parter. Robertsons (2014a) sammanfattar i sin artikel att i 
de fall som användandet av praxismodellen kombinerades med ett 
förhållningssätt från professionella som utmärktes av tillgänglighet, lyssnande, 
tålamod, tydlighet och ärlighet – uppgavs det lägga grunden för tillit och 
reciprocitet mellan barn, unga, vårdnadshavare och professionella. Tillit och 
reciprocitet definierades då som att det handlade om upplevelsen av att alla 
jobbar tillsammans, genom att var och en bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, mot 
ett gemensamt mål.  



 58 

Dessa resultat bekräftas även av utvärderingen av utökade hembesök inom 
barnavården (Doi et al. 2017). Denna forskning visar att besök i hemmet, ett 
ökat antal besök och ett bredare men ändå tydliggjort uppdrag, lade grund för 
en tillitsfull relation mellan barnsjuksköterskan och vårdnadshavare. 
Vårdnadshavarna inom studien uttalade exempelvis:  

It’s quite personal I suppose but if they come into your house you can 
open up a bit more whereas if you come to the clinic and there’s a big 
queue of people behind you waiting, you always think right I’m just 
gonna go in and get them weighed and go, but actually you want to 
discuss other things with them (P12). (Doi et al., 2017, s. 7) 
 
They don’t just rush in. Like, let’s get the baby weighed. They don’t 
do that anymore, because they did that when I had my first one. It 
was, kind of like, in to do what they need to do and then go. Whereas 
now, it’s kind of, how are you doing? (Doi et al., 2017, s. 16) 

Av studien framkom samtidigt en stor skillnad mellan olika enskilda 
barnmorskors sätt att utföra arbetet, inom ramen för en och samma verksamhet 
som implementerade GIRFEC16. De som föreföll arbeta mest i linje med 
GIRFEC:s intentioner var de barnmorskor som var vana sedan tidigare att arbeta 
med socialt utsatta familjer. Slutsatsen som forskarna drar är att det är centralt 
att de professionella som har att arbeta utifrån GIRFEC i det enskilda fallet 
känner sig rustade och trygga med att jobba relationellt med människor i olika 
former av utsatthet. Först då kan arbetet utifrån GIRFEC få det resultat som är 
tänkt i enskilda fall (Doi et al. 2017).  

Ovan har vi nu introducerat de teman som vi har funnit som centrala för 
innehållet i policydokument och forskning om och för rollerna Named person 
och Lead professional i Skottland. Vi går nu över till en sammanfattande 
diskussion, innan vi avslutar med implikationer för liknande utvecklingsarbete 
i Sverige.  

  

                                                        
16 Liknande resultat återfinns även inom mödravård (Cross & Cheyne, 2018). 
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Sammanfattande diskussion   

I denna del sammanfattar och diskuterar vi professionellas roller i den skotska 
policyn GIRFEC utifrån den presenterade policyanalysen och 
forskningsöversikten. Vi inleder med att sammanfatta vad dessa roller handlar 
om för att därefter diskutera GIRFEC som policy, hur policystyrningen sett ut i 
Skottland och vilken kunskap som forskningsöversikten har bidragit med. 

Hur kan vi då kortfattat sammanfatta vad rollerna Named person och Lead 
professional handlar om och är del av för mer omfattande policy? I teoriavsnittet 
har vi specificerat att policynarrativ innehåller problem, målsättningar, idéer om 
hur de kan uppnås och om vem som ska göra vad (Jones & McBeth, 2010; 
Shanahan et al., 2011). De ursprungliga motiven till policyutvecklingen av 
GIRFEC handlade om fattigdom, ungdomskriminalitet och ökat tryck på sociala 
välfärdssystemet. Målen var bättre välbefinnande, utvecklingspotential och 
socialt medborgarskap bland barn och unga oavsett deras initiala 
förutsättningar. Lösningarna bestod i att välfärdsprofessionella skulle bli bättre 
på att: 

1. tidigare samverka för att identifiera behov av stöd bland alla barn och unga, 
2. tidigare sätta in insatser i en berörd verksamhet vid behov av stöd,  
3. vid behov samverka tidigare så att flera olika verksamheter bidrar med 

samordnade insatser, 
4. genomgående låta barns och ungas aktörskap ta större plats inom ramen för 

det ovanstående.  

För att nå dit utvecklades teoretiskt rollen Named person i policy, som ansvarig 
för att driva arbetet gällande punkt 1 och 2 ovan. Lead professional utvecklades 
för att vid mer komplex och långvarig problematik ansvara för punkt 2 och 3. 
Båda kan anses ha fått ansvar för att även säkerställa att punkt 4 uppfylldes. 
Dessa funktioner fick även vissa tvärprofessionella verktyg att arbeta utifrån 
samt vissa arbetssätt att följa.  

I kunskapsöversikten inledning frågade vi oss vad som kan ses som nytt med 
denna policy. Att identifiera behov av stöd gällande välbefinnande, se till att 
rätt stöd sätts in i rätt tid och av rätt person samt se till att barn och unga får sina 
röster hörda i dessa processer, har utifrån ett internationellt perspektiv varit 
välfärdsprofessionellas uppgift under längre tid i barn- och ungdomsvård. Vårt 
svar på frågan om vad som är nytt är att det faktum att en Named person fick en 
allt mer framskjuten roll i GIRFEC och skulle vara en i förväg tydligt utpekad 
person kan betraktas som mer nydanande, medan organiseringen av och de 
uppgifter som tilldelades Lead professional fanns i tidigare och existerande 
praktiker. Utöver det kan GIRFEC ses som ett försök att bidra till att 
systematisera det arbete som beskrivs ovan, kunskapsbasera och utöka det, göra 
det mer transparent och jämlikt över landet. 
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Policyn GIRFEC kan visserligen sägas ha ambitionen till mer 
individorienterade insatser för att komma tillrätta med problematik som pekas 
ut, vilket har kritiserats från vissa håll. Samtidigt uppvisar policyn även 
förändringsambitioner på organisationsnivå, genom att försöka få tillstånd mer 
prevention och en bättre kvalitet i professionellas arbete och samverkan. 
Därmed kan policyn även sägas ha samhällsförändrande ambitioner. Däremot 
framkommer inga förändringsambitioner – i de policydokument och den 
forskning som analyserats i kunskapsöversikten – genom förändringar av 
samhällsordningen bortom välfärdsorganisationernas verksamhet. Det 
lämnades istället till andra policyinitiativ.  

Från problem- och lösningsnarrativ till 
framgångsnarrativ 
Trots en avsaknad av framskrivna förändringsambitioner på samhällsnivå, så 
framstår policyarbetet GIRFEC som genomgripande. Utöver att GIRFEC 
spänner över flera verksamheter och professioner, handlar det också om att 
förändra attityder och invanda arbetssätt. Ett så omfattande arbete kräver ett 
policynarrativ som inte bara övertygar politiska aktörer, chefer och 
professionella, utan också accepteras av de som omfattas och berörs av 
förändringsarbetet, i detta fall barn och vårdnadshavare. Policynarrativ har alltid 
en avsändare som, med hjälp av hård och/eller mjuk styrning, vill få sin 
mottagare att förstå både problem och lösningar på ett bestämt sätt, samt bidra 
till att målsättningar nås på utstakade sätt. Samtidigt skrivs inte policynarrativ i 
ett tomrum, utan det finns också konkurrerande narrativ som i sin tur kan 
påverka och leda till att det narrativ som står i fokus förändras och inte får 
avsedd verkan i praktiken. De policydokument som här har analyserats 
avseende GIRFEC ska alltså förstås som den skotska regeringens sätt att få alla 
att förstå nödvändigheten i att agera tidigt och samordnat i barn och ungas liv 
samt i enlighet med policyns instruktioner.  

När det gäller GIRFEC framfördes inledningsvis att tidiga och samordnade 
insatser skulle prioriteras för att komma tillrätta med identifierade 
samhällsproblem. Allt eftersom policyn utvecklades flyttades fokus från 
lösningarna på dessa problem till att bli bäst på att ge alla barn goda 
uppväxtvillkor och se till deras mänskliga rättigheter och välbefinnande. Det 
kan tolkas som att policystyrningen gick från att sträva mot uppslutning genom 
ett ”problem- och lösningsnarrativ’, till att istället använda sig av ett 
”framgångsnarrativ”. Medan det första narrativet poängterade vad som behövde 
förändras (problemen barnfattigdom, barns ökade behov av stöd och skydd och 
ungdomskriminalitet), pekar det senare mot vad som förväntas uppnås med de 
föreslagna lösningarna (målsättningen att bli det bästa landet för barn att växa 
upp i). Vad gäller välfärdsprofessioners roll och därmed framskrivna lösningar 
i ramen för dessa mål visar policyanalysen hur Named person fick en allt mer 
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framskjuten plats i GIRFEC, kanske i viss mån på bekostnad av rollen Lead 
professional. Ett sätt att förstå denna utveckling på är att det avspeglar rörelsen 
från problem och lösningsnarrativet till framgångsnarrativet, vilket även följdes 
av allt högre ambitioner vad gäller att lösa problem så tidigt som möjligt och 
med så enkla insatser som möjligt. 

Det är tänkbart att ett problem- och lösningsnarrativ kan mobilisera och 
motivera till förändring, men ett framgångsnarrativ kanske dessutom kan göra 
det inramat av känslor som uppmuntran, stolthet och hopp. Hopp om att lyckas 
ge alla barn en god start i livet – en målsättning som varken Skottland eller 
något annat europeiskt land lyckats med fullt ut trots en ofta relativt god 
övergripande välfärdsutveckling sedan efterkrigstiden. I framgångsnarrativet 
ska detta mål nås genom att se till alla barns välbefinnande och genom att 
tillgodose alla barns mänskliga rättigheter. Framgångsnarrativet förväntas alltså 
spegla det som alla är överens om och på så sätt både tilltala och övertyga.  

Som vi konstaterat så öppnade samtidigt den framflyttade positionen för en 
politisk konflikt om den tidiga informationsdelningen också var för tidig. Ett 
sätt att svara på den kritiken är att hänvisa till att alla ändå borde kunna enas om 
vikten av att sätta barns och ungas välbefinnande och mänskliga rättigheter 
först. Som både policyanalysen och forskningsöversikten har visat löser dock 
varken fokus eller indikatorer på välbefinnande och barns mänskliga rättigheter 
de normativa spänningar som finns runt frågor om exempelvis vad som är 
tillräckligt bra i ett barns livssituation och inte heller sådana som rör hur 
prioriteringar ska göras när resurser inom välfärdssektorn inte räcker till. Vidare 
kvarstår också frågor om var fokus bör läggas för att långsiktigt skapa goda 
uppväxtvillkor för alla barn. Här gör sig övergripande samhällsutmaningar som 
inte kan hanteras på individnivå påminda, exempelvis frågor om hur fattigdom 
kan bekämpas eller hur den mängd problem som är förknippade med den sociala 
reproduktionen i ett kapitalistiskt samhälle kan hanteras. Dessa frågor relaterar 
i sin tur till frågor om vilken roll det offentliga ska spela i samhället för att uppnå 
välbefinnande i befolkningen. Det visar på hur klassiska frågor inom 
välfärdspolitiken lever aktivt även inom GIRFEC-policyn. I vissa fall kanske 
det därför är lättare att enas runt ett mer begränsat problemnarrativ, med 
åtföljande mer begränsade lösningar – än ett framgångsnarrativ om att ”bli bäst” 
vilket bygger på att andra länder lyckas sämre samtidigt som det inte har någon 
gräns.  

Genom hård eller mjuk policystyrning 
I samband med att GIFREC mer och mer tog skepnad av ett framgångsnarrativ 
kompletterade regeringen sin tidigare mjuka policystyrning med hård då de lade 
fram ett nytt lagförslag. Lagförslaget medförde bland annat en skyldighet att 
tillhandahålla en Named person för alla barn till vilken professionella föreskrevs 
långtgående informationsskyldigheter. Denna utveckling kan ses som ett svar 
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på att GIRFEC hade kommit att implementeras utifrån olika förhållningssätt, 
resultat och framsteg runt om i landet. Övergången till hård styrning blir då ett 
sätt att försöka nå mer jämlik vård och omsorg runt om i landet.  

Som vi tidigare visat var det samtidigt mot dessa lösningsförslag som ett 
motstånd växte sig stort och när frågan prövades i domstol bedömdes 
lagförslaget vara i strid med Europakonventionens bestämmelser om allas rätt 
till skydd av privat- och familjeliv. Vi menar att detta å ena sidan visar på vikten 
av det vi adderade i teoriavsnittet – att ett policynarrativ inte bara behöver 
övertyga de professionella utförarna utan också accepteras av sina yttersta 
mottagare som här handlar om barn och vårdnadshavare. Å andra sidan blottar 
konflikten om informationsskyldigheten också spänningar kopplade till frågan 
om vem som ges rätt till en röst i framtagande och genomförande av policy. I 
den inledande processen bakom att ta fram GIRFEC som policy hölls flera olika 
diskussionsträffar och frågestunder, även bland barn och ungdomar. Senare 
framförde vårdnadshavare och representanter för föräldraföreningar att deras 
röst hörts allt för lite i processen. Av de dokument och texter vi har haft tillgång 
till har vårdnadshavares, föräldraföreningars och forskares röster getts mest 
utrymme i diskussioner om informationsdelningen. Detta medan barns egna, 
barnrättsorganisationers eller andra barnföreträdares röster är mindre 
framträdande. Policyutveckling i Skottland förefaller alltså röra sig från att låta 
barn och ungas röster ingå i policyarbetet, till mer av vuxenfokus när konflikter 
blev mer påtagliga.  

Policyarbetet rörde sig också från mjuk, till mer hård, och sedan till utökad 
mjuk policystyrning igen. Den mjuka policystyrningen kan efterhand ha 
kommit att inkludera ett stort antal välbefinnande- och riskindikatorer. De 
många indikatorerna kan i så fall ses som något som visar att mjuk och hård 
styrning inte är två klart särskiljande former av styrning, utan snarare två 
ytterligheter längs en skala. Genom många indikatorer kan policyaktörer uppges 
verka för att den mjuka styrningen ska förflytta sig mer mot hård styrning. 
Samtidigt kan denna utveckling också ses om brist på tillit till de 
välfärdsprofessionella att kunna avgöra när ett barns utveckling oroar. Detta 
verkar vara en ineffektiv väg att gå, med tanke på att många indikatorer blir 
omöjliga att hantera för välfärdsprofessionella. Det ger i sig 
välfärdsprofessionella stort handlingsutrymme att välja mellan indikatorer, 
kombinera och tolka dem. Genom en sådan utveckling kan mjuk policystyrning 
komma att expandera och på ett mer subtilt sätt än hård policy ta av de 
begränsade gemensamma resurserna inom välfärdssektorn, utan att samtidigt 
presentera resultat som kan koppla eventuellt förbättrade villkor för barn och 
unga till just utökad mjuk styrning.  

Så vad finns det då för sätt att få uppslutning bakom policyn när de 
svårigheter med lagstiftning och indikatorer som vi pekat på framträder? Att 
hänvisa till en stark kunskapsbas och forskning är en faktor som teori om 
policynarrativ har påtalat kan bidra till att skapa uppslutning bakom 
förändringsarbete (Shanahan et al., 2011) – oavsett om styrningen är hård eller 
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mjuk. Det handlar alltså om att hänvisa till forskning som stödjer 
problemformuleringar, målsättningar och lösningsförslag inom den policy som 
policyaktörer vill ha uppslutning bakom.  

Forskning och uppslutning 
Denna kunskapsöversikt kan sägas bidra med kunskap både om, för och 
problematisering av uppslutningen runt rollerna inom GIRFEC som står i fokus 
för denna kunskapsöversikt. Gällande frågan om uppslutningen mer generellt 
sett visar policyanalysen och forskningsöversikten att GIRFEC verkar ha fått 
särskilt stort genomslag i Högländerna, åtminstone i de inledande 
implementeringsfaserna. I en rapport från 2021 om den skotska skolan ställdes 
vidare frågor i en enkät om vad som uppfattades ha särskilt stark påverkan på 
utformningen av undervisning och lärande (Shapira; Priestley; Peace-Hughes; 
Barnett & Ritchie 2021). Av resultaten framkom att en stor majoritet av 
ansvariga för 116 slumpvis utvalda skolor för yngre och äldre barn uppgav att 
GIRFEC var det policyramverk som hade allra störst betydelse i jämförelse med 
andra nationella vägledningar. 85 procent av ansvariga för skolor för yngre barn 
och något fler bland ansvariga för äldre barn/unga menade att GIRFEC hade 
mycket stor eller extremt stor påverkan för skolverksamheten. Detta resultat kan 
sägas visa att GIRFEC i allra högsta grad lever aktivt som policy i det Skotska 
samhället. Samtidigt lyfter ovanstående resultat återigen frågan – likväl som 
tidigare resultat i denna kunskapsöversikt – om vad GIRFEC fylls med för 
konkret innehåll i praktiken. I denna kunskapsöversikt har vi riktat fokus mot 
hur GIFREC implementerats utifrån fokus på dess praxismodell inklusive 
specificerade roller och arbetsprocesser. Utifrån ett sådant perspektiv finns det 
indikationer på att implementeringen av GIFREC varierat sett från ett bredare 
nationellt perspektiv. Praxismodellen förefaller ha anpassats och förändrats för 
att stämma in i den befintliga praktiken och/eller fogats ihop med andra 
policyinitiativ. Det ligger i linje med tidigare forskning som visar att 
implementeringsprocesser av mer omfattande modeller tar tid och är 
föränderliga till sin natur, bland annat beroende på vad de måste ta hänsyn till 
av eventuella nya policyinitiativ som tas och vad en viss modell konkurrerar 
med i praktiken. Sammantaget kan man därmed säga att det framkommer olika 
bilder av GIRFECs ställning i Skottland, å ena sidan finns bilden av ett 
heltäckande nationellt program som införts med såväl mjuk som hård 
policystyrning och som idag väl beskriver hur arbetet bedrivs kring barn och 
unga. Å andra sidan finns forskning som nyanserar denna bild och visar att 
utbredningen ändå inte är så allomfattande och generell.  

Utifrån forskningsöversikten kan man notera en brist på vetenskaplig 
forskning om hur policyns praxismodell fungerat i praktiken. Visserligen 
förefaller praxismodellen i Skottland vara väl förankrad i teoretiska och 
empiriska studier utifrån anknytningsteori och ekologiska systemperspektiv. 
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Fokus på resiliens och skyddande omgivningsfaktorer är genomgående. 
Modellen har även utvecklats i lokala anpassningsprocesser. Därtill 
framkommer positiva resultat av välfärdsprofessionellas arbete med 
praxismodellen (de åtta välbefinnandeindikatorerna, min världstriangel och en 
motståndskraftsmatrix). Forskning visar att sådant arbete har tydliggjort och 
fogat samman professionellas uppdrag; skapat engagemang och meningsfull 
dialog för barn, unga och vårdnadshavare; gett professionella relevant 
information; och bidragit med förutsättningar till att fler röster hörs mer 
jämbördigt i utredning och uppföljning inom välfärdsorganisationer. Det ger 
sammantaget stöd för uppslutning bakom policyn. 

Samtidigt finns det brister i detta nuvarande kunskapsunderlag. Det har varit 
svårt att finna studier om GIRFEC som praktik. Den stödjande empiri som 
presenterats i denna kunskapsöversikt baseras i första hand på kvalitativ 
forskning och material hämtad från professionella, i andra hand från 
vårdnadshavare och i sista hand från barn och unga. Det framstår än så länge 
oklart huruvida rollerna Named person och Lead professional har bidragit till 
de positiva resultat som räknas upp ovan. Frågor återstår därmed om huruvida 
en mer genomgripande implementering av rollerna Named person och Lead 
professional kan bidra till ett mer systematiserat, kunskapsbaserat, transparent 
och jämlikt arbete enligt policyns ambitioner. 

Utöver ovanstående pekar forskningsöversikten mot att professionella 
behöver kompetens inom ett flertal dimensioner av välfärdsarbete för att fullt ut 
kunna bidra till att förverkliga modellens målsättningar. De behöver lära sig 
förstå och kunna arbeta med verktygen på djupet, men också i nära samarbete 
med andra involverade. Det fordras en relationell kompetens och en förmåga att 
arbeta i ett normativt spänningsfält där självklara svar och entydiga förklaringar 
sällan finns till de problem de är satta att arbeta med. Tillsammans ställer detta 
stora krav på de professionellas vetenskapliga kunskap och reflekterade 
erfarenhet, men också på deras engagemang för att fullt ut kunna förverkliga 
ambitionerna i policyn.  

Policyn har vidare inte enbart utmanat de professionellas invanda 
tankemönster och arbetssätt, utan också verksamheternas organisering och 
resursfördelning. Att arbeta proaktivt, skapa god och tydlig samverkan samt att 
finna kunskapsbaserade insatser kan måhända leda till effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar på sikt. Det framkommer samtidigt av utvecklingen i 
Skottland att det finns väsentliga ”investeringskostnader” i form av den ökade 
tid det tar att uppmärksamma (fler) barn tidigt och bygga upp proaktiva 
samarbetsallianser runt dem. Samtidigt indikerar forskningsöversikten att 
policystyrningen inom GIRFEC inte har inkluderat tillräckligt med resurser för 
utbildning, omläggning av verksamhet och digitala stöd. Allt detta i ett 
välfärdssammanhang där professionella redan påtalar att det råder brist på 
resurser, i relation till befintliga önskemål bland brukare och uppifrån satta 
ambitioner inom verksamheten. 
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Forskningsöversikten identifierar därmed ett antal utmaningar att hantera 
såväl för att generellt införa en GIRFEC-inspirerad modell, som för att mer 
specifikt utveckla rollerna Named person och Lead professional.  
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Implikationer för policyaktörer i Sverige  

Som vi har beskrivit i inledningens teoridel, så kan många aktörer behöva ges 
utrymme och erkännas som delaktiga i att formulera och förverkliga policy 
inom välfärdsområdet för barn och unga – politiker, forskare, tjänstepersoner 
på olika nivåer i den politiska byråkratin, välfärdsprofessionella, 
vårdnadshavare, barn och unga. Så har också målsättningen för och 
tillvägagångssättet i policyarbetet gällande GIRFEC varit i Skottland. Där har 
även representanter för civilsamhället spelat en central roll i att formulera 
policyn. Utifrån den följeforskning vi som författare genomför i Kronobergs län 
kan vi konstatera att det finns liknande ambitioner i utvecklingsarbetet här med 
inspiration från GIRFEC (och även på andra platser i Sverige där liknande 
utvecklingsarbete pågår) vad gäller att låta många aktörer vara delaktiga och 
erkännas i arbetsprocessen17, även om delaktigheten inte alltid berört barn och 
unga själva. Frågan för detta avslutande avsnitt är vilka lärdomar som alla dessa 
olika aktörer, de som redan är och de som skulle kunna bli involverade, kan ta 
med sig från denna kunskapsöversikt in i det fortsatta utvecklingsarbetet i 
Sverige. 

En första lärdom kan dras från jämförelse mellan resultaten av 
policyanalysen och forskningsöversikten i denna kunskapsöversikt, som visar 
på skillnader i hur GIRFEC skrivs fram och hur resultat av utvecklingsarbetet 
återges beroende på källa. Även om viss problematisering av policyn i stort och 
av rollerna framkommer i policydokument och i den regeringsinitierade 
utvärderingen, saknas en del av den kritiska granskningen gällande teori och 
praktik som framkommer i de vetenskapliga källorna. Det visar på behovet av 
att vid sidan av att hämta inspiration från policydokument, göra studiebesök 
eller liknande, också söka efter alternativa röster och perspektiv till vad som 
framkommer via sådana källor. Officiell policy har karaktären av att vara ett 
ideologiskt grundat narrativ, avsett att övertyga politiska och professionella 
aktörer och landets medborgare om en viss inriktning. Alternativa röster kan 
framträda ur den mer oberoende forskningen och teoretiska diskussionen som 
bedrivits kring modellen.  

                                                        
17 En skillnad är dock att representanter från den civila sektorn inte fått lika stort utrymme i 
utvecklingsarbetet i Sverige, vilket ligger väl i linje med övergripande skillnader mellan de övergripande 
välfärdssystemen för barn- och ungdomsvård i de båda länderna. Även om Sverige traditionellt har haft 
och fortfarande har en involvering av lekmän i beslutsfattande och att organisationerna är politiskt styrda, 
finns en högre grad av direktinvolvering från civilsamhället i Skottland. Det tydligaste exemplet på detta 
är de så kallade barnpanelerna. Denna skillnad gällande vilka policyaktörer som har involverats kan 
därmed tolkas som en anpassning av policyprocessen till förutsättningar i två skilda nationella kontexter.  
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Idélikhet genom anpassade verktyg och arbetssätt 
Det budskap som vi uppfattar lyser mest klart från tidigare forskning är behovet 
av att kontinuerligt under hela processen återkomma till frågan om 
intentionernas centrala kärna i utvecklingsarbetet. Ett sätt att uttrycka det hela 
på är att fokusera på idélikhet, och inte låta processen avgränsas till en 
formlikhet i exempelvis hur olika verktyg utformas. Kärnan i denna 
policyprocess sammanfattades i de fyra punkterna i början av 
kunskapsöversiktens sammanfattande diskussion18.  

I ett andra led är det sedan även centralt att jobba vidare med främjande 
verktyg och arbetssätt för att uppnå inte bara idé- utan även formlikhet. Tidigare 
svårigheter med att lyckas samverka genom samordnade individuella planer 
(SIP) i Sverige visar på behovet av att inte bara leverera ”verktyg”, utan även 
specificera arbetssätt som inkluderar tydliga och konkretiserade arbetsprocesser 
och rollfördelningar inom välfärdsorganisationer och mellan 
välfärdsprofessionella för att omsätta modeller till praktik (Anderberg 2020). 
Otydligheter gällande vem som ska ta på sig rollen som Lead professional inom 
ramen för GIRFEC i Skottland har också där visat på liknande resultat – då det 
har lett till att praktiken inte har förverkligats eller har stannat upp. 

I arbetet med att tydliggöra och konkretisera verktyg och arbetsprocesser är 
det såklart intressant att se till vilken kunskapsbas som ligger till grund för olika 
verktyg och vilka erfarenheter och lärdomar som gjorts när dessa införts. 
Företrädelsevis är det de åtta välbefinnande-indikatorerna, min världstriangel 
och motståndskraftsmatrixen som kan ses som kunskapsbaserade och som är 
testade i Skottland. Dessa verktyg baseras på forskning om barns och ungas 
utveckling och arbetet med dem i Skottland har till stora delar varit positivt. 
Samtidigt vet vi från tidigare forskning att även kunskapsbaserade verktyg 
behöver anpassas när de flyttar till nya sammanhang. Sådant anpassningsarbete 
har också påbörjats i de aktuella processerna med att införa GIRFEC-inspirerat 
arbete i Sverige (Thelin, Forkby & Anderberg 2019).  

De frågor som särskilt pockar på uppmärksamhet när roller och 
arbetsprocesser från GIRFEC-inspirerade modeller ska införas i Sverige är för 
det första hur den i Skottland så centrala frågan om informationsdelning ska 
lösas. Kommer det exempelvis krävas ändringar inom sekretesslagstiftningen 
för att modellen ska fungera fullt ut? Kommer i så fall sådana kunna undvika 
att stöta på hinder av det slag som uppstod i Skottland, där internationella 
konventioner ansågs stå i strid med den tänkta informationsdelningen? Andra 
frågor som måste hanteras är om, och i så fall på vilket sätt de arbetsprocesser 
som Named person och Lead professional tänks ansvara för redan finns i 
befintliga arbetsformer i Sverige. Ett exempel är den idélikhet som finns mellan 
                                                        
18 1) tidigare samverka för att identifiera behov av stöd bland alla barn och unga, 2) tidigare sätta in 
insatser i en berörd verksamhet vid identifierat behov , 3) vid behov samverka tidigare så att flera olika 
verksamheter bidrar med samordnade insatser, 4) genomgående låta barns och ungas aktörskap få ta 
större plats inom ramen för det ovanstående. 
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barnplanearbetet och modellen för de samordnade individuella planerna (SIP). 
Här kan det finnas anledning att ta ställning till om barnplanen i GIRFEC bör 
överta de individuella samordnade planerna (SIP), integreras i dem eller 
komplettera dessa (se Anderberg 2020). Rent generellt uppstår också andra 
frågor av liknande karaktär rörande huruvida det finns nuvarande 
rollfördelningar som tydligt och öppet behöver avvecklas inom befintlig 
verksamhet i Sverige. Praxismodellen inom GIRFEC har en styrka i dess 
helhetstänkande, men detta utesluter inte att det kan finnas rollfördelningar och 
arbetsformer redan på plats som har så stor idélikhet och som skulle kunna 
behållas om de fungerar väl.   

I relation till ovanstående frågeställningar om roller och processer visar den 
tidigare forskningen att policyarbetet i GIRFEC inte tog avstamp i någon tydlig 
vetenskaplig kunskapsbas gällande samverkan. Däremot har forskare som följt 
policyarbetet i Skottland efterhand bidragit med förslag på vilken teoretisk och 
empirisk forskning som policyn skulle kunna knytas till gällande denna 
dimension. Ett förslag är att ta avstamp i teori om länkande och överbryggande 
faktorer för samverkan, vilket vi diskuterar vidare nedan i relation till frågan om 
barns, ungas och vårdnadshavares röst i utvecklingsarbeten i Sverige. 

Barn, unga och vårdnadshavare som parter 
I utvecklingsarbetet i Kronoberg har vi som författare ibland mötts av 
uttalanden som ”Det har inte så stor betydelse hur praxismodellen ser ut. Det 
viktiga är att vi professionella är överens och delar språk”. Denna 
kunskapsöversikt bekräftar att det som kallas länkande faktorer inom ramen för 
samverkan (som ett gemensamt språk, en gemensam förståelse av riskfaktorer 
bland barn och unga samt gemensamma verktyg) främjar det som har kallats 
överbryggning mellan välfärdsprofessionella från olika verksamheter. 
Samtidigt som sådana faktorer kan spela en avgörande roll för att samarbete ska 
komma till stånd och utvecklas, måste en del aspekter läggas till, inte minst när 
det handlar om att föra in barn, unga och vårdnadshavare som reella parter under 
utvecklingsarbetet.  

Tidigare forskning poängterar att sådana verktyg som används inom 
GIRFEC behöver anpassas för att återspegla barns, ungas och vårdnadshavares 
förståelse av den egna världen och den nationella kontext deras värld är en del 
av. I genomförandet av policyn är det centralt att välfärdsprofessionella – likväl 
som barn, unga och vårdnadshavare – förstår och känner tilltro till verktygen. 
Därför är såväl välfärdsprofessionellas beprövade erfarenheter som barns, 
ungas samt vårdnadshavares erfarenheter centrala kunskapskällor när 
anpassning av praxismodellen arbetas fram. Anpassningsarbetet kan involvera 
kreativa processer, dialoger och innovativt samarbete om hur anpassningen kan 
ske. Paneler med barn och unga, föräldramöten, innovationslabb är exempel på 
sätt att få med barn, unga och vårdnadshavare i sådana processer. Deras 
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deltagande är avgörande för att förstå vad välbefinnande och mänskliga 
rättigheter kan innebära utifrån deras perspektiv, men också för att få deras 
perspektiv på de utmaningar som finns i arbetet, behov av insatser på olika 
nivåer och hur tillitsskapande processer kan startas mellan dem och samhället i 
vid mening. Till exempel – vilka personer skulle barn och unga själva se som 
lämpliga att ta kontakt med om de behöver extra stöd och vad utmärker en sådan 
person i fråga om sammanhang och tillgänglighet?  

Samtidigt kommer ett sådant anpassningsarbete vara avgränsat i tid och rum. 
Mycket av utvecklingsarbetet kommer att ske inom befintliga organisationer 
och av tillsatta professionella. En uppmaning här skulle därför kunna vara att 
de barn, unga och vårdnadshavare som berörs av dess konsekvenser alltid bör 
finns med som åtminstone imaginära, ständigt uppmanande och frågeställande 
parter. Frågorna för välfärdsaktörer inom verksamheterna att ta med sig skulle 
kunna vara – vad kan detta betyda för barn och unga? För vem är 
verksamheterna till och vilka arbetsformer skapas för att barn och unga ska 
kunna bli inkluderade och engagerade?  

Det finns även efter utvecklingsfasen risker i relation till implementering av 
en fastställd policy med en allt för ensidig förståelse av betydelsen av att 
professionella utvecklar ett gemensamt språk och en gemensam förståelse av 
barn och ungas problematik. En sådan utveckling kan leda till ett ökat fokus på 
konsensus mellan professionella, som i sin tur kan skapa något som för barn och 
vårdnadshavare kan uppfattas som ogenomtränglig (se t ex Johansson & 
Ponnert, 2018). Trots ambitioner om det motsatta kan alltså en stärkt samverkan 
innebära att professionellas makt och kontroll över barn och vårdnadshavare 
ökar. En sådan risk kan identifieras kopplat till utökad informationsdelning 
mellan professionella. Om en utökad informationsdelning mellan professionella 
ska eftersträvas behöver det göras med stor respekt för berörda barn och 
vårdnadshavare så att det bidrar till tillit, och inte till en känsla av förlust av 
egen och ökning av andras kontroll över ens liv. Vikten av förankring i barn och 
ungas förståelsevärld samt att barn och vårdnadshavares genomgående 
involveras och görs delaktiga kan därmed inte nog betonas – inte enbart i 
utvecklingsarbete utan också i förverkligande av policyns ambitioner. 

Positionerat och distribuerat ledarskap 
Vi återgår nu till frågan om vilka teoretiska utgångspunkter som forskare pekat 
ut kan kopplas till frågor om arbetsprocesser och rollfördelningar inom ramen 
för arbete enligt GIRFEC. Denna kunskapsöversikt visar hur arbete med att få 
prevention och samverkan att fungera synliggör den stora komplexitet och den 
mängd normativa spänningsfält som arbetet rymmer – särskilt om policyarbetet 
har ambitionen att dra nytta av att involvera många olika välfärdsaktörer i ett 
kunskapsbaserat arbete för barns välbefinnande och mänskliga rättigheter, för 
att minska ojämlikhet i levnadsvillkor, få effekter i form av lägre brottslighet 
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och lägre kostnader på samhällsnivå. Enligt tidigare forskning behöver sådana 
breda ambitioner inom en policy som GIRFEC ett brett ansvarstagande vertikalt 
inom organisationerna, från politiker till tjänstemän i direktkontakt med barn 
och unga, och även horisontellt mellan organisationerna. Politiker, 
tjänstepersoner och välfärdsprofessionella behöver ses som gemensamt 
ansvariga för att åstadkomma dialoger genom utvecklingsarbete och 
implementering om utmaningar och behov och hur dessa skulle kunna hanteras.  

Ett sådant utvecklingsarbete ställer stora krav på formellt utsedda 
(positionerade) chefer och ledare att ständigt återkomma till frågorna om hur 
alla involverade välfärdsaktörer och nivåer kan samspela på ett genomtänkt och 
strukturerat sätt genom processen. Det samma gäller även vid implementering, 
då policyns ambitioner ger mer omfattande uppdrag till verksamheterna än 
enskilda funktioner kan bära, så som exempelvis Named person eller Lead 
professional. Att åstadkomma ett sådant brett engagemang och dessutom över 
tid fordrar sannolikt att organisationens mellanliggande skikt fungerar som 
knutpunkter i processerna, vilket framhållits under utvecklingsarbetet i 
Kronoberg. Mellanchefer kan fungera som effektiva bromsklossar i den mån de 
åsidosätts i utvecklings- och implementeringsarbetet och därför mer aktivt 
börjar bevaka sitt specifika ansvarsområde gentemot förändring. De skulle 
också kunna fungera som effektiva motorer i arbetet genom att de har såväl 
kunskap om det som rör sig i det vardagliga arbetet med olika brukargrupper, 
som om hur styrningsdiskussionerna förs på lednings- och policynivån. 
Troligen kräver sådana här komplexa och normativa utvecklingsarbeten även 
motorer i lokala verksamheter som kontinuerligt kan strukturera, engagera och 
motivera till dialoger.  

Tidigare forskning pekar också på behov av att arbeta vidare med att testa 
att kombinera positionerat ledarskap, vilket även inkluderar de specifikt 
utpekade rollerna inom GIRFEC, med ett uttalat distribuerat ledarskap inom 
verksamheterna brett. Att utveckla ett distribuerat ledarskap förefaller i detta 
sammanhang innebära att utveckla en kultur inom verksamheterna där alla 
involverade politiker, tjänstepersoner och välfärdsprofessionella ges utrymme 
och förväntas börja i frågan om vad jag, utifrån min kompetens, kan bidra med 
här och nu utifrån den position jag har och de förutsättningar som finns, för att 
göra tidiga och samordnade insatser i policyns anda och för att sedan omsätta 
dessa tankar till handling. Det innebär att samtliga aktörer först förväntas vända 
fokus mot sig själva och sin verksamhet med sådana frågor och processer, innan 
de frågar sig vad andra personer och verksamheter kan bidra med. Det innebär 
också att samtliga aktörer investerar tålamod, tillit, tid och engagemang i 
processen, vilket även balanseras med ett konstruktivt och kritiskt 
förhållningssätt. Frågor om ”för vem” och ”för vad” olika saker görs bör 
ständigt hållas levande.  
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Stödjande sammanhang för stödsammanhangen 
För att utveckla verksamheterna mot ett positivt utfall av ett så omfattande 
förändringsarbete som det är frågan om här, visar denna kunskapsöversikt att 
de professionella grupper som involveras i arbetet måste ha en rad kunskaper 
och kompetenser. Enligt kunskapsöversikten behöver de ha en god kunskap om 
varandras kompetensområde, uppdrag, mandat och förutsättningar. De behöver 
kunskap om barn och ungas välbefinnande, mänskliga rättigheter generellt och 
fokuserat på barn och unga, samt kunskap om hur man kan ingå i och även leda 
samverkansprocesser och arbeta relationellt med barn, unga och 
vårdnadshavare. En del professionella behöver förmodligen även en fördjupad 
kunskap om vad preventivt arbete kan innebära i deras egen och angränsande 
verksamheter. Sammantaget visar detta på att det behöver läggas en grund för 
sådan kunskap redan i välfärdsprofessionellas grundutbildningar, där 
universitetet och högskola kan behöva ta ett ökat ansvar19. Insatser på 
grundnivå kan också behöva kompletteras med återkommande 
utbildningstillfällen på arbetsplatserna. För de välfärdsprofessionella som 
tilldelas särskilda uppdrag inom ramen för utvecklingsarbetet krävs det 
dessutom troligen riktade utbildnings- och stödinsatser. Det kan handla om 
riktade fördjupningskurser på universitet, kontinuerlig handledning och 
utrymme för reflektion på arbetsplatsen20. Utöver kunskap behöver dessutom 
professionella ha tid, stöd från överordnade och sådant som digitala stöd inom 
sina verksamheter för att ges möjlighet att förverkliga policyn ambitioner. Det 
innebär att ledning på mer övergripande nivå behöver ta ansvar för svåra frågor 
om prioriteringar inom sina verksamheter.  

Icke avsedda konsekvenser och fortsatt forskning 
Slutligen, i omfattande och komplexa utvecklingsarbeten, där önskemål om att 
mäta slutgiltiga resultat och effekter av ansträngningarna möter många 
utmaningar, förefaller det särskilt angeläget med återkommande avstämningar 
av huruvida arbetet är på väg åt rätt håll. Resultat från sådana uppföljningar kan 
både ge positiv energi in i processen när målet känns avlägset eller svårt att nå 
och ge förutsättningar för att korrigera riktningen vid identifierade problem. 
Problem skulle kunna handla om att en del paradoxer som framträder i tidigare 
forskning från Skottland uppstår även här – så som att barn och unga riskerar 
att bli mer exkluderade i välfärdsarbete när deras deltagande i antal möten med 
professionella ska minska. En annan paradox handlar om att exempelvis 
skolsköterskor och socialarbetare förefaller ha blivit mer individorienterade i 
                                                        
19 Inom Linnéuniversitetet pågår ett arbete med att professionsutbildningarna ska utveckla vissa 
gemensamma moment som är viktiga för att mötet mellan professioner inom välfärdssektorn ska 
fungera.   
20 Här finns ambitioner att vidareutveckla samverkan mellan akademi och praktik för att utbilda ”lokala 
motorer” i förbättringsarbete knutet till utvecklingsarbetet kring GIRFEC i Sverige.   
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sin praktik generellt sett när GIRFEC implementerades i Skottland. En sådan 
individorienterad utveckling svarar dåligt mot övergripande intentioner i flera 
statliga utredningen om socialtjänsten i Sverige, intentioner som strävar mot en 
utveckling av tidiga och samordnade insatser från indikerad till universell nivå.  

Förutom ovanstående frågeställningar finns det även anledning för forskare 
i Sverige att följa hur identifierade normativa spänningsfält i policyarbetet i 
Skottland tar sig uttryck i Sverige. Vad kan exempelvis förklara att det blir en 
liknande eller annorlunda politisk utveckling och policyutveckling i Sverige 
jämfört med i Skottland gällande förhållandet mellan mjuk och hård styrning 
samt gällande informationsdelning? I Sverige finns redan nu ambitionen att 
utveckla gemensamma digitala verktyg för flera verksamheter för tidiga och 
samordnade insatser. Frågan är om en sådan utveckling av digitalt stöd kan ses 
som en hittills ouppmärksammad väg mot mer hård styrning på området och 
vad en sådan utveckling i så fall får för konsekvenser? Slutligen är det också 
intressant att notera att anpassningen av praxismodellens verktyg gjorts på lite 
olika sätt och utifrån vår kännedom har fått lite olika slutprodukt på olika platser 
i Sverige. Hur det kommer sig och vilka konsekvenser de olika verktygen leder 
till är också viktiga frågor att följa upp. En annan intressant fråga för fortsatt 
forskning är hur arbetssätt som jobbas fram lyckas möta upp mångfalden bland 
barn, unga och vårdnadshavare. För att besvara sådana frågor behöver 
utvecklingen följas av självständiga forskare, vilka både deltar i 
verksamhetsnära dialoger med praktiker runt prelimära verksamhetsnära 
resultat, och publicerar sig vetenskapligt för att bidra med kunskapsförmedling 
till liknande utvecklingsarbeten i framtiden. 
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problemutveckling kan förhindras eller vändas i positiv riktning. 
Den skotska modellen GIRFEC (Getting it Right for Every 
Child) har rönt stort intresse i Sverige och utgör förebild för lokalt 
utvecklingsarbete på flera platser. 

Denna kunskapsöversikt beskriver och analyserar policyutvecklingen 
i Skottland för att få till stånd en fungerande samordning kring barn 
och unga i utsatta livssituationer. Två nyckelfunktioner har varit 
centrala för detta: en kontaktperson ”named person” som barn och 
föräldrar lätt ska kunna vända sig till och en samordningsansvarig 
”lead professional” med ansvar att länka samman olika aktörer kring 
ett barn med mer omfattande stödbehov. I rapporten redovisas 
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