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Sammenfatning 
Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med socialfaglige sagsbehandlere, som på 
lovens vegne har til opgave at beslutte, hvilke støttetiltag der skal iværksættes for 
at hjælpe barnet eller den unge bedst muligt. Det kan være længerevarende 
processer, hvor der ad flere omgange træffes en lang række mindre og større 
beslutninger. Beslutninger i socialt arbejde i socialforvaltninger træffes ikke kun 
individuelt af sagsbehandlere (socialrådgivere), men også i grupper og på møder 
med overordnede. Gruppestrukturen i socialforvaltningerne har været central, 
siden bistandsloven blev gennemført i slutningen af 1970’erne. Intentionen var at 
sikre, at sagsbehandlere traf beslutninger i fællesskab ud fra deres samlede faglige 
viden til gavn for det udsatte barn. Siden da har gruppeorganiseringen været en 
central del af de kommunale forvaltninger. Den har betydning for, hvordan et 
udsat barn forstås og behandles. Sagsbehandlerne kan i gruppen bruge hinanden, 
den faglige konsulent og eksterne supervisorers ekspertise og vejledning. 
Ledelsen kan bidrage med ekspertise og få indblik i sagerne og styre beslutninger 
i ønskede retninger. 

Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, 
hvordan deres indsigt får betydning for sagsbehandlernes handlinger, og hvordan 
det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre. Fra adfærdsvidenskaben 
ved vi imidlertid, at der opstår beslutningsmønstre i gruppen, som kan fordreje 
de faglige drøftelser på en uhensigtsmæssig måde, og uden gruppens medlemmer 
er opmærksomme på det. Bias er en generel udfordring i beslutningsprocesser. I 
beslutninger, der træffes i en gruppe, er bias en specifik udfordring, der betegnes 
”groupthink” (Cialdini & Goldstein, 2004). I værste fald kan groupthink få grup-
pen af sagsbehandlere til at træffe upræcise og direkte forkerte beslutninger 
(Eileen Munro, 1999; Eileen Munro, Cartwright, Hardie, & Montuschi, 2017). Den 
begrænsede viden, vi har fra danske undersøgelser om gruppebeslutninger, viser 
desuden, at beslutnings-møder ofte er tidspressede og ustrukturerede; dags-
ordenen er sammensat tilfældigt, der bliver ikke husket fra møde til møde, og der 
er mere fokus på at handle end på at afklare børn og unges behov for hjælp (Ebsen, 
Hansen, & Justesen, 2004). Derfor tager projektet udgangspunkt i, at der er et 
potentiale for at forbedre gruppebeslutninger.   

Projektrapporten er relevant for ledere, socialrådgivere og andre professionelle, 
der i det daglige deltager i gruppesammenhænge, hvor der træffes beslutninger 
om udsatte børn og unge. Den er også oplagt som pensum på social-
rådgiveruddannelserne og på efter- og videreuddannelser for børne- og unge-
rådgivere. Derudover kan rapporten anvendes som et videnskabeligt bidrag til 
udvikling af viden om betydningen af gruppebeslutninger i socialt arbejde. 
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Formål og delmål 

Projektets formål er at forbedre sagsbehandleres gruppebeslutninger om indsatser 
til udsatte børn og unge. Det søger vi at gøre gennem to delmål:  

1. Det første delmål er at lave en systematiske gennemgang af forskningsbaseret 
viden om gruppers betydning for beslutninger i arbejdet med udsatte børn og 
unge 

2. Det andet delmål er at teste muligheden for at modarbejde og begrænse u-
hensigtsmæssige beslutningsmønstre, der opstår, når grupper tager be-
slutninger.  

Projektdesign 

Beslutningsredskabet i dette projekt baserer sig på adfærdsteoretisk viden om 
gruppers betydning i beslutningsprocesser. Redskabet består af seks beslutnings-
kort, der inviterer til refleksion over seks forskellige uønskede beslutnings-
mønstre. Invitationerne er letforståelige, og det kræver ingen særlige forud-
sætninger at tage dem i brug. 

Testen af kortene er delt op i tre faser: Baseline, instruktion og test. I første fase 
observerer en forsker fra NUBU nogle typiske beslutningsmøder, hvor sags-
behandlergruppen drøfter sagsforløb og træffer beslutninger. Herefter intro-
duceres gruppen til teorien bag og brugen af beslutningsredskabet af en adfærds-
specialist fra /KL.7. I tredje fase tager gruppen beslutningsredskabet i brug, og en 
forsker fra NUBU observerer igen gruppens beslutningsmøder.  

Konklusioner  

Forskningen viser, at gruppebeslutninger i socialt arbejde er præget af groupthink, 
og at der er sandsynlighed for confirmation bias og anchoring bias. Groupthink 
bevirker, at beslutninger tilpasses gruppens fælles erfaringer og holdninger frem 
for barnets eller den unges konkrete situation. Confirmation bias får sags-
behandlerne til at tage beslutninger, når de har fået bekræftet deres vurdering af 
situationen. Det kan betyde, at de søger bekræftelse af det eksisterende frem for 
mulighed for forbedring. Og anchoring bias er til stede, når beslutningen tilpasses 
efter et bestemt forhold – fx en diagnose eller en bestemt situation – der gav an-
ledning til sagsbehandlerens første vurdering af barnets eller den unges behov. 
Adfærdsforskning og forskningen i socialt arbejde viser, at disse bias kan betyde, 
at der skal markante forandringer til, før vurderinger justeres og ændres. I første 
fase af testforløbet fandt vi desuden, at testgruppen havde tendens til tunnelsyn. 
Det er en bias, hvor beslutningen tilpasses til det, der er umiddelbart muligt frem 
for at nye og anderledes muligheder undersøges.  
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Vores samlede vurdering er, at kortene har potentiale til at begrænse groupthink 
og confirmation bias, men at projektets empiriske grundlag er for begrænset til, at 
vi kan give en entydig konklusion. Empirien antyder nemlig også en tendens til, 
at kortene skaber en falsk kvalitetssikring, der i værste fald forstærker bias. Denne 
risiko, vurderer vi, opstår, fordi der er organisatoriske forhold, der begrænser 
muligheden for at bruge kortene. Det betyder med andre ord ikke, at kortene i sig 
selv har en negativ indflydelse på beslutningernes kvalitet.  
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1. Indledning, formål og undersøgelsesdesign 
Da vi mødes med et sagsbehandlerteam for at præsentere vores projekt, beder vi 
dem om at sætte ord på, hvad de gerne vil forbedre i deres beslutningsproces på 
møderne. Her siger en af sagsbehandlerne, at der er ”blinde pletter, hvor vi ikke 
ved, hvad der gør, at vi leder frem til det, vi gør”. Her sætter hun netop ord på ud-
fordringen i gruppebeslutninger: der foregår en masse, der ikke er synligt for 
nogen. Det er netop de ”blinde pletter”, dette projekt søger at synliggøre og 
håndtere. 

Det er svært fuldstændigt at undgå ”blinde pletter”. Ikke mindst fordi de er svære 
at identificere. De er netop ”blinde pletter”, fordi den enkelte sagsbehandler og 
gruppen af sagsbehandlere ikke selv kan se dem. I denne forståelse er ”blinde 
pletter” altså ikke det samme som ”noget, der mangler” – som fx ”mangler” i be-
slutningsgrundlaget. Når noget mangler, er det til at få øje på og derfor også 
muligt umiddelbart at reagere på det. I citatet taler sagsbehandleren derimod om 
”blinde pletter” som noget, der er til stede i beslutningsprocessen, men som er 
umuligt at få øje på. Derfor kan hun heller ikke reagere på det. Dette projekt 
handler om, hvordan denne type af ”blinde pletter” i gruppebeslutninger be-
grænses. Det gør vi ved at undersøge betydningen af grupper for beslutninger om 
indsatser til udsatte børn og unge og ved at teste et redskab, der har til formål at 
forbedre kvaliteten af beslutningsprocesser. 

Projektet er et pilotprojekt, der med et innovativt design tager de første skridt til 
at undersøge og kvalificere gruppebeslutninger i socialt arbejde med udsatte børn 
og unge. Projektet hviler på en præmis om, at kvaliteten af beslutninger har 
afgørende betydning for kvaliteten af den offentlige hjælp, udsatte børn og unge 
får samt for børnenes og de unges forudsætninger for at tage imod hjælpen og få 
gavn af den. Det vil sige, at vi forudsætter, at en forbedring af gruppebeslutninger 
øger trivslen for udsatte børn og unge.  

Baggrund 

Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med socialfaglige sagsbehandlere, som på 
lovens vegne har til opgave at beslutte, om barnet eller den unge har behov for 
særlig støtte og i så fald, hvilke støttetiltag der skal iværksættes for at hjælpe ham 
eller hende bedst muligt. Det kan være længerevarende processer, hvor der ad 
flere omgange træffes en lang række mindre og større beslutninger. Beslutninger 
i socialt arbejde i socialforvaltninger træffes ikke kun individuelt af sags-
behandlere (socialrådgivere), men også i grupper og på møder med overordnede. 
Gruppestrukturen i socialforvaltningerne har været central, siden bistandsloven 
blev gennemført i slutningen af 1970’erne. Intentionen var at sikre, at sags-
behandlere traf beslutninger i fællesskab ud fra deres samlede faglige viden til 
gavn for det udsatte barn. Siden da har gruppeorganiseringen været en central del 
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af de kommunale forvaltninger. Den har betydning for, hvordan et udsat barn 
forstås og behandles. Sagsbehandlerne kan i gruppen bruge hinanden, den faglige 
konsulent og eksterne supervisorers ekspertise og vejledning. Ledelsen kan bi-
drage med ekspertise og få indblik i sagerne og styre beslutninger i ønskede ret-
ninger. 

Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, 
hvordan deres indsigt får betydning for sagsbehandlernes handlinger, og hvordan 
det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre. Den forskning, der findes, 
peger i to forskellige retninger. Adfærdsforskningen har generelt set vist, at 
gruppebeslutninger kan være problematiske, fordi grupper udvikler uhensigts-
mæssige beslutningsmønstre, som kan forringe beslutningens kvalitet. Grupper 
har eksempelvis tendens til at være konsensussøgende, og derfor udfordrer 
gruppens medlemmer ikke synspunkter, der kan være kontroversielle (Cialdini & 
Goldstein, 2004; Egelund & Halskov, 1990; Forkby & Höjer, 2011). Det kan betyde, 
at den enkelte sagsbehandler lader sig overbevise om en bestemt retning for 
indsatsen overfor et udsat barn, selvom han eller hun har informationer om barnet, 
der peger i en anden retning. Det modsatte kan imidlertid også opstå i 
gruppesammenhænge – nemlig at sagsbehandleren lægger sig fast på en tolkning 
af barnets situation og fastholder den på trods af, at nyere informationer og 
gruppens teoretiske argumenter peger i en anden retning (Eileen Munro, 1998; 
Eileen Munro et al., 2017).  

Generelt er forskningen om myndighedsbeslutninger i socialt arbejde mere 
positivt stillede overfor gruppebeslutninger. Her findes der dokumentation for, at 
grupper øger kvaliteten af beslutninger, fordi de skaber rum for kritisk refleksion 
og dermed sikrer, at hverken ledere eller medarbejder bliver holdt fast i forældede 
opfattelser af barnets eller den unges situation (Falconer & Shardlow, 2018; 
Goldman & Foldy, 2015; Marks & Hixon, 1986). Gruppers betydninger for 
beslutninger er, med andre ord, meget uklar. Et af projektets ambitioner er derfor 
at lave en systematiske gennemgang af forskningsbaseret viden om gruppers 
betydning for beslutninger i arbejdet med udsatte børn og unge.  

Den begrænsede viden, vi har fra danske undersøgelser om gruppebeslutninger, 
viser, at beslutningsmøder ofte er tidspressede og ustrukturerede; dagsordenen er 
sammensat tilfældigt, der bliver ikke husket fra møde til møde, og der er mere 
fokus på at handle end på at afklare børn og unges behov for hjælp (Ebsen, 
Hansen, & Justesen, 2004). Derfor tager projektet også udgangspunkt i, at der er et 
potentiale for at forbedre gruppebeslutninger. I forlængelse heraf er projektets 
anden ambition at afprøve et beslutningsredskab, der baserer sig på adfærds-
videnskab om gruppers betydning i beslutningsprocesser. 
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Beslutningsredskabet: seks kort, der inviterer til refleksion 

Beslutningsredskabet i dette projekt baserer sig på adfærdsvidenskab om 
gruppers betydning i beslutningsprocesser. Redskabet består af seks beslutnings-
kort, der inviterer til refleksion over seks forskellige uønskede beslutnings-
mønstre. Invitationerne er letforståelige, og det kræver ingen særlige forud-
sætninger at tage dem i brug. 

Visuelt ser kortene sådan her ud:  

 

Kortene beskrives hver især i rapportens del 4. Når en af mødedeltagerne lægger 
mærke til, at der er tegn på et uhensigtsmæssigt beslutningsmønster – fx at 
gruppen bliver overraskende hurtigt enige, eller at kun få mødedeltager taler – 
tager han eller hun et kort frem og inviterer gruppen til at reflektere på en måde, 
der modarbejder det uønskede beslutningsmønster. Dermed virker invitationerne 
både som en generel påmindelse om at tackle uønskede beslutningsmønstre og 
som et konkret redskab til at sikre, at beslutningen holdes på et fagligt spor. 

Formål og delmål 

Projektets formål er at forbedre sagsbehandleres gruppebeslutninger om indsatser 
til udsatte børn og unge.  
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Det søger vi at gøre gennem to delmål:  

1. Det første delmål er at lave en systematiske gennemgang af forsknings-
baseret viden om gruppers betydning for beslutninger i arbejdet med 
udsatte børn og unge 

2. Det andet delmål er at teste muligheden for at modarbejde og begrænse de 
uhensigtsmæssige beslutningsmønstre, der opstår, når grupper tager 
beslutninger.  
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2. Undersøgelsesdesign 
Undersøgelsesdesignet følger to parallelle spor, der tager udgangspunkt i de to 
delmål. Det første spor er udført som en systematisk gennemgang af international 
forskning om betydningen af gruppebeslutninger i myndighedsarbejde med ud-
satte børn og unge. Det andet spor er udført som en mindre kvalitativ afprøvning 
af et beslutningsredskab, der har til formål at begrænse og modarbejde uhensigts-
mæssige beslutningsmønstre i gruppebeslutninger. 

Undersøgelsesdesign for litteraturstudie 

Formålet med litteraturstudiet er at afdække viden om, hvordan grupper påvirker 
beslutninger i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Metoden til litteratur-
studiet følger standarder for systematiske litteraturreview. Vi har beskrevet, hvor-
dan vi gennemførte reviewet i bilag 1.  

Undersøgelsesdesign for afprøvning af beslutningskort 

Projektet hviler på en forståelse af, at sagsbehandlere udvikler beslutningsmønstre 
for at reducere kompleksiteten af beslutningen, og på den måde gør det muligt at 
handle – og i de fleste tilfælde at handle fornuftigt ud fra de udsatte børn og unges 
behov, deres forældre, samarbejdet med andre professionelle parter, kommunens 
økonomi, normerne i afdelingen og ikke mindst de lovregler, som gælder på om-
rådet (Eileen Munro et al., 2017; Saltiel, 2016; Svendsen, Ebsen, Ejrnæs, & 
Bengtsson, 2017). Det er muligheden for at begrænse uhensigtsmæssige kon-
sekvenser af disse beslutningsmønstre, projektet skal undersøge i et mindre 
kvalitativt studie. Det gøres ved at teste et beslutningsredskab, der er udarbejdet 
af adfærdsdesignfirmaet /KL.7 og målrettet til at begrænse uhensigtsmæssige be-
slutningsmønstre – såkaldte bias – som opstår, når grupper træffer beslutninger. 
Vi har valgt at gennemføre testen som en kvalitativ før og efter sammenligning, 
da det giver mulighed for at opspore forandringer, vi ikke havde forventet på 
forhånd, og fordi det giver adgang til empiri, der forklarer, hvorfor redskabet 
virker, som det gør. I modsætning hertil ville en kvantitativ test af kortene i få 
grupper nok kunne give en mere entydig konklusion, men her ville forklaringerne 
på virkningen af beslutningsredskabet være udeladt. I planlægningen af projektet 
havde vi forventet at kunne teste kortene i tre sagsbehandlergrupper i tre for-
skellige kommuner. Men af forskellige årsager, som var ude af hænderne på 
projektgruppen, sprang de to andre grupper fra på et tidspunkt, hvor det ikke 
længere var muligt at skaffe nye samarbejdspartnere. Vi valgte derfor at gennem-
føre projektet i én sagsbehandlergruppe.  

Testforløbet er delt op i tre faser: Baseline, instruktion og test. I første fase 
observerer en forsker fra NUBU nogle typiske beslutningsmøder, hvor sags-
behandler-gruppen drøfter sagsforløb og træffer beslutninger. Herefter intro-
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duceres gruppen til teorien bag og brugen af beslutningsredskabet af en adfærds-
specialist fra /KL.7. I tredje fase tager gruppen beslutningsredskabet i brug, og en 
forsker fra NUBU observerer igen gruppens beslutningsmøder.  

Fase  Aktivitet/er Hvem  
Ekstra 
ressourceforbrug 
pr. gruppe 

1. Baseline Observation af 2 
møder 

Forsker fra 
NUBU 0 

2. Instruktion  

1 times instruktion i 
brugen af 
invitationerne 
Observation af 1 
møde 
1 times instruktion på 
baggrund af 
mødeobservation 

Konsulent fra 
/KL.7 og 
forsker fra 
NUBU 

3 timer  
(2 timer til 
instruktion og 1 
time til forlænget 
møde) 

3. Test 

Observation af 1 
møde umiddelbart 
efter instruktion 
Observation af 1 
møde  
3 måneder senere 
Interview med 
gruppen 

Forsker fra 
NUBU 

3-7 timer 
(3-6 timer til 
forlængelse af 
min. 3-6 møder 
og 1 time til 
interview) 

   I alt 6-10 timer 

 

Rapportens struktur 

I den resterende del af rapporten beskriver vi projektets resultater. Vi starter bredt 
med at beskrive den forskningsbaserede viden om beslutninger og snævrer os der-
efter ind på resultaterne fra det systematiske litteraturreview om gruppers på-
virkning af beslutninger i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Derefter præ-
senterer vi beslutningskortene og resultaterne fra afprøvningen af dem. Vi runder 
af med et fremadrettet perspektiv for, hvordan kortene kan udvikles, afprøves og 
tages i brug i andre kommuner. I bilag 1 beskriver vi vores metodiske fremgangs-
måder i litteraturstudiet.  
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3. Forskning om gruppebeslutninger i socialt arbejde med 
udsatte børn og unge 
 

”Gruppemøderne er et fagligt forum med principielt store muligheder 
for at udøve gensidig faglig støtte og kontrol. Som grupperne var 
tænkt, var de et redskab til hele tiden – via kollektiv faglig 
praksisfastlæggelse – at holde diskussionen om faglig standard og 
faglige normer levende. Gruppemøderne er imidlertid underlagt den 
samme forvaltningskultur, som præger den enkelte sagsbehandler, og 
gør det svært for hende at tænke og handle ud fra faglige idealer. 
Gruppemøderne har derfor mange steder udviklet sig til at blive et 
forum for godkendelse af ydelser / foranstaltninger mere end et 
forum, som fastlægger og støtter ny praksis i hele bredden af socialt 
behandlingsarbejde. (…) Endelig er der mange steder i grupperne en 
kollegial kultur, der snarere beskytter end stiller krav til den enkelte 
[sagsbehandler].” (Egelund & Halskov, 1990, s. 116-117, fremhævning 
i original) 

Citatet ovenfor stammer fra et 30 år gammelt udviklingsprojekt i en dansk kom-
mune (Egelund & Halskov, 1990). Det var dengang, forvaltningerne blev kaldt for 
”bistandsafdelinger”, og hvor der var et massivt økonomisk pres på kommunerne, 
fordi sociale problemer som arbejdsløshed og unge mødre med misbrug krævede 
ressourcer i et helt andet omfang end tidligere. I udviklingsprojektet, som citatet 
stammer fra, har to forskere afprøvet og evalueret nye arbejdsformer i en 
bistandsafdeling. Gruppemøder, hvor der drøftes prioriteringer og beslutninger, 
er en af dem. I citatet fanger Egelund og Halskov den dobbelthed, der præger 
gruppemøderne, og som også afspejles i forskningen om gruppemøder og 
gruppebeslutninger i socialt arbejde: 

• På den ene side er formålet med gruppebeslutninger at understøtte 
kontinuerlig læring og faglig udvikling. Hensigten er at give den enkelte 
sagsbehandler de bedst mulige forudsætninger for at reflektere over og tage 
højde for alle de faldgruber, der potentielt kan påvirke ham eller hende til at 
træffe en beslutning, der ikke tager udgangspunkt i barnets tarv. 

• På den anden side har grupperne tendens til at tilpasse sig til organisatoriske 
krav og til at udvikle en ”kollegial kultur”, hvor kollegial omsorg bliver 
vigtigere end udfordrende krav til læring, udvikling og refleksion. Derfor 
risikerer gruppebeslutninger i værste fald at få den enkelte sagsbehandler til at 
fastholde beslutninger, der baserer på andre hensyn end på barnets tarv. 

 
Det vil sige, at gruppebeslutninger har et indbygget dilemma: De har potentiale 
for at sikre den bedst mulige beslutning, og samtidigt øger de risikoen for, at 
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uhensigtsmæssige hensyn bliver afgørende. På trods af at dette dilemma har været 
kendt i Danmark i 30 år, er der forsket bemærkelsesværdigt lidt i konsekvenserne 
af, at beslutninger ofte træffes på gruppeniveau. Vi ved en del om, hvordan 
budgethensyn (Egelund, Jakobsen, Hammen, Olsson, & Høst, 2010; Kjaergaard et 
al., 2016; Schrøder, 2019), standardisering (Heggdalsvik, Rød, & Heggen, 2018; 
Sørensen, 2018), organisatoriske- og lovbestemte krav (Falconer & Shardlow, 2018; 
Leth Svendsen, 2017; Mathiasen, Kollin, & Eriksen, 2011; Svendsen, 2016) påvirker 
beslutninger og får konsekvenser for udsatte børn og unges liv. Men hvordan 
”gruppen” som fænomen påvirker beslutninger om indsatser til udsatte børn og 
unge er stort set ikke blevet undersøgt i en dansk kontekst.  
 
En dansk undersøgelse fra 2004 viser, at gruppemøder ofte er tidspressede og 
ustrukturerede; dagsordenen er sammensat tilfældigt, der bliver ikke husket fra 
møde til møde, og der er mere fokus på at handle end på at afklare børn og unges 
behov for hjælp (Ebsen, Hansen, & Justesen, 2004). For at afbøde denne type af 
praksis tilbyder Socialstyrelsen kurser i systematisk sagsbehandling, og hos 
private konsulenthuse kan kommunerne købe kompetenceudvikling i metoder til 
at forbedre gruppebeslutningerne. Men selve forskningen om, hvordan grupper 
påvirker beslutninger, mangler. I denne rapport kigger vi derfor på den inter-
nationale forskning for at få viden om gruppebeslutninger i socialt arbejde med 
udsatte børn og unge. Den engelske professor og Social Worker, Eileen Munro, er 
den forsker, der har undersøgt og skrevet mest om betydningen af den 
organisatoriske kontekst for beslutninger i socialt arbejde med udsatte børn og 
unge (Munro, 1996, 1998, 1999, 2008, 2010, 2019; Munro et al., 2017). En anden 
anerkendt beslutningsforsker inden for socialt arbejde er Brian Taylor. Hans 
forskning fokuserer primært på modeller for beslutninger, og han tager 
udgangspunkt i at beslutninger træffes af individer (Taylor, 2012). Derfor har vi 
kun inddraget hans forskning i begrænset omfang. Med udgangspunkt i Munro’s 
forskning og det forskningsfelt, der baserer sig på hendes forskning, starter vi med 
at karakterisere, hvad der kendetegner beslutninger om indsatser til udsatte børn 
og unge. Derefter præsenterer vi resultaterne fra det systematiske litteraturreview.  

Uvished, flertydighed og fejlbarlighed som vilkår 

Eileen Munro (2008/2019) introducerer sin bog om beslutninger i socialt arbejde 
med udsatte børn og unge med følgende ord:  

”Child protection work inevitably involves uncertainty, ambiguity 
and fallibility. The knowledgebase is limited, predictions about the 
child’s future welfare are imperfect, and there is no definitive way of 
balancing the conflicting rights of parents and children.” 
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Med denne indledning understreger Munro (2019), at beslutninger om udsatte 
børn og unges liv er præget af uvished, flertydighed og fejlbarlighed. Dette 
skyldes ikke, at sagsbehandlerne er dårlige til at træffe præcise beslutninger. Det 
skyldes derimod det forhold, at beslutningerne drejer sig om menneskelige liv. De 
drejer sig om børn og unge, der er i gang med at udvikle deres personligheder, og 
vis liv endnu er i hænderne på de forældre, der måske ikke er i stand til at yde 
omsorg for dem. I denne beslutningskontekst vil der altid være forhold, der er 
ubelyste: Viden om netop det konkrete liv og den konkrete familie er begrænset, og 
forestillinger om barnets eller den unges fremtid er altid uperfekte. Derfor er det 
urealistisk at forvente, at beslutninger kan være ufejlbarlige. Det betyder i praksis, 
at sagsbehandlere og deres ledere skal lære at leve med, at de begår fejl. 
Forskningen viser imidlertid, at sagsbehandlere ofte bliver følelsesmæssigt 
udfordret over visheden om, at de tager beslutninger, der i princippet kan komme 
til at skade et barn mere, end det hjælper barnet (Moesby-Jensen & Schjellerup 
Nielsen, 2014; Munro, 2008). Det skaber stress, og det får sagsbehandlere til at 
skifte job (Liljegren, Dellgran, & Höjer, 2008).  

Den enorme kompleksitet i beslutningssituationerne bliver bl.a. håndteret ved at 
udvikle og afprøves metoder, der har til formål at forbedre beslutninger gennem 
systematik og metodisk guidning (Cuccaro-Alamin, Foust, Vaithianathan, & 
Putnam-Hornstein, 2017; Heggdalsvik et al., 2018; Taylor, 2012). Herhjemme i 
Danmark ser vi, at den uvisse beslutningssituation søges forsimplet og håndteret 
gennem proceslovgivning og IT systemer, der har til opgave at systematisere med 
skabeloner og tjeklister. Her advarer Munro (1999; 2019) om, at proceskrav kun 
løser det, hun betegner som ”procedure-fejl”. Det er de fejl, der er synlige, og som 
rent faktisk er mulige at undgå, fordi kravene er beskrevet (2019). Det er 
eksempelvis en procedurefejl, hvis ICS metoden ikke er anvendt i den børnefaglige 
undersøgelse, eller hvis en sag ikke er afsluttet korrekt i sagssystemet. 
Forskningen viser, at for meget systematisering og analytisk præcision kan få den 
konsekvens, at sagsbehandlere overser de afgørende forhold i barnets eller den 
unges liv, fordi systematik og analytisk logik kommer til at dominerer processen. 
Det kan lede til tjeklisteadfærd (Munro, 2004). Det sker, dels fordi der er nuancer 
i barnets eller den unges liv, som bliver sorteret fra, når de skal passe ind i en 
predefineret systematik, og dels fordi sagsbehandlerne kommer til at orientere sig 
mere mod systematikkens krav end mod intuitive fornemmelser vedrørende 
barnets eller den unges liv (Broadhurst, Hall, Wastell, White, & Pithouse, 2010; 
Munro, 1996; 1999; Munro & Hardie, 2019). Når det gælder beslutninger, der 
træffes i grupper, er det mere uklart, om skabeloner med en predefineret sys-
tematik forbedrer eller forringer beslutningens nøjagtighed i forhold til barnets 
behov (Heggdalsvik et al., 2018).  
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Den organisatoriske kontekst 

For at undgå at redskaber til at forbedre beslutninger får den konsekvens, at de 
skaber fejlvurderinger, foreslår Munro, at der laves en skelnen mellem procedure-
fejl og vurderingsfejl (Munro, 2019). Den sidste type af fejl handler om de fejlslagne 
vurderinger, hvor konsekvensen – dvs. fejlen - først viser sig, efter beslutningen er 
taget, og foranstaltningen er iværksat. Fx når der iværksættes støtte i hjemmet, og 
barnet udsættes for overgreb i samme periode. Det er denne type af fejl-
vurderinger, der er det primære fokus for nærværende rapport. Her er det af-
gørende, at organisationen opbygger en læringskultur, så den professionelle fag-
lighed udvikles med udgangspunkt i læring fra fejlene. En læringskultur kan bl.a. 
skabes i gruppesammenhænge, hvor sagsbehandlerne hjælper hinanden med 
kritisk at reflektere over bias i den konkrete beslutningsproces (Hitzler & 
Messmer, 2010; Munro, 2019; Rankine, 2013; Saltiel, 2017). Og omvendt viser forsk-
ningen, at for mange organisatoriske begrænsninger komplicerer muligheden for 
at tage gode beslutninger (Chor, 2013).  

Selve organiseringen af grupperne har også betydning for kulturen i gruppen. I et 
komparativt studie af organiseringen af gruppebeslutninger i hhv. England og 
Finland viser Falconer og Shardlow (2018), at det understøttende (”supportive”) 
samarbejde i de finske grupper fremmer sagsbehandlernes kritiske refleksioner og 
på den måde virker som en modvægt til eksterne faktorer, der til tider presser 
beslutningerne i bestemte retninger. Derimod kan den hierarkiske og ledelses-
guidede (”supervised”) proces i England have en tendens til at fremme angst og 
mistillid til egne faglige vurderinger blandt sagsbehandlerne. Forfatterne 
argumenterer her for, at det er en fordel for kvaliteten af beslutningerne, når 
sagsbehandlerne samarbejder på egne vilkår – også selvom det til tider kan virke 
ustruktureret – frem for når de følger fastsatte og ledelsesbestemte standarder.  
Særligt når det gælder det tværfaglige samarbejde, har organiseringen af 
grupperne betydning. Chor (2013) viser bl.a. at beslutninger, der er truffet i tvær-
faglige teams, forbedrer succesraten for anbringelser, men at deres arbejde 
kompliceres af for mange restriktioner.  

For Munro er det en afgørende pointe, at fejlvurderinger kan begrænses, men ikke 
undgås (2017; 2019). Begrænsningen sker ved både at støtte op om sags-
behandlernes analytiske evner og om deres intuitive evner til at vurdere barnets 
eller den unges individuelle situation. Det vil sige, at det, ifølge Munro, ikke er 
tilstrækkeligt at forbedre sagsbehandlernes evner til at lave faglige skøn baseret 
på erfaringer, kendskab og intuitive oplevelse af barnet eller den unge. Risikoen 
ved entydigt at fokusere på denne del af faglige vurderinger er, at det bliver uklart 
hvad beslutningen baserer sig på, da det alene er den enkelte sagsbehandler, der 
har indsigt i den intuitive vurdering (Munro, 2017). Denne pointe kender vi også 
fra dansk forskning, hvor bl.a. Ejrnæs (2004) har påvist, at den samme sag bliver 
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vurderet forskelligt fra sagsbehandler til sagsbehandler. Det vil sige, at variationer 
i sagsbehandleres vurderinger skyldes forskellige fortolkninger af information 
snarere end forskelle i barnets eller den unges situation. Dette er netop grunden 
til, at initiativer til at forbedre beslutninger – og begrænse fejlvurderinger – ved-
rørende udsatte børn og unge skal understøtte balancegangen mellem analyse og 
intuition. Med Munro’s ord er målet at forbedre sagsbehandlernes evne til at 
navigere i usikkerhed (Munro, 2008).  

Bias i beslutninger 

Der foregår også en mere skjult form for håndtering af kompleksiteten. De enkelte 
sagsbehandlere og grupper af sagsbehandlere udvikler beslutningsmønstre, der 
reducerer kompleksiteten og gør det muligt at nå frem til en beslutning (Munro et 
al., 2017). Beslutningsmønstrene baserer sig typisk på rationelle antagelser om, 
hvad der er bedst at gøre i den pågældende situation. Eksempelvis at det er 
vigtigere at handle akut end at søge yderligere dokumentation for barnets præcise 
behov. Men beslutningsmønstrene kan udvikle sig til bias – det vil sige til sys-
tematiske, men samtidigt ubeviste afvigelser fra det, der er rationelt. Her er tale 
om en anden forståelse af bias, end den man ofte refererer til inden for socialt 
arbejde, hvor man som person kan være biased ifht. præferencer, normer og 
holdninger. En kulturel bias kan fx have den konsekvens, at familier med en anden 
kulturel baggrund end ens egen bliver vurderet som mindre ressourcestærke 
(Arruabarrena, de Paúl, Indias, & García, 2017). På dansk beskriver vi det som 
forforståelser. Men det er ikke den form for bias, vi beskæftiger os med i denne 
rapport. 

Den forståelse af bias, vi beskæftiger os med i denne rapport, stammer fra adfærds-
økonomien, hvor spørgsmålet om, hvorfor mennesker ikke træffer rationelle valg, 
er blevet undersøgt grundigt. Her har man fundet frem til, at der er systematiske 
og ubeviste bias, der på forskellig vis får mennesker til at tage irrationelle beslut-
ninger. Det er netop sådanne bias, Munro finder tydelig dokumentation for i sine 
undersøgelser af, hvorfor sagsbehandlere overser voldsomme tilfælde af seksuelt 
misbrug og anden form for omsorgssvigt, der i nogle tilfælde har resulteret i, at 
børn er afgået ved døden (Munro 1989, 1999, 2015). På baggrund af disse studier 
argumenterer Munro (2017) for, at der i beslutninger om indsatser til udsatte børn 
og unge typisk er fem bias, som skal modarbejdes: 

• Confirmation bias: Når sagsbehandler fastholder sin vurdering på trods af at 
nye informationer peger i en anden retning 

• First impression bias: Det første indtryk af en familie kan forme fremtidige 
tolkninger af information om dem 

• Availability bias: når sagsbehandler lægger mest vægt på information, der er 
dramatisk, konkret, følelsesladet og aktuel 
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• The fundamental attribution error: Tendensen til at begrunde andre men-
neskers opførsel i deres indre karakteristika frem for at være opmærksom på 
konteksten for deres handlinger. 

• The hindsight error: Når det kommer til det punkt, hvor alle ved, hvad der 
skete, er der en tendens til at overvurdere, hvor tydeligt det var eller skulle 
have været for dem, der var involveret. 

 
I gruppesammenhæng kan disse bias blive forstærket. Eksempelvis kan visheden 
om, at fejl er sandsynlige betyde, at sagsbehandlerne bliver mere optagede af at 
tage den beslutning, der er størst enighed om i en gruppe, som erfaringerne bakker 
op om, og som virker mest sikker fremfor at tage udgangspunkt i det specifikke 
barn eller den specifikke unges situation. Når gruppen på den måde dominerer 
beslutningen, er der tale om den bias, der betegnes som ”groupthink”. 

For at modarbejde bias skal sagsbehandlerne først og fremmest være opmærk-
somme på, at de udvikler beslutningsmønstre for at håndtere kompleksiteten 
(Munro 2017). Beslutningsmønstrene kan være fornuftige, fordi de gør det muligt 
at bevæge processen fremad til trods for uvished, flertydighed og fejlbarlighed. 
Men det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af beslutningsmønstrene. 
Mønstrene kan blive så fasttømrede, at de former beslutningerne efter forhold, der 
ikke er relevante for det enkelte barn eller den enkelte unges situation. Netop 
derfor er det vigtigt, at sagsbehandlere alene og i fællesskab gør en indsats for at 
modarbejder bias i deres beslutningsprocesser (Munro, 2017).  

Opsamling 

Forskningen om beslutninger i socialt arbejde viser, at beslutninger om indsatser 
til udsatte børn og unge er præget af uvished, flertydighed og fejlbarlighed. Det er 
en kompleks beslutningssituation, som kræver af sagsbehandlerne, at de kan 
navigere i usikkerhed. De skal på den ene side acceptere, at de kommer til at lave 
fejl, og på den anden side skal de hele tiden forsøge at begrænse og modarbejde 
de fejl, der kan føre til fejlvurderinger af barnets behov. Forskeren Eileen Munro 
gør opmærksom på, at fejlvurderinger bl.a. opstår på grund af de beslutnings-
mønstre, der gør det muligt for sagsbehandlerne at træffe beslutninger. Der skal 
altså være en balancegang mellem hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige bes-
lutningsmønstre. De uhensigtsmæssige beslutningsmønstre betegnes som for-
skellige bias, alt efter hvordan de former beslutningsprocessen. Forskningen viser, 
at bias bl.a. kan modarbejdes ved at opbygge en læringskultur, hvor sags-
behandlere i grupper hjælper hinanden med at reflektere over deres egne 
beslutningsprocesser. Omvendt peger forskningen dog også på, at grupperne 
udvikler en kollegial kultur, hvor omsorg for hinanden begrænser muligheden for 
at udfordre og kritisk reflektere over egne holdninger og vurderinger.  
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Hvorvidt der er forskningsmæssigt belæg for at antage, at grupper bidrager til at 
forbedre eller til at forringe beslutninger om indsatser, og hvad det har af be-
tydning for, om påvirkningen er positiv eller negativ, gør vi rede for i de følgende 
afsnit. Her præsenterer vi resultaterne fra vores systematiske review om, hvorvidt 
og hvordan grupper påvirker beslutninger.  

  



20 
 

4. Systematisk litteraturreview om betydningen af grupper 
for beslutninger 
I vores systematiske litteraturreview søgte vi efter artikler, der specifikt handlede 
om, hvordan grupper påvirker beslutninger. Ud af 970 artikler screenede vi 97 
artikler og fandt kun fem artikler, der undersøgte gruppers betydning for 
beslutninger (se bilag 1 for en mere detaljeret gennemgang af selektionsprocessen). 
Fælles for de fem artikler er en grundlæggende antagelse om, at grupper påvirker 
beslutninger. Men der hører enigheden op. To artikler påpeger, at grupper på-
virker beslutninger positivt (Goldman & Foldy, 2015; Marks & Hixon, 1986), to 
artikler påpeger, at grupper påvirker beslutninger negativt (Brisebois, Kernsmith, 
& Idalski Carcone, 2013; Forkby & Höjer, 2011) og en artikel påpeger, at det kan 
gå begge veje (Roesch-Marsh, 2018).  

Tabel 1: Artikler om betydningen af grupper for beslutninger om indsatser til udsatte børn og unge 

 Teori Bias Negativ påvirkning Positiv påvirkning 
Forkby 
og Höjer 
(2010) 

Adfærds-
psykologi 

Groupthink Den kollektive 
hukommelse har tendens 
til at gøre kvalitetssikring-
en overfladisk og uaktuel. 

 

Brisobois 
et al 
(2013) 

Ingen 
angivet 

Groupthink Den indsats, der antages 
at være mest acceptabelt i 
gruppen, påvirker 
beslutningen. 

 

Roesch-
Marsh 
(2018) 

Adfærds-
psykologi 

Groupthink Mindre erfarne 
sagsbehandlere anspores 
til at følge den mere 
erfarne sagsbehandlers 
vurdering. 

Grupper absorberer angst 
og fremmer refleksion. 

Goldman 
og Foldy 
(2015) 

Streetlevel 
bureacracy 

  Gruppediskussioner giver 
overblik og guidning. Der 
er indikationer af, at 
grupper fremmer kreativ 
problemløsning. 

Marks & 
Hixon, 
(1986) 

Ingen 
angivet 

  Grupperne forbedrer 
beslutningerne, fordi 
sagsbehandlernes analyse 
af familiernes situation 
bliver bedre. 

 

Grupper påvirker beslutninger negativt 

I et kvalitativt studie undersøger Forkby og Höjer (2010) bl.a. hvilken rolle, den 
kollegiale gruppe af socialrådgivere spiller for beslutningsprocessen i 10 svenske 
familieforvaltninger. Med inspiration fra psykologisk beslutningsteori analyserer 
de sig frem til, at den kollegiale gruppe af socialrådgivere har opbygget en 
”kollektive hukommelse”, som baserer sig på deres fælles erfaringer og kendskab 
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til leverandørerne af botilbud. Når socialrådgiverne vælger leverandør, har de en 
tendens til at basere deres valg på den kollektive hukommelse frem for at vurdere 
og følge op på kvaliteten i den konkrete situation. Det er problematisk, som Forkby 
og Höjer (2010) skriver, ”[n]år kvalitetsniveauer er dynamiske, vil hukommelsen 
sandsynligvis være misledende. (…) Hukommelse kan holde i lang tid, og ry 
(særligt de negative) kan være baseret på en enkelt hændelse for lang tid siden…” 
(p. 166, vores oversættelse).” Når valg af leverandør baserer sig på den kollektive 
hukommelse, vil der altså være en risiko for, at kvalitetssikringen bliver over-
fladisk og uaktuel. Situationen, hvor de fælles erfaringer ”tager over”, svarer til 
det, som indenfor beslutningsteori kaldes for ”groupthink” (Cialdini & Goldstein, 
2004).  

Risikoen, for at gruppens fælles erfaringer har betydning for beslutninger, er også 
et af omdrejningspunktet i et kvantitativt studie af ”bias” i beslutninger om net-
værksanbringelser (Brisobois et al (2013). Her finder forfatterne frem til, at der er 
en sammenhæng mellem gruppens forventede holdning til, om barnet skal i 
netværkspleje eller ej og det endelige valg af foranstaltning. Mere præcist handler 
denne sammenhæng om, at medarbejdere ikke føler sig trygge ved at udtrykke 
negative holdninger om netværksanbringelse, og dette indikerer, at den fælles 
ønskværdige holdning (”the socially desirable”) i nogle tilfælde påvirker be-
slutningen (p. 413). Selvom studiet ikke er informeret af beslutningsteori, stemmer 
konklusionen overens med den beslutningsteoretiske tese om, at deltagere i grup-
per er konsensussøgende og derfor risikerer at træffe dårligere beslutninger 
(groupthink bias).  

Roesch-Marsh (2018) drager en lignende konklusion på sit studie af, hvilken 
betydning forholdet mellem kollegaer har for beslutninger. Empirien fra hans 
kvalitative studie af beslutninger i en skotsk familieforvaltning viser, at viden om 
risikofaktorer bliver indsamlet og bearbejdet i en kollektiv proces. Han skriver, at 
risikoen ved denne proces, hvor kollegaer i fællesskab ”tænker igennem” 
informationerne, er, at det ansporer den mindre erfarne professionelle til at følge 
den mere erfarne sagsbehandlers vurdering i stedet for selv at undersøge nærmere 
(s. 416).  

De tre artikler viser dermed, at der er tendenser til groupthink i beslutninger, der 
træffes i samarbejde med kollegaer. Roesch-Marsch (2018) og Forkby og Höjer 
(2010) konkluderer dog ikke entydigt, at grupper påvirker beslutninger negativt. 
Begge artikler understreger, at der er fordele ved det kollegiale samarbejde om 
beslutninger. Mest specifik viser Roesch-Marsch (2018), at grupper har to ud-
prægede roller i beslutningsprocesserne: Den ene er at ”absorbere angst” (s. 413). 
Den anden er at skabe et tillidsfuldt miljø, som gør mulighederne for refleksion 
bedre.  



22 
 

Grupper påvirker beslutninger positivt 

Goldman og Foldy (2015) argumenterer for, at det er nødvendigt at undersøge 
”rummet før handling” (”The space before action”) for at få indsigt i, hvad der 
påvirker beslutninger. Deres studie tager udgangspunkt i en kvalitativ sam-
menligning af beslutningsprocesser i en amerikansk familieforvaltning og en 
amerikansk jobformidling. Teoretisk tager de udgangspunkt i Lipsky’s teori om 
Streetlevel bureacracy og argumenterer derfor for, at faglige skøn bliver påvirket 
af den politiske kontekst. I denne sammenhæng viser deres sammenligning 
mellem de to typer af beslutningsgrupper, at gruppediskussionerne i familie-
forvaltningen fungerede som et supplerende system af overblik og guidning, samt 
at der er indikationer af, at dette fremmer kreativ problemløsning særligt blandt 
medarbejdere uden professionel faglighed. 

I den anden positivt indstillede artikel (Marks & Hixon, 1986) skal vi 34 år tilbage 
i tiden til en periode, hvor det ikke var standarden, at sagsbehandlere drøftede 
sager med hinanden og tog beslutninger sammen. Artiklen er derfor skrevet med 
udgangspunkt i en situation, hvor det er nyt, at sagsbehandleren får hjælp i sin 
beslutningsproces. Marks og Hixon (1986) tester betydningen af det, de kalder 
”Peer group supervision”. Deres beskrivelse af supervisionen svarer til den måde, 
gruppebeslutninger foregår i danske kommuner: ”en proces hvor en gruppe af (…) 
professionelle mødes regelmæssigt for at gennemgå sager og fremgangsmåder 
uden en leder (…). Alle medlemmer af den kollegiale gruppe deler ansvaret for 
gruppen, dens resultater og beslutninger” (s. 419, med reference til Hare og 
Frankena 1972, vores oversættelse). Konklusion på Marks og Hixons forsøg er, at 
grupperne forbedrer beslutningerne, fordi sagsbehandlernes analyse af familier-
nes situation bliver bedre. Konklusionen baserer de på deres data og erfaringer, 
som viser, at dannelsen af grupperne bidrog med mere sammenhæng, forbedret 
medarbejdermoral og et legitimt forum til at dele problemer, hvilket samlet set 
begrænsede stress. Derudover vurderer Marks og Hixon, at gruppediskussionerne 
forbedrede sagsbehandlernes evner til at reflektere over baggrunden for deres 
vurdering af familien.  

Konklusion og vurdering af artiklernes kvalitet 

Baseret på de fem artikler kan vi konkludere, at grupper ikke har en entydig 
positiv eller negativ effekt på kvaliteten af beslutninger. På den ene side forbedrer 
grupperne sagsbehandlernes kritiske refleksion og begrænser dermed risikoen for, 
at det er eksterne faktorer frem for barnets situation, der afgør valg og omfang af 
foranstaltning og leverandør. Sammenholdt med at grupper skaber tryghed og 
begrænser angst og stress, har grupperne overvejende set en positiv betydning for 
beslutninger. På den anden side er det netop denne kollegiale tryghed og fælles 
refleksion, der kan bidrage til at skabe groupthink, hvor den enkelte sags-
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behandler overser vigtige tegn og informationer, fordi han eller hun stoler på og 
søger enighed med gruppen.  

Vurderet ud fra artiklernes videnskabelige kvalitet er de negativt stillede artikler 
(Brisebois et al., 2013; Forkby & Höjer, 2011; Roesch-Marsh, 2018) mere valide end 
de positivt stillede artikler (Goldman & Foldy, 2015; Marks & Hixon, 1986). De 
negativt stillede artikler har en tydeligere beskrivelse af deres teori og metode, 
samtidigt med at deres empiriske grundlag er mere omfattende. Desuden er der 
her tale om tre artikler, der med forskellige forskningsdesign og forsknings-
spørgsmål kommer frem til samme negative effekt. Til sammenligning er de 
positivt stillede artikler mere normative i deres forskningstilgang og design, idet 
de drager deres konklusioner baseret på sammenligninger med beslutnings-
situationer, der i udgangspunktet er pressede (Goldman & Foldy, 2015) eller ikke 
fungerede optimalt (Marks & Hixon, 1986). Særligt i Marks og Hixons 30 år gamle 
studie må der tages forbehold for, at gruppens udprægede positive påvirkning 
skyldes, at de blev afprøvet i en organisering, hvor der ikke tidligere havde været 
kollegial støtte til beslutningsprocessen. På den anden side er det netop denne 
kontekst, der gør, at artiklen giver indblik i betydningen af kollegiale grupper for 
beslutningsprocessen.  

Når det er sagt, skal det dog også understreges, at alle artiklerne finder forhold 
ved gruppebeslutninger, som vurderes at være til gavn for kvaliteten af 
beslutninger. Det vil sige, at selvom de negativt stillede artikler mere stringent 
drager konklusioner om risikoen ved groupthink, finder de også positive aspekter 
ved at beslutninger træffes i grupper.  

Opsamling på forskning om gruppers betydning for beslutninger 

Inden for forskningen i socialt arbejde er der meget begrænsede studier af 
gruppers betydning for beslutninger. Der er dog en del forskning, der perifært 
eller på diskussionsplan forholder sig til gruppers betydning for beslutninger (se 
også bilag 1). Her er Eileen Munro’s arbejde er godt eksempel. For selvom hun 
ikke specifikt undersøger gruppebeslutninger som fænomen, så kan det ikke 
undgås, at de beslutningssammenhænge, hun undersøger, også omfatter grupper. 
Når Munro’s forskning og resultaterne fra vores systematiske review kombineres, 
kan følgende tabel for antagelser om, hvorvidt grupper forbedrer eller forringer 
beslutninger opstilles: 
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Tabel 2: Antagelser om gruppers betydning for beslutninger 

Grupper forbedrer beslutninger, fordi: Grupper forringer beslutninger, fordi: 
Skaber tryghed 
Øger kritisk refleksion 
Udvider horisonten 
Styrker argumentation overfor ledelsen 
Skaber fælles faglighed 
Øger retssikkerhed 

Skaber utryghed 
Beslutningen distanceres fra barnet 
Ledelsen bestemmer for meget 
Barnets behov bliver overset til fordel for 
andre hensyn 
Konsensus er vigtigere end refleksion 

 

Det er selvsagt ikke en særligt entydig konklusion. Men tabellen viser imidlertid 
to afgørende pointer:  

1. Den første pointe er, at der er potentiale for, at grupper kan forbedre 
beslutninger.  

2. Den anden pointe er, at grupper kun forbedrer beslutninger, når de bias, der 
forringer beslutninger, bliver begrænset og modarbejdet.  

Spørgsmålet er så, hvordan bias kan begrænses og modarbejdes? For at bruge 
Munro’s metafor kræver det en gruppebeslutningsproces, hvor sagsbehandlerne 
kan ”navigere i usikkerhed” (2008). De skal på den ene side have metode-
sikkerhed, der gør dem i stand til at opdage og reagere på kendte bias systematisk. 
Her er den kritiske refleksion instrumentaliseret og har til formål at sikre 
evidensbaserede beslutninger og begrænse procedurefejl. På den anden side skal 
de have et trygt miljø, hvor der er plads til læring, intuition og kritisk refleksion. 
Her handler den kritiske refleksion om at begrænse vurderingsfejl og give rum til 
intuitive indskydelse. Hvis begge disse ”beslutningskulturer” skal være til stede i 
samme beslutningsproces, kræver det et beslutningsredskab, der er fleksibelt nok 
til at kunne rumme begge. En metode til systematisk risikoanalyse vil fx ikke 
kunne rumme den dynamiske læringskultur. Og omvendt vil metoder til gruppe-
supervision ikke kunne rumme den stringens, der er nødvendig for at sikre videns 
grundlaget og begrænse procedure-fejlene.   
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5. Beslutningsredskabet:  
Seks kort, der inviterer til refleksion 
 

I dette afsnit giver vi først en kort indkøring i teorien bag kortene, og derefter 
præsenteres kortene enkeltvist. Vi slutter af med en beskrivelse af, hvordan 
kortene skal anvendes.  

Teorien bagom kortene 

Beslutningsredskabet i dette projekt er udviklet af konsulentfirmaet /KL.7. Deres 
generelle adfærdsvidenskabelige baggrundforståelse baserer sig blandt andet på 
arbejdet af forfattere som Kahneman, Gigerenzer, Sunstein og Hastie og Dan 
Heath & Chip Heath. Herudover har en række specifikke fænomener og bias haft 
særlig betydning for udformningen af beslutningsredskabet. Herunder kan 
nævnes optimismebias (Sharot et al., 2007), holdningspolarisering i grupp-
ebeslutninger (Myers & Lahm, 1975), socialkonformitet og groupthink (Cialdini & 
Goldstein, 2004; Esser, 1998) og confirmation bias (Nickerson, 1998). Her 
præsenteres det teoretiske argument bag kortene.  

De seneste årtiers forskning i menneskers beslutningstagning har kastet lys på 
forskellen mellem individers egen, bevidste, oplevelse af årsagerne til vores 
beslutninger på den ene side og utilgængelige, ubevidste, processers indflydelse 
på beslutningens udfald på den anden. Gennem eksperimenter har forskningen 
vist, at det, vi tror er udslagsgivende for beslutningens udfald, ofte er en slags 
efterrationalisering af meget hurtigere og mere intuitive processer. Vores bevidste 
niveau har større brug for logik og sammenhæng mellem handlinger og 
beslutninger, og denne interesse gør, at beslutningers udfald tilskrives logik og 
sammenhænge, selvom de ofte er mere tilfældelige og kontekstafhængige.  

At ubevidste, intuitive og mere kontekstafhængige processer styrer mange 
beslutninger, er hensigtsmæssigt i langt de fleste dagligdags situationer, hvor det 
ikke er et problem, at valget ikke er optimalt. I nogle sammenhænge er blotte 
intuitive beslutninger dog problematiske. Især hvis det drejer sig om komplekse 
situationer med forskelligartede hensyn og langsigtede konsekvenser som i 
beslutninger om indsatser til udsatte børn og unge. Her risikerer hurtige, intuitive 
beslutninger at negligere væsentlige faktorer af hensyn til hastighed. Ikke fordi 
beslutningstagerne er skødesløse og forhastede, men simpelthen fordi menneskers 
primære kompetence er at tage hurtige, intuitive beslutninger, hvorimod de 
langsommere og bevidste processer har svært ved at opdage disse bias og 
fejlslutninger. Netop fordi processerne er ubevidste og utilgængelige. Hvad der er 
tilbage for det bevidste system, er typisk en meget overbevisende følelse af, at 
noget er indlysende, uden at man kan forklare hvorfor. 
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At opfatte intuitive beslutninger som en fejl eller som irrationelle, som vi ofte hører 
det, er en forsimpling. Set over et liv eller over hele menneskets evolution er vores 
måde at træffe beslutninger et meget avanceret og effektivt system. I stedet for at 
rumme store og udførlige planer og biblioteker af information, så udnytter vi den 
situation, vi er i, til at informere os om, hvad der er relevant for en beslutning. Vi 
aflaster med andre ord vores kognitive system ved at bruge omgivelserne til 
informationsindhentning og bearbejdelse for at øge hastighed og kapacitet 
væsentligt. Et velkendt eksempel på udnyttelse af omgivelserne er, når vi 
navigerer – her lagrer vi ikke hele vejen til arbejde i detaljer, men de steder hvor 
vi ved, vi skal dreje undervejs. Et mere omdiskuteret eksempel er hamstring af 
toiletpapir, fordi alle andre gør det. Her tolker vi andres adfærd som information 
om, at vi nok selv kommer til at mangle toiletpapir, selvom det ikke var vores 
opfattelse eller plan, da vi gik hjemmefra.  

Denne kontekstuelle intelligens er fremragende hos mennesker, og det er den 
primære grund til, at vi kan skabe uovertrufne skakcomputere, men kun 
vanskeligt kan skabe robotter på niveau med 3-årige børn. Skak er nemlig et meget 
simpelt og regelbundet system, som egner sig godt til fuldstændig beskrivelse, 
hvor det at gå gennem en skov eller byrum rummer enormt meget kontekstuel 
information, som mennesker mestrer – bogstaveligt talt uden at skænke det en 
tanke – fordi vi udnytter en masse kontekstuel information. Problemet opstår, når 
vi anvender information og signaler i konteksten, som ikke er relevant. Især i 
abstrakte og principielle beslutninger som børnesager hvor konsekvenserne for de 
involverede ligger langt hinsides situationen i tid og rum, og hvor samfundets 
kontekst ikke byder på afgørende input, men primært støj. 

Adfærdsforskningen peger samtidig på, at den blotte beslutning om at søge 
objektivt og belyst grundlag for at træffe beslutninger ofte ikke er tilstrækkeligt til 
at begrænse indflydelsen af eksternaliteter i beslutninger. Det vil sige, faktorer i 
sagen som intet har med barnet eller den unge at gøre, men som alligevel får 
indflydelse på beslutningen, fordi mennesker har en trang til at anvende 
kontekstuel information. En umiddelbar løsning på denne udfordring vil være at 
træne professionelle intensivt, så de lærer at påvirke beslutninger positivt. Ifølge 
adfærdsforskningen er dette op ad bakke, fordi det vil kræve at den professionelle 
fralærer sig de hurtige og ubevidste processer, som er udviklet gennem millioner 
af års evolutionær tilpasning til meget mere akutte betingelser, og som skyldes 
vores primære kompetencer i at træffe mange, hurtige beslutninger i løbet af et liv 
og en dag. Adfærdsforskere som fx Daniel Kahneman (2013) peger i stedet på, at 
beslutningskvaliteten kan påvirkes positivt, hvis man udnytter de selvsamme 
hurtige processer på en konstruktiv måde. Det vil sige ved at påvirke adfærden 
hos dem, der tager beslutninger gennem interventioner i selve beslutnings-
processen.   
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Et beslutningsredskab, der påvirker adfærd 

I dette projekt anvender vi strategien om at påvirke adfærd ved at lave en 
intervention i selve den situation, hvor adfærden finder sted. Det vil sige i 
beslutningen. Påvirkninger virker bedst, hvis de er synlige og gerne fysiske, så de 
påkalder sig opmærksomhed. Og meget gerne også sociale idet mennesker er 
meget sensitive for andre menneskers adfærd. Synligheden giver derfor yderligere 
en effekt i sociale sammenhænge, idet alle tilstedeværende så ved, at de andre har 
samme information. Det er ligesom, når ”Din Fart” tavler i trafikken minder 
bilisten om hastighed. Tavlerne er ikke en erstatning for bilens speedometer. 
Tavlerne virker, fordi de gør bilisten opmærksom på farten på en måde, der giver 
de andre bilister information om, at bilisten selv ved, om de overholder 
hastighedsreglerne.  

På samme måde kan fysiske artefakter minimere uønskede sociale faktorer i 
beslutningsprocesser, der intet har med beslutningens indhold at gøre 
(eksternaliteter). Fx at en person dominerer, så andre frygter at bringe modsigende 
argumenter eller information ind i beslutningen. Artefaktet repræsenterer en 
konstant påmindelse om, at gruppen forsøger at modvirke disse eksternaliteter. 

I udformningen af beslutningskortene var det netop målet at understøtte et fælles 
fagligt ønske og bevidsthed om at tage gode beslutninger ved at symbolisere det i 
fysiske kort, der er til stede i mødelokalet. Primært som en påmindelse om 
faldgruberne i beslutningsprocesser. Men også som en aktiv intervention for at 
muliggøre brud på uønskede dynamikker i gruppen. Kortene fungerer herved 
som en bremse, alle kan trække i, hvis de observerer tegn på, at eksternaliteter 
begynder at styre dialogen og blive udslagsgivende for udfaldet. Ved at trække et 
kort modvirkes intuitive dynamikker og præmisser i en bevidstliggørelse. 

Kortene er desuden designet ud fra et andet grundlæggende princip inden for 
adfærdsdesign, nemlig enkelhed. Ved at holde kortene overordnede og få 
modvirker vi, at deltagerne overvældes af muligheder og kompleksitet og dermed 
helt undgår at bruge kortene. Erfaringer indenfor adfærdsdesign peger entydigt 
på, at interventioner der pålægger deltagere ekstraordinære kognitive byrder 
oftere fejler. Hvis ikke med det samme, så meget sandsynligt over tid.  

Dette designprincip har dog en svaghed i komplekse situationer, hvor inter-
ventionen kun dækker nogle af de hyppigste udfordringer og ikke alle. Samtidig 
muliggjorde udviklingen af kortene i dette projekt ikke en grundig designproces 
med dyb involvering af slutbrugerne, fordi projektet er tænkt som et første forsøg 
på at understøtte socialfaglige beslutningsprocesser med adfærdsdesign. Herved 
tager kortene ikke højde for detaljer i deltagernes praksis og forståelse, og vi nyder 
heller ikke godt af det ejerskab samskabelse ofte bringer, hvor brugerne efter-
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følgende i højere grad tager interventionen til sig. Fordelene ved enkelhed og et 
blik udefra opvejer dog i nogen grad disse ulemper. 

Præsentation af beslutningsredskabet 

Beslutningsredskabet består af seks kort, der på hver sin måde modarbejder de 
hurtige og ubeviste beslutningsmønstre, som får beslutningsgruppen til at lægge 
vægt på forhold (eksternaliteter), der ikke er relevante for den konkrete sag. Hvert 
kort adresserer forskellige velbeskrevne eksternaliteter i beslutningsprocesser. 

På hvert kort er det beskrevet, 

• Hvornår man kan se tegn på et uhensigtmæssigt beslutningsmønster 
• En handlingsanvisning til hvad gruppen skal gøre for at begrænse det  
• En forklaring på hvorfor beslutningsmønsteret opstår og begrænses 

I det følgende præsenteres kortene. 

Genbesøg beslutningsgrundlaget hjælper med at fastholde gruppen på sagens 
kerne og udgangspunkt. Som led i menneskers brug af konteksten som faktor i 
beslutningen risikerer vi, at processen og diskussionen bliver sin egen kontekst og 
får sine egne præmisser. At vi med andre ord driver væk fra grundlaget og sagen. 
Enten fordi vi opnår sympati eller det modsatte for nogle af parterne i sagen 
undervejs, eller fordi argumenter fra lederen vægtes tungere end fortjent. 
Herunder fænomenet, som Daniel Kahneman (2013) betegner som det, at vi 
”svarer på et lettere spørgsmål, end det vi skulle”. At vores intuition bider sig fast 
i detaljer, der føles rigtige og relevante. Det vil sige, at vi besvarer et mere intuitivt 
spørgsmål, som typisk er mere simpelt: Skal/skal ikke eller kan lide/kan ikke lide, 
giver mig status/vil opleves som nederlag. Ved at fastholde sig selv på beslut-
ningens kerne og præmisser modvirkes denne uønskede effekt. 

Bordet rundt er en kendt metode i gruppebeslutninger, der bruges til at øge 
meritokrati (at faglige argumenter vinder) og til at skabe bedre balance i magten 
mellem forskellige perspektiver samt mellem ekstroverte og introverte personer. 
Når metoden anvendes, er det vigtigt at veksle mellem hvem, der taler først, da 
man på den måde undgår dominoeffekt. Denne dominoeffekt er beskrevet i 
litteraturen i studier af mange møder, hvor mødedeltagere hyppigere udtrykker 
enighed med foregående taler, end de statistisk set burde. Nogle mødeledere 
vælger endda at starte med gruppens mest introverte personer, for at sikre at deres 
bidrag opnår tilstrækkelig indflydelse og ikke drukner i de ekstrovertes bidrag, 
når de introverte forventeligt taler mindst under mødet. Desuden er det generelt 
en dårlig ide, at rummets formelle leder taler først af hensyn til dominoeffekten. 

Silent brainstorm er en teknik hentet fra innovationsprocesser med fokus på at 
skabe flere og mere forskelligartede ideer. I denne sammenhæng tjener metoden 
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at styrke meritokrati, idet stille deltagere herved ikke undertrykker ideer og 
holdninger i et rum med mere dominante personer, fordi de selv og i stilhed 
udvikler deres egen position. Når det først er nedskrevet, er det lettere at sige højt. 

Rolleskift kan anvendes for at modvirke fastlåste positioner. De før omtalte 
kontekstuelle påvirkninger, hvor processen bliver sin egen præmis, risikerer ofte 
at tage deltagere som gidsel i tidligere standpunkter eller kommentarer. Denne 
uønskede effekt styrkes ved, at mennesker ubevidst søger at opretholde konsistent 
fremtræden for at skabe kontinuitet og mening i ofte stor fluktuation af 
information og hensyn. Kortet sigter således på at modvirke, at argumenter eller 
standpunkter, der er opstået undervejs, ikke opretholdes alene pga. path 
dependency og deltagernes ønske om at fremstå konsistente, men fordi argumen-
tet er godt og relevant. Samtidig muliggør kortet flere nuancer og andre perspek-
tiver ved at tvinge deltagerne til at anskue sagen fra anden vinkel og logik. 

Djævlens advokat er ikke alene et meget velkendt udtryk, men også et meget 
anvendt greb til at modvirke groupthink. Menneskers trang til enighed er så stor, 
pga. vores grundlæggende sociale natur, at det overraskende ofte trumfer vores 
interesse i sandheden. At spille djævlens advokat er en meget letforståelig måde 
at afprøve styrken i modargumentet mod den beslutning eller holdning, gruppen 
er i færd med at danne. Gives rollen tilstrækkelig respekt og vigtighed, kan mange 
dårlige beslutninger afværges, fordi gruppen tvinges til at forholde sig kritisk til 
argumenter og forudsætninger endnu engang snarere end at lade beslutningen 
hvile på en behagelig fornemmelse af enighed. 

Pre mortem er et begreb skabt i erkendelse af, at vi senere let kan se, at 
beslutninger var problematiske og dårligt begrundede, da de blev truffet. Ved at 
foregribe at beslutningen fører til uønsket udfald – patientens død i overført betyd-
ning – lykkes det nogle gange grupper at identificere hvilke elementer af beslut-
ningen, der enten er naive, udokumenterede eller forudindtagne. På den måde 
bremses iveren for at gennemføre beslutninger, man egentlig har grund til at tro, 
ikke er tilstrækkeligt underbygget. Fx at tilsvarende tidligere beslutninger alle 
viste sig at være forkerte, at man ikke har sikret sig tilstrækkelig opbakning eller 
kritiske ressourcer for at kunne realisere beslutningen, eller at den rummer mere 
ønsketænkning end realisme. På en måde tilbyder pre mortem en tidsrejse, der 
udnytter menneskets fremadrettede naivitet og bagudrettede bagklogskab ved at 
gå frem i tiden og se evaluerende tilbage.  

Et fleksibelt beslutningsredskab 

Netop fordi kortene er udviklet på baggrund af adfærdsvidenskab – og ikke med 
udgangspunkt i et konkret arbejdsfelt – kan de tages i brug i mange forskellige 
sammenhænge. Derfor er de heller ikke knyttet til en bestemt udredningsmetode 
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som fx ICS eller SOS, der baserer sig på hver sine teoretiske forståelser af, hvordan 
barnets eller den unges behov skal afdækkes, analyseres og beskrives.  
 
Adfærdsvidenskaben har den begrænsning, at den søger løsninger på individuelt 
niveau. Forstået på den måde at det er den enkelte sagsbehandler, der – i 
fællesskab med gruppen – her får til opgave at forbedre deres beslutninger. Det 
vil sige, at hvis beslutningernes kvalitet er dårlige på grund af rigide regler, en 
presset økonomi eller dårligt arbejdsmiljø, er det begrænset, hvad kortene kan 
gøre. Kortene kan hjælpe med at synliggøre organisatoriske problemer, men de 
hjælper ikke med at løse dem. De kan hjælpe sagsbehandlerne med at holde fagligt 
fokus og prøve at blokere konsekvenserne af de organisatoriske problemer ude, 
men i længden kan de ikke fungere som et værn mod alt det, der foregår rundt om 
sagsbehandlergruppen. 

Hvordan anvendes kortene? 

Kortene bruges, når sagsbehandlere holder teammøder, hvor de drøfter og tager 
beslutninger om indsatser til udsatte børn og unge. Det er mest oplagt på de 
møder, hvor gruppen af sagsbehandlere har mest indflydelse på beslutnings-
processen. Typisk er det på de ugentlige teammøder, hvor hver sagsbehandler kan 
sætte egne sager på dagsordenen, og hvor formålet er, at gruppens medlemmer 
giver sparring og deler deres erfaringer for derigennem at kvalificere 
beslutningen.  

De seks kort uddeles til alle i gruppen og forefindes samtidig i mødelokalet. På 
den måde synliggøres det, at gruppen arbejder aktivt med at begrænse uhensigts-
mæssige beslutningsmønstre, og gruppemedlemmerne får ejerskab for redskabet 
ved selv at have kortene på sig. Det er vigtigt, at alle i gruppen læser teksten på 
kortene grundigt og får en introduktion til adfærdsvidenskaben bagom kortene. I 
forbindelse med nærværende projekt fik sagsbehandlerne et fagligt oplæg af en 
adfærdskonsulent fra /KL.7.  

Hver af mødedeltagerne kan invitere til refleksion, når han eller hun ser tegn på 
uønskede beslutningsmønstre. Invitationen aktiveres ved at tage det kort frem, der 
har til formål at begrænse et bestemt beslutningsmønster. Det kan både være et 
beslutningsmønster, der er kendt indenfor adfærdsvidenskaben – dvs. en bias. 
Men det kan også være et beslutningsmønster, der specifikt vedrører den konkrete 
gruppe af sagsbehandlere.  

Tegn på bias kan f.eks. være: 

• Modargumenter tages ikke seriøst eller negligeres. 
• Gruppen opnår hurtigt enighed. 
• Nogle mødedeltagere dominerer processen uhensigtsmæssigt. 
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• Mødedeltager udviser særlige interesser, der intet har med barnet at gøre. 
• Barnets perspektiv forsvinder i diskussionen af, ”hvad der kan lade sig gøre” . 

Med denne anvendelse af kortene tager alle i gruppen ansvar for at begrænse 
uønskede beslutningsmønstre. I beslutningsprocesser, hvor der ikke er tegn på 
uønskede beslutningsmønstre, er det dog mødelederens ansvar at invitere til ref-
leksion, inden der konkluderes på den konkrete sag. Invitationerne kan altså 
anvendes på to måder: 

3. Undervejs i processen når en mødedeltager observerer et tegn på et uønsket 
beslutningsmønster. 

4. Som afslutning på drøftelse af en sag hvor mødelederen inviterer til refleksion 
umiddelbart før, der konkluderes på den konkrete sag.  

Gruppen aftaler selv hvilke tegn og uønskede beslutningsmønstre, de gerne vil 
imødegå i netop deres gruppe. Det er afgørende, at alle i gruppen indvilliger i at 
bruge invitationerne og går ærligt ind i processen. Den vigtigste forudsætning for 
at forbedre gruppebeslutninger er en erkendelse af, at psykologiske faldgruber 
angår alle mennesker, netop fordi vi er mennesker. Samtidig bør gruppen bifalde 
uenighed og diskussion således at medarbejdere, der ønsker at invitere til 
refleksion, ikke opfattes som mod gruppen, men netop med beslutningsprocessen og 
ultimativt barnets tarv.  
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6. Test af kortene i et ungeteam 
I denne del af rapporten kan du læse om resultaterne fra testen af beslutnings-
kortene i en kommunes ungeteam. Som vi nævnte i indledningen, blev testforløbet 
noget anderledes end planlagt, da vi kun fik mulighed for at teste kortene i et 
sagsbehandlerteam. Med empiri fra kun et team kan vi ikke konkludere entydigt 
på, om beslutningsredskabet forbedrer beslutninger eller ej. Derfor har vi valgt at 
redegøre for vores resultater ved at beskrive vores erfaringer i testforløbet og 
teamets reaktioner, overvejelser og brug af kortene. Vi giver først en kort 
præsentation af teamet, og derefter beskriver vi baseline, test og resultater. 

Hvem er Ungeteamet og hvad er deres opgave? 

Ungeteamet i Kommunen består af ca. 10 medarbejdere og en faglig koordinator. 
Alle bortset fra én er uddannede socialrådgivere. De fleste i gruppen er yngre end 
45 år gamle. De kalder sig selv for ”ungerådgivere”. Deres kerneopgave ligger 
inden for myndigheds-området, hvilket vil sige, at de visiterer og bevilger foran-
staltninger efter servicelovens paragraffer til unge i alderen 12-18 år og op til 23 
ved efterværn. ”Rammen for vores arbejde er lovgivningen” forklarer en af 
sagsbehandlerne. I løbet af de seneste par år har deres opgaver forandret sig til i 
højere grad at omfatte rådgivning – både overfor unge og familier, men også 
overfor andre professionelle. Derfor har form og indhold i deres møder også 
forandret sig. Hvor de tidligere kun tog beslutninger om konkrete bevillinger af 
foranstaltninger på deres møder, bruger de nu også møderne til at drøfte råd-
givning og de næste skridt igangværende sager.  

Hvad foregår der på deres møder? 

Teamet har berammet et møde hver tirsdag fra kl. 9-12. Her sætter hver enkelt 
sagsbehandler selv punkter på dagsordenen ud fra en vurdering af, hvad han eller 
hun har brug for at drøfte med teamet. I dagsordenen skelnes der mellem bevil-
lings- og drøftelsespunkter. Bevillingspunkter handler om afgørelser om bevilling 
af konkrete foranstaltninger, jf. serviceloven. Her er formålet at få godkendt og 
evt. justeret afgørelsen om en bevilling. Drøftelsespunkter har en mere diskut-
erende karakter. Her er formålet, at teamet giver faglig sparring til en sags-
behandler, der er i tvivl om næste skridt i en sag – fx i forhold til om der skal ind-
stilles til anbringelse eller ej. Begge punkter resulterer i beslutninger.  

Fase 1: Baseline 

 
”Nogle gange nikker vi bare til hinanden” (sagsbehandler) 
 
”Jeg oplever, at resultatet bliver, som jeg gerne vil have det” 
(sagsbehandler) 
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De to udsagn kommer fra et indledende møde, hvor vi spurgte ind til, hvorfor 
teamet gerne ville deltage i projektet, og hvad de håbede på at få ud af forløbet. At 
de oplever, at de bare ”nikker til hinanden”, kan være udtryk for, at gruppen er 
konsensussøgende, og at der derfor er tendens til groupthink. Det kan dog også 
være en indikator på, at beslutningsprocessen er præget af confirmation bias – dvs. 
at drøftelsen handler om at bekræfte den vurdering, de allerede har, frem for at 
tænke i nye baner. Når en sagsbehandler oplever, at resultatet af drøftelserne på 
møderne bliver, som hun vil have det, er det en indikator på, at hun har en domin-
erende rolle i gruppen og derfor ikke bliver udfordret tilstrækkeligt på sin viden 
og synspunkter. Også dette mønster er udtryk for, at drøftelserne er præget af 
groupthink. I etableringen af teamets baseline er målet at identificere bias i teamet 
på baggrund af vores observationer af to team-møder og det indledende møde. 
Inden vi gennemgår de bias, der er til stede i teamets gruppebeslutninger, be-
skriver vi de vilkår, der karakteriserer deres møder. 

Vilkår i beslutningsmøderne: Rummet og bordet er ”fyldt op”  
Beslutningsmøderne foregår i et lokale med whiteboard, et stort mødebord og lige 
akkurat nok stole og plads til at alle kan sidde rundt om bordet. Det er et tre timer 
langt møde, og det benytter teamet til også at få lidt tid sammen med morgenbrød, 
pålæg, frugt og kaffe. Hver sagsbehandler sidder med sin bærbare PC, og i tillæg 
har de dagsordenen skrevet ud på papir. Det er ikke en underdrivelse at sige, at 
bordet er fyldt op.  
 
Teamet er ved at lære at arbejde med en ny metode, som de bruger i drøftelser af 
særligt komplekse sager. Metoden hedder LØFT, og den indeholder forskellige 
faser og roller, der styrer beslutningsprocessen. Eksempelvis skal en af sagsbe-
handlerne skrive noter på tavlen i et bestemt system og samtidigt interviewe den 
sagsbehandler, der ønsker at drøfte sin sag. Metoden er løsningsorienteret og 
beskrives med sloganet: ”Snak om problemer skaber problemer. Snak om 
løsninger skaber løsninger” (se for eksempel https://solutionsurfers.dk/om-
loft/). Det vil sige, at den baserer sig på en teoretisk antagelse om, at optimisme i 
forhold til løsninger, ressourcer og resultater kan være med til at skabe bedre 
løsning. I modsætning hertil har adfærdsvidenskab peget på, at (over)optimisme 
faktisk kan bidrage til, at mulige negative konsekvenser af beslutningen (eller 
løsningen) bliver ignoreret. Det kan betyde, at det bliver svært at implementere 
beslutningen. Kortet Pre Morten er udviklet til at forebygge denne bias. Derudover 
tager LØFT udgangspunkt i, at teamet skal bygge videre på det, der allerede 
virker, hvorimod beslutningskortene opfordrer teamet til at stille spørgsmål til, 
om det, de allerede gør, påvirker deres beslutninger negativt. Det er derfor et 
oplagt opmærksomhedspunkt for instruktionen og i testfasen, om LØFT og 
kortene supplerer eller modarbejder hinanden.  

https://solutionsurfers.dk/om-loft/
https://solutionsurfers.dk/om-loft/
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Generelt gælder det også, at teamet bruger en del tid på at drøfte, hvilket grundlag 
de skal tage en beslutning på. Altså hvilke forhold der er vigtige for den indsats, 
de skal iværksætte, og hvilke der er knap så vigtige. Det handler både om lovkrav 
til beslutningsgrundlaget for den faglige vurdering af den unges behov og 
situation, om procedurer for, hvem gør hvad, hvornår og hvem har ansvar for 
hvad samt om de konkrete informationer, de har og ikke har adgang til. Man kan 
derfor sige, at selve rummet for beslutningsprocessen er fyldt godt op – både rent 
fysisk i lokalet og på bordet og mentalt i form af LØFT og de komplekse beslut-
ningsprocesser. 
 
I vores observationer fandt vi fire bias. Dem præsenterer vi i det følgende. For hver 
bias giver vi et eller flere eksempler fra observationerne.  

Groupthink: Gruppens erfaringer påvirker beslutninger 
Da en af sagsbehandlerne gennemgår en helt ny sag om en pige, der er stoppet på 
gymnasiet, som har haft selvmordsplaner, og som har PTSD efter et forhold med 
en ekskæreste, sker der det, at en sagsbehandler begynder at sammenligne med en 
pige, hun selv er sagsbehandler for. Dialogen mellem sagsbehandler 1 (hende, der 
har ønsket at drøfte pigens sag) og sagsbehandler 2 (hende, der giver sparring) 
foregår på følgende måde:  

Sagsbehandler 2: ”Jeg bliver lidt nysgerrig på, på den der kæreste hun 
ikke vil sige så meget om, fordi, ikke for sådan at sammenligne, men 
jeg har Marie – som er rigtig, rigtig dårlig og som har været indlagt i 
rigtig lang tid og nu skal i voksenpsykiatrien – som var sammen med 
en kæreste, som faktisk voldtog hende. Og de der symptomer minder 
rigtig meget om, ikke for at sige at det nøjagtig er det samme, men at 
en kæreste har en grænseoverskridende adfærd, og at hun har svært 
ved at snakke om det. Så der er måske et eller andet, man skal snakke 
om der?” 

Sagsbehandler 1: ”Ja” 

Sagsbehandler 2: ”Tænker jeg, eller det ville være godt for hende at 
snakke om.” 

Sagsbehandler 1: ”Mmh” 

Sagsbehandler 2: ”Bare sådan en opmærksomhed, ikke nødvendigvis 
fordi de to piger er ens, men de lyder ret ens.” 

Sagsbehandler 1: ”Jamen, du har fat i noget. Fordi hun har udtalt kort, 
at han var krænkende, og der var både psykisk og fysisk vold. Det har 
hun sagt...” 
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Sagsbehandler 2: ”Så måske har hun faktisk været udsat for en 
voldtægt” 

Sagsbehandler 1: ”Ja, der kan være et eller andet der.” 

(…) 

Sagsbehandler 1: ”Psykiatrien beskriver, at det har noget med 
ekskæresten at gøre, men de ved ikke så meget om det, andet end de 
korte sætninger hun har sagt, fordi hun vil ikke snakke om det.”  

Sagsbehandler 2: ”Det behøver heller ikke at være det samme, det 
minder bare meget om hinanden.” 

Sagsbehandler 1: ”Hmm” 

I dialogen sker der det, at sagsbehandler 2 giver sparring med udgangspunkt i sine 
erfaringer med en anden pige. Hun tilbyder en forklaring, der kan skabe mening 
med de informationer, der er til rådighed. Selvom forklaringen om voldtægt 
handler om en anden pige, accepterer sagsbehandler 1 den som relevant for den 
pige, hun selv taler om. Sagsbehandler 1 svarer tøvende tilbage, hvilket viser, at 
hun ikke bare lige accepterer forklaringen som relevant. Men i afslutningen af 
mødet er de enige om, at sagsbehandler 1 skal prøve at tale med pigen om det. 
Dialogen er et eksempel på, at de i fællesskab skaber en forklaring, der ikke baserer 
sig på konkrete informationer, men på erfaringer fra andre situationer. Det vil sige, 
det er et eksempel på groupthink. Hvorvidt det kommer til at forme de fremtidige 
interventioner i pigens liv, afhænger bl.a. af, om sagsbehandler 1 kan spore sig 
tilbage til de konkrete informationer i sagen.  

Sekvensen indikerer desuden, at der er tendens til en bestemt rollefordeling blandt 
gruppens medlemmer. Det kan vi se, fordi det er én af gruppemedlemmernes 
erfaringer, der præger drøftelsen. Men sekvensen indikerer også, at de prøver at 
modarbejde groupthink ved ikke bare at acceptere, at det, der er sket i en situation, 
også er relevant i en anden situation. Når vi alligevel vælger at identificere det som 
groupthink, skyldes det også, at der generelt på møderne er en tendens til, at 
enkelte af gruppens medlemmer taler markant mere end andre. Enkelte af 
gruppens medlemmer er kun deltagende, når de selv har en sag på dagsordenen 
eller bliver direkte adspurgt. En af dem, der taler mere end andre, er den faglige 
koordinator. I hver af beslutningerne er hun med til at afrunde og formulere 
beslutningen. Hun dominerer dog ikke på den måde, at hendes argumenter ikke 
bliver modsagt, men om hun lader sig overbevise af modargumenter, er svært at 
se indikationer på ud fra de to møder, vi deltog i. Derudover, som teamet også selv 
har peget på, er der en tendens til, at processen bliver ustruktureret, hvilket 
betyder at implicitte antagelser, om hvad der foregår, styrer forløbet.  
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Tunnelsyn: Resultat er det samme som status quo 
I to af drøftelserne var det tydeligt, at dynamikken var præget af ”tunnelsyn”, 
hvilket vil sige, at resultatet er det samme som status quo. I den sag, hvor 
forklaringen om voldtægt blev nævnt, ender de således med at pege på kontakt-
person som den bedst mulige foranstaltning. Pigen har allerede kontaktperson. De 
kobler kontaktpersonen med initiativer til at opstarte samarbejde med psykiatrien 
og overdragelse til voksenafdelingen. I en anden sag starter sagsbehandleren med 
at præsentere et forslag til en mulig foranstaltning, og undervejs overvejes andre 
mulige løsninger. Til trods for at en af sagsbehandlerne fremlægger argumenter, 
der modsiger det oprindelige forslag, konkluderer sagsbehandleren, der præsen-
terede sagen, at hun arbejder videre med sit oprindelige forslag. Her sker der det, 
at de går videre med det, de kender i stedet for at afsøge nye muligheder. 
Tunnelsyn lægger derfor tæt op ad den bias, man kalder for confimation bias.  

Confirmation bias: Når informationer bruges til bekræftelse 
Confirmation bias opstår, når nye informationer bliver filtreret efter, om de 
bekræfter den oprindelige vurdering. Det kan bl.a. føre til det, vi her kalder for 
”ikke-beslutninger”, hvor det næste skridt bliver at indsamle mere viden om en 
bestemt formodning og ellers fortsætte som status quo. I eksemplet med pigen, 
hvor de bevilger kontaktperson, beslutter de også, at sagsbehandleren skal gå i 
dialog med psykiatrien for at få mere viden om pigens PTSD. I en anden sag, hvor 
de er bekymrede om en ung persons små-kriminelle adfærd, forløber drøftelsen 
på følgende måde: 

Sagsbehandler 1: ”Det der også er svært for mig lige nu, det er, at faren 
han siger, at den anden slog først, og der er ikke kommet nogen dom 
fra politiet endnu, så jeg kan ikke modsige ham på den måde.”  

Faglig koordinator: ”Nej, men lad os lige vente og se om 
ungdomskriminalitetsnævnet ikke tager den op, fordi det tænker jeg, 
de gør.” 

Sagsbehandler 1: ”… fordi han var meget sådan, at hans søn er ikke 
kriminel, men det er jo ret alvorligt, det der er sket, han kan jo risikere 
at få en dom på det.” 

Her undrer sagsbehandleren sig over farens opførsel, men den faglige koordinator 
vurderer, at sagsbehandleren ikke skal gøre mere, før de har hørt fra ungdoms-
kriminalitetsnævnet. Samme mønster, med at lade sagen ”stå til” indtil de har fået 
informationer, der bekræfter deres formodninger – her om kriminalitet – var også 
til stede i andre drøftelser. Hvorvidt dette er uhensigtsmæssigt, er svært at vurdere 
ud fra observationer af møder. Men det er en indikator på, at der er tendens til 
confimation bias – altså at søge efter informationer, der bekræfter en mistanke. 
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Anchoring bias – når vurderingen forankres til noget bestemt  
Særligt i en af drøftelserne er der indikationer på ”anchoring bias”. På dansk bliver 
det kaldt for ”forankring” (Leth-Svendsen, et al., 2020). Det sker, når en vurdering 
bliver forankret til bestemt karakteristika – fx en diagnose, en særlig situation eller 
et misbrug. Indikatoren på denne bias viser sig bl.a. i en drøftelse, hvor sags-
behandleren præsenterer, at hun har behov for at drøfte sagen med gruppen, fordi 
hun er i tvivl, om hendes vurdering af sikkerheden i hjemmet holder. Her forklarer 
hun, hvorfor:  
 

”Fordi far er hjerneskadet og gør nogen ting, som ikke er skide 
hensigtsmæssige, og som belaster børnene. Så jeg tænker, at hvis far 
ikke havde haft en hjerneskade og gjort de her ting, så havde vi været 
mega bekymrede. Jeg er bekymret for, at vi lidt lader stå til, fordi far 
ikke kan gøre for det.” (sagsbehandler) 

I den efterfølgende drøftelse får teamet sagsbehandleren til at give eksempler på, 
hvad faren gør, og de taler om, hvorvidt de ville vurdere situationen anderledes, 
hvis han fx havde et alkoholmisbrug, eller om en skilsmisse ville være en løsning. 
Her er ”sen-hjerneskade”, ”alkoholmisbrug” og ”skilsmisse” tre forskellige ankre, 
som holder beslutningen i et bestemt spor. Drøftelsen afsluttes med, at sags-
behandleren siger, at hun har fået øje på, ”at tingene er blevet bedre med tiden”, 
og hun vælger derfor at holde fast i vurderingen af, at børnene kan blive hjemme 
hos forældrene. Det vil sige, hun er blevet bekræftet i, at ”sen-hjerneskade” er det 
rigtige anker. Eksemplet viser på den ene side, at anchoring bias er til stede, og på 
den anden side viser eksemplet, at sagsbehandlerne er opmærksomme på det og 
tager initiativ til at modarbejde det.  

Baseline og observationsguide 
Baseret på det indledende interview og baseline observationerne kan vi etablere 
en baseline, der bruges som observationsguide i fase 3. Se tabel 2: 

Tabel 3: Baseline og observationsguide til fase 3 

Baseline for bias Observationsguide til fase 3 
Groupthink: Gruppens erfaringer 
påvirker beslutninger 

Fokus på taletid, tematik, rollefordeling, hierarkier, for- 
og modargumenter, om det er diskussion eller høring 

Tunnelsyn: Resultat er det samme 
som status quo 

Fokus på om beslutningerne er afgjort på forhånd 

Confirmation bias: Når 
informationer bruges til bekræftelse 

Fokus på om drøftelser understøtter eller udfordrer 
sagsbehandler 

Anchoring bias – når vurderingen 
forankres til noget bestemt 

Fokus på hvor meget beslutninger begrundes i barnets 
situation 
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Fase 2: Introduktion  

Introduktionen blev gennemført umiddelbart efter observationerne af de to 
teammøder, der blev brugt til at lave baseline. Den bestod af en faglig præsen-
tation af kortene og teorien bag. Præsentationen blev gennemført af en konsulent 
fra konsulentbureauet /KL.7, som har udviklet kortene.  

Sagsbehandlernes modtagelse af beslutningskortene 
For at øge muligheden for at sammenligne beslutningsprocesser før og efter fase 2 
havde vi valgt ikke at informere teamet om selve beslutningsredskabet før 
introduktionen. Det gav den fordel, at vi kunne lave baseline uden indflydelse af, 
at sagsbehandlerne søgte at tage højde for de bias, beslutningsredskabet handler 
om. Omvendt gav det den udfordring, at sagsbehandlerne havde opbygget egne 
forventninger til beslutningsredskabet. Det bevirkede, at de tog imod kortene med 
en vis skepsis. For kortene er ikke en stor, forkromet løsning på et evindeligt prob-
lem, men netop et intuitivt redskab, der på simpel vis understøtter – og potentielt 
set forbedrer – det arbejde, de allerede laver.  

Sagsbehandlerne havde overvejende tre anker ved kortene: 

1. Det ene gik på, at de allerede bruger LØFT metoden og derfor ikke har brug 
for endnu et redskab til at sikre inddragelse af perspektiver og refleksion.  

2. Det andet var en bekymring for, at kortene ville gøre beslutningsprocesserne 
for lange.  

3. Den tredje anke handlede om, hvem der skulle bruge kortene. Kortenes poten-
tiale, mente de, var i tværfaglige fora snarere end i mono-faglige teams.  

 
Dette tager vi op igen i sidste del af rapporten, hvor vi beskriver de fremtidige 
perspektiver for kortene.  
Sagsbehandlernes skepsis overfor kortene vendte gradvist, som konsulenten fra 
/KL.7 præsenterede de enkelte kort:  

• Sagsbehandlerne begyndte at få øje på og sætte ord på nogle af de uhensigts-
mæssige beslutningsmønstre, der opstår i deres egne beslutningsprocesser.  

• Eksempelvis påpegede en af sagsbehandlerne, at de ofte diskuterer 
beslutninger, hvor beslutningsgrundlaget er ukendt for de fleste møde-
deltagere. Her så hun et potentiale i, at kortene kunne bidrage til at forebygge 
tendensen til at lade dem, der kender informationerne bedst argumentere uden 
modspil. 

• Sagsbehandlerne kunne se fordelen i, at kortene ikke var begrænset til én 
bestemt type af beslutninger (sådan som LØFT fx er), men kan bruges fleksibelt 
i simple såvel som komplicerede beslutninger. For deres vedkommende 
betyder det, at de kan bruge kortene til både bevillings- og drøftelsessager.  
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Fase 3: Test 

Beslutningsredskabet blev testet af teamet i en periode på tre måneder. Vi 
observerede et beslutningsmøde i starten af testen og et i slutningen af testen, tre 
måneder efter vi havde introduceret teamet for kortene. Teamet brugte kun to af 
kortene: Bordet Rundt og Pre Mortem. Kortene blev brugt otte gange i løbet af de 
tre måneder, testperioden foregik. På grund af det begrænsede empiriske grund-
lag foretog vi en kvalitativ sammenligning mellem baseline og testfase, der i højere 
grad beskriver erfaringer og potentialer end en egentlig konklusion på testen.  

Erfaringer med kortenes virkning sammenlignet med baseline  
På baggrund af gruppens erfaringer med at bruge kortene gennemgår vi her vores 
vurdering af kortenes virkning på bias og øvrige vilkår, som blev identificeret i 
baseline for teamets beslutninger.  

Struktur  
Teamet valgte selv, at de gerne ville bruge beslutningsredskabet til at skabe mere 
struktur og tydelighed i, hvad der gør, at de leder frem til en bestemt beslutning. 
Det var derfor i høj grad også i sådanne sammenhænge – når det var uklart, hvad 
der foregik, når drøftelsen gik i stå, eller når der var alt for mange argumenter i 
spil på samme tid – at de valgte at invitere til refleksion med en øvelse fra et af 
kortene. Og typisk som afrunding på en omfattende drøftelse. Effekten var, at de 
faglige argumenter blev tydeligere. At de på den måde bruger kortene som et red-
skab til at skabe struktur og synliggøre faglighed, viser kortenes fleksibilitet. Man 
kan sige, at de oversætter kortene til deres egne behov, og på den måde bruger 
dem relevant ind i deres gruppeproces. Denne anvendelse indikerer, at kortene 
kan bruges til at skabe struktur og til at synliggøre faglighed.  

Groupthink bias 
For at vurdere om kortene havde betydning for groupthink observerede vi på flere 
forhold, som indikerer graden af groupthink. Vi kiggede efter taletid, tematik, 
rollefordeling, hierarkier, for- og modargumenter og efter, om der var diskussion 
eller høring af beslutninger. Helt overordnet er det svært at spore en forandring i 
gruppens dynamik. Det er de samme, der taler og de samme, der tier. Hierarki og 
rollefordeling er det samme, og taletiden er svær at sammenligne. Generelt holder 
sagsbehandlerne sig ikke tilbage for at udfordre hinandens synspunkter, men de 
holder sig heller ikke tilbage for at bekræfte det positive i enighed.  I testfasen talte 
gruppen om, at det ikke er nok at blive enige, men at det også er vigtigt at tale om, 
hvorfor de er enige, og om enigheden er berettiget. I to tilfælde blev Bordet Rundt 
brugt som metode til at sikre, at deres enighed var berettiget. Det bevirkede ikke, 
at de ændrede kurs for beslutningen, men derimod gav det dem en sikkerhed for, 
at de ikke havde overset eventuelle modargumenter. Deres øgede opmærksomhed 
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på, at enighed skal være berettiget, kan i længden være med til at begrænse 
groupthink. 

Tunnelsyn bias 
Her var der – ligesom i baseline – tendens til, at beslutninger med konkrete ind-
stillinger til foranstaltninger blev fastholdt, og åbne beslutningspunkter i højere 
grad lagde op til en udvidelse af løsningsmuligheder. Tendensen til at foreslå 
kendte løsninger og til at orientere sig mod, hvad de har adgang til at gøre her og 
nu, fortsætter også. Der har derfor ikke været nogen umiddelbar forandring ifht. 
tunnelsyn.   

Confirmation bias 
For at få indsigt i om kortene havde betydning for confirmation bias, havde vi 
fokus på, om vurderinger blev udfordret eller understøttet og på, om information-
ernes relevans blev vægtet efter, om de udfordrede eller understøttede beslut-
ningen. I drøftelsen af en sag hvor der er eksempler på, at de søger efter in-
formationer, der underbygger deres valg af indsats, slutter de af med at trække 
kortet Pre Mortem. Kortet åbner op for en diskussion af sammenhængen mellem 
indsats og mål, og de får sat ord på, hvad sagsbehandleren kan gøre for at 
understøtte processen med at nå målet. Dette forløb indikerer, at Pre Mortem 
kortet hjalp med at begrænse confirmation bias. 

Anchoring bias 
I forbindelse med anchoring bias kiggede vi efter, om vurderingen af sagen blev 
begrundet med en bestemt karakteristik, eller om den tog udgangspunkt i barnets 
eller den unges behov. I beslutningerne var der eksempler på begge. I de drøftelser 
hvor der var eksempler på anchoring bias – fx at den unges behov blev begrundet 
med en diagnose eller en bestemt karakteristik af familiedynamikken – ændrede 
kortene ikke ved vurderingen. Der var derfor heller ikke en observerbare for-
andringer i forhold til anchoring bias.  

Opsamling  
I de tilfælde hvor teamet brugte kortene, var der indikationer på, at kortene havde 
en betydning i forhold til at tydeliggøre deres argumenter og på den måde øge 
deres sikkerhed for, at gruppens enighed om en beslutning var berettiget. At de 
selv sætter ord på, at deres enighed skal være berettiget, er i sig selv en indikator 
for, at groupthink bliver begrænset. Hvorvidt dette fører til et forbedret eller til et 
uændret beslutningsforløb, kan vi ikke vurdere på baggrund af testens be-
grænsede empiri.  
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7. Opsamling og vurderinger af kortene 
I dette afsnit vurderer vi kortene på baggrund af de erfaringer sagsbehandler-
teamet og vi som forskergrupper har gjort os. Vi redegør først for sagsbehandler-
nes vurdering af kortene og bagefter for vores samlede vurdering af kortene.  

Sagsbehandlernes vurdering af kortene 

I et afsluttende gruppeinterview med teamet gav de deres vurdering af kortene og 
deres input til den fremtidige brug. Her meldte de først og fremmest entydigt ud, 
at kortene ikke har bevirket, at de har ændret beslutninger. Til gengæld var de 
enige om, at kortene har bidraget til mere faglig dybde. Baseret på interviewet 
gennemgår vi i det følgende de positive og de negative aspekter ved at bruge 
kortene. 

Det positive: Mere struktur og faglig dybde 

Sagsbehandlerne var enige om, at kortene bidrog til, at deres diskussioner bliver 
mere uddybet, fordi de ikke bare ”stopper, når der er en der foreslår noget, og så 
siger vi ”enig””, som en af sagsbehandlerne formulerer det. En anden siger, at de 
får ”en lidt bedre faglig drøftelse”, når de bruger kortene, og en tredje udtrykker, 
at der ikke er så meget ”hastebehandling”. Den faglige koordinator forklarer det 
med deres brug af Bordet Rundt: 

”Selvom vi er enige, er det også spændende at høre, hvorfor vi er 
enige. Hvad forventer vi, der kommer ud af det? Man kan godt være 
enige om beslutningen og have forskellige håb for, hvad en beslutning 
bringer med sig” 

En sagsbehandler forklarer, at kortene ikke har betydet, at hun har skrevet noget 
andet i handleplanen, men at hun snarere er blevet mere opmærksom på sin egen 
rolle i processen fra at beskrive et mål til, at det bliver realiseret. Dette indblik fik 
hun i forbindelse med en refleksion, hvor de brugte Pre Mortem. Her blev det 
tydeligere for hende, at målet om en praktikplads kun kunne realiseres, hvis hun 
aktivt gik ind og påvirkede kontaktpersonen til at arbejde henimod praktik-
pladsen. En anden sagsbehandler supplerer: 

”[Pre Mortem] kan gi’ nogle tanker om: Hvor er det, vi skal være 
særligt opmærksomme i en indsats? Hvor skal vi allerede nu 
forberede os på nogle ting? Men det er måske ikke så LØFT-agtigt?” 

Formålet med Pre Mortem er netop at forebygge, at troen på at beslutninger har 
positiv effekt helt af sig selv, kommer til at begrænse muligheden for succes. 
Derfor er denne brug af kortet et tydeligt udtryk for, at kortet har effekt i forhold 
til at begrænse overoptimisme og confirmation bias. Men som hun påpeger til sidst 
i citatet, har teamet hele tiden den udfordring, at denne tænkning kolliderer med 
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den teoretiske baggrund for LØFT, hvor det snarere er konstruktionen af håb, der 
skal skabe forandringen frem for konstruktionen af risici.   

Generelt gjaldt det også, at de oplevede at kortene skabte noget struktur i deres 
drøftelser. Man kan sige, at kortene bidrog med en synliggørelse af deres 
beslutningsmetoder, og dermed fik processen til at fremstå mindre tilfældig. Det 
skabte ro. Hvorvidt denne struktur og ro kunne tildeles kortene, var der delte 
meninger om. Nogle mente, at det skyldtes deres arbejde med LØFT, og at 
forandringen også var sket, hvis de ikke havde brugt kortene.  

Det negative: Kortenes effekt er ikke synlig  

Temaets brugte kun kortene ca. 8 gange fordelt over fire møder i løbet af tre 
måneder, hvor de har afholdt ca. 12 møder. En af sagsbehandlerne forklarer, at 
den begrænsede brug ganske enkelt skyldtes, at kortene ikke tilførte deres 
beslutninger noget som helst. Hendes argument er, at hvis de havde oplevet en 
forandring, så ville de automatisk have brugt kortene mere aktivt. Dette argument 
bliver understøttet af nogle af de øvrige sagsbehandlere og af koordinatoren, som 
forklarer, at når de brugte kortene, så gjorde de det, fordi de havde lovet at gøre 
det. Kortene blev altså til en pligt, der udfordrede dem. En af sagsbehandlerede 
forklarede, at hun glædede sig til at ”hvile hjernen lidt”, når hun skulle til 
teammøde. Andre sagsbehandlere nævner også, at kortene bliver en ”forstyrrelse 
ind i noget, man bare gør”, og at ”kortene falder ikke naturligt”. En sagsbehandler 
siger, at man skulle ”bryde sin hjerne for at finde ud af hvilket kort”. Det var alt 
sammen med til at gøre det mindre attraktivt at bruge kortene.  

Uanmeldt opfølgning tre måneder senere 

Tre måneder efter testperioden var afsluttet, ringede vi uanmeldt til teamets 
koordinator for at spørge om, og hvordan de havde fortsat med at bruge kortene. 
Hun fortalte, at de kun havde brugt kortene to gange: Begge gange som afslutning 
på en drøftelse hvor de skulle sikre sig, at alle informationer og perspektiver var 
blevet inddraget. Den ene gang havde de brugt Djævlens Advokat og den anden 
gang Bordet Rundt. Hendes argument for at bruge kortene på denne måde var, at 
det passede godt ind i LØFT metoden at runde af på den måde. Det vil sige, at de 
har valgt at bruge kortene som en udvidelse af LØFT, men ikke som sådan til det 
kortene er udviklet til.  

Samlet vurdering af kortene 

Vores samlede vurdering er, at kortene har potentiale til at begrænse groupthink 
og confirmation bias, men at det empiriske grundlag er for begrænset til, at vi kan 
give en entydig konklusion. Empirien antyder nemlig også en mulighed for, at 
kortene skaber det, vi kalder for en falsk kvalitetssikring. Hvordan vi kommer 
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frem til dette, gør vi rede for i denne opsamlende vurdering. Her diskuterer vi 
potentialer og udfordringer baseret på den samlede empiri og på den forsknings-
baserede viden.  

Er kortene relevante i beslutninger, der er præget af uvished, tvetydighed og 
fejlbarlighed? 
Nærværende rapport viser, at man inden for socialt arbejde allerede arbejder med 
en lang række teknikker og metoder til at begrænse og modarbejde bias. Man må 
derfor spørge, om kortene overhovedet er relevante? Giver det mening at anvende 
et redskab, der er udviklet til at kunne blive anvendt i alle typer af beslutninger, 
når beslutningssituationen i arbejdet med udsatte børn og unge er så særlig? Er 
beslutningssituationen for særlig? Det korte svar er: Ja, det giver mening og nej, 
beslutningssituationen er ikke for særlig. Men der er nogle forhold, der kan be-
grænse kortenes effekt og dermed deres relevans.  

Teammøder til supervision eller til beslutning? 
Både forskningen og sagsbehandlernes egen vurdering af kortene dokumenterer, 
at det er mentalt og følelsesmæssigt udfordrende at være myndigheds-
sagsbehandler for socialt udsatte børn og unge. Sagsbehandlerne oplever det der-
for som problematisk, at kortene udfordrer dem på deres rutiner til ”bare at gøre 
noget”. Formålet med kortene er netop at bryde op for tendensen til ”bare at gøre”, 
fordi det er her konsensus bliver skabt, og vigtige forhold vedr. barnet eller den 
unge kan blive overset. Men bruddet skal ikke skabes, hvis møderne handler om 
noget andet end at tage beslutninger. I litteraturen og i kommunal praksis er der 
en skelnen mellem supervisionsmøder og beslutningsmøder. Begge møder har til 
formål at drøfte sager, give sparring og hjælpe den enkelte sagsbehandler videre i 
sin proces. Men hvor gruppe-supervisionen har aflastning af mentalt stress som 
mål, så har beslutningsmøder effektivitet som mål. Hvis teammødet reelt er en 
gruppesupervision, sådan som sagsbehandlerne indikerer, når de siger, at de 
bruger møderne til at ”hvile hjernen lidt”, så er der risiko for, at kortene tilfører 
stress frem for at aflaste stress. Desuden betyder det, at selve beslutningerne ikke 
bliver foretaget på møderne men før og efter. Kortenes virkning vil derfor være 
meget begrænset, og måske vil de endda arbejde imod det, der er formålet med 
team-mødet.  

Der skal være mentalt overskud til at bruge kortene 
Et fokuspunkt for observationerne var, hvordan LØFT metoden og kortene kunne 
supplere hinanden, og om det havde betydning for brugen af kortene, at der var 
papirer, PC’er, kaffe og morgenmad på bordet. Der er ingen tvivl om, at teamets 
arbejde med LØFT begrænsede relevansen af kortene. Det gjorde det, fordi LØFT 
er en krævende metode, og derfor havde sagsbehandlerne ikke mentale overskud 
til at tage et nyt redskab i brug. Derudover baserer LØFT sig på en anden teoretisk 
forståelse af beslutninger i socialt arbejde, end kortene gør, og det gav den 
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udfordring, at sagsbehandlerne blev i tvivl om, hvorvidt kortene var nyttige eller 
ej. Teamets arbejde med LØFT synliggjorde dog også, at kortene kunne supplere 
dér, hvor LØFT metoden ikke var relevant. LØFT bliver brugt til de særligt 
komplicerede sager, hvor det er meget uklart for sagsbehandleren, hvad næste 
skridt i processen skal være. Kortet Bordet Rundt blev her brugt som en afrunding 
– dvs. som en runde hvor mødedeltagerne sikrede sig, at alle informationer og 
perspektiver i sagen var blevet drøftet. Derudover viste kortene sig at være særligt 
relevante i de ”nemme” sager, når teamet blev hurtigt enige, og hvor LØFT 
metoden ikke kunne bruges.  

Kortene risikerer at skabe falsk kvalitetssikring 
At teamet tog kortene i brug på deres egen måde – bl.a. som supplement til LØFT 
– viser fordelen i, at kortene er fleksible. Men det betyder også, at de vælger at 
bruge kortene dér, hvor de falder mest naturligt – som afrunding på deres drøft-
elser – frem for dér, hvor kortene har mest effekt. Det vil sige, at kortenes fleks-
ibilitet faktisk betyder, at de kan blive brugt til noget andet, end de er tiltænkt. I 
sig selv er dette ikke problem, da faglig dybde, struktur og afrunding med 
inddragelse af alle mødedeltagere altid vil være en fordel for beslutnings-
processen. Men det bliver et problem, hvis kortene kommer til at skabe en falsk 
kvalitetssikring. Det vil sige en fornemmelse af, at teamet laver en sikring af 
kvaliteten, uden de rent faktisk gør det. Det kan ske, hvis brugen af kortene bliver 
en automatreaktion, der bliver gennemført (”fordi de skal”) uden hensyn til, om 
det er nyttigt i den konkrete beslutning. Man kunne spørge, om det er for nemt for 
gruppen at lade som om, kortene bliver brugt? I værste fald kan den falske 
kvalitetssikring bidrage til, at fejlvurderinger bliver underbygget og fastholdt, 
fordi kvaliteten er sikret på et forkert grundlag. Et mindre kritisk, om end negativt 
scenarie, er, at kortene ganske enkelt er spild af tid, fordi de er så fleksible, at 
sagsbehandlerne kan bruge dem, som de vil og derfor uden effekt. 

Travlhed, stress og organisering 
Risikoen, for at kortene skaber falsk kvalitetssikring, er størst, når teamet i det hele 
taget er præget af stress og generel travlhed. Fordi de i den situation anvender 
kortene, fordi de skal, og ikke fordi de observerer tegn på bias, som de vil 
modarbejde. Desuden øger det tidspresset, når sagsbehandlerne skal arbejde med 
refleksioner, som de ikke eksplicit kan se virkningen af. På samme måde kan andre 
organisatoriske forhold så som snitflader, ansvarsfordeling og organisations-
forandringer betyde, at der er forhold uden for beslutningsmødet, som bliver af-
gørende for, hvad der foregår på selve mødet (Saltiel, 2016). LØFT er et eksempel 
på dette. Men ansvarsfordelingen mellem forskellige mødefora kan også betyde, 
at der er så mange forhold, der ikke kan træffes beslutning om, at relevansen af 
kortene bliver for begrænset.  
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Er bias altid et problem? 
Den sidste overvejelse, vi vil åbne op for her i vores samlede vurdering af kortene, 
er, om bias altid er et problem? At beslutningssituationen er kendetegnet ved at 
have et tvetydigt og uafklaret beslutningsgrundlag, betyder, at drøftelserne ofte 
drejer sig om at drøfte informationernes relevans og kvalitet. Det vil sige, at 
beslutningsgrundlaget ikke ligger klar på forhånd, men skabes undervejs i drøft-
elsen. Spørgsmålet er, om anchoring bias eller confirmation bias i nogle tilfælde 
kan bidrage til at skabe en retning for beslutningen, som gør det muligt at handle. 
Altså om bias kan være en fordel, fordi de gør det muligt at komme videre i proces-
sen – fx ved at konkretisere hvilke behov, der skal afdækkes. På samme måde kan 
en bias som overoptimisme – sådan som LØFT til dels lægger op til – være det, der 
gør beslutningen effektfuld, fordi optimismen smitter af på de øvrige profes-
sionelle, den unge selv og familien. Hvis kortene begrænser disse bias for meget, 
bliver det så for svært at komme videre i processen? Formålet med kortene er nu 
ikke at skabe en endeløs proces af refleksioner over alle de mulige faldgruber i 
beslutningsprocessen. Det er derimod synliggøre, at bias – fx confirmation bias og 
anchoring bias – er til stede og derved give mulighed for at udfordre, at de får 
uhensigtsmæssige konsekvenser.  
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8. Fremadrettede perspektiver for beslutningskortene 
I dette afsnit giver vi input til fremtidige perspektiver for kortene. Vores input er 
baseret på litteraturstudiet, testforløbet og på sagsbehandlernes forslag til den 
fremtidige anvendelse af kortene.  

Justér kortene, så de tager udgangspunkt i de fundne bias 

Kortene er først og fremmest udviklet til at modarbejde groupthink. Der findes 
dog mange variationer af groupthink – herunder muligheden for at bias hos en-
kelte sagsbehandlerede bliver forstærket i gruppen. Det er derfor oplagt at udvikle 
kortene, så de fokuserer på de bias, der er fundet inden for forskning om be-
slutninger i socialt arbejde og i nærværende rapport. Det drejer sig om: 
 
• Confirmation bias 
• First impression bias 
• Availability bias 
• The fundamental attribution error 
• The hindsight error 
• Tunnelvision bias 
• Anchoring bias 

Afprøv den organisatoriske kontekst, før kortene tages i brug 

Resultaterne af rapporten viser, at de organisatoriske forhold har betydning for 
kortenes anvendelse og effekt. Bl.a. blev testen af kortene udfordret af LØFT 
metoden og af, at der generelt havde været ekstra travlhed det halve år, projektet 
forløb. Samtidigt dokumenterer forskningen om beslutninger i socialt arbejde, at 
bias varierer alt efter forvaltningens organisering og niveauet af beslutnings-
kompetence (Pösö & Laakso, 2015). Det vil sige, at der er risiko for, at de positive 
effekter af kortene udebliver, hvis der ikke tages højde for den organisatoriske 
kontekst.  

Justér kortene, så de tager højde for organisatoriske variationer 

Baseret på Munro’s artikel ”Creating a just learning culture” (2019) foreslår vi, at 
kortene udvikles til at omfatte følgende organisatoriske forhold og variationer i 
bias: 
 
• Travlhed – hvad er gruppens stress-niveau? Hvis stressniveauet er for højt, er 

der risiko for, at kortene skaber falsk kvalitetssikring 
• Tidsaspektet – beslutningsprocessen og bias varierer alt efter, om der er tale 

om akutte eller forebyggende situationer.  
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• Kompetenceniveau – jo mere kompetence teamet har til at træffe beslutninger, 
jo mere effektfuld er kortene. 

• Fejlkultur – bias varierer alt efter, om der eksisterer en læringskultur eller en 
såkaldt ”nul fejls kultur”. Typisk vil kortenes effekt være begrænsede i 
sidstnævnte. 

• Styreform – hvis sagsbehandlerne er stramt styrede, vil der være risiko for, at 
det er styringen i højere grad end sagsbehandlernes gruppedynamik, der 
skaber bias.  

• Fastlåste valgmuligheder – hvis bias skyldes, at sagsbehandlernes oplever, at 
deres valgmuligheder er låst fast, kan kortene bruges til synliggøre, at de har 
andre valg. 

Udvid til at omfatte tværfaglige teams 

Forskningen om beslutninger i socialt arbejde viser, at beslutninger, der er truffet 
i tværfaglige teams, forbedrer succesraten for anbringelser (Se bilag 1; Chor, 2013). 
Det kan derfor være relevant at teste kortene i tværfaglige teams. Dette forslag er 
også baseret på sagsbehandlerne fra nærværende rapport, der foreslår, at kortene 
vil kunne forebygge nogle af de miskommunikationer, der nogle gange opstår, når 
de drøfter beslutninger med andre professionelle.  

Anbefalinger til fremtidig test og anvendelse 

I det afsluttende interview spurgte vi teamet om deres bud på, hvad der ville gøre 
anvendelsen af kortene mere oplagt. De foreslog følgende: 

• At anvendelsen er styret af et krav om, at der i hver beslutningsproces SKAL 
trækkes et kort 

• At det valgte kort er tilfældigt, sådan så de ikke skal bruge energi på at vurdere, 
hvilket der er relevant. 

 
Begge disse forslag er brugbare i processen med at implementere og teste kortene, 
da det dels vil tvinge teamet til at bruge kortene og dels vil give dem mulighed for 
at lære flere kort at kende. 
 
I den langsigtede anvendelse vil det dog begrænse kortenes positive effekt, da 
tilfældigheden betyder, at de måske bliver brugt til at begrænse bias, der slet ikke 
er til stede. Der vil altså være en risiko for, at kortene ikke forbedrer beslutninger, 
men snarere skaber en ubegrundet tryghed.  

Anbefaling til fremtidig forskning  

I disse år afprøver en del kommuner nye organiseringer, hvor omdrejningspunktet 
er det tværfaglige samarbejde mellem forvaltninger og sektorer, der har ansvar for 
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at hjælpe udsatte børn, unge og voksne (Hestbæk et al., 2019; Holm-petersen et al., 
2019). En ny hovedlov, der går på tværs af det sociale arbejdes lovområder, stiller 
krav om, at det tværfaglige samarbejde skal forøges. I den sammenhæng udvikles 
nye beslutnings- og mødeformer i arbejdet med udsatte børn og unge. Her kunne 
det være oplagt at lave et forstudie, der har to fokus punkter: Det ene er at 
undersøge beslutningsprocesserne uden brugen af kortene med fokus på at 
identificere bias. Det andet er at undersøge, hvad det vil sige at få idéer, der skaber 
bedre løsninger for barnet eller den unge. På baggrund af dette kan kortene 
udvikles og testes i en mere tilpasset form og i en større skala. 

En mulighed kan være at udvikle kortene med et par juridiske spørgsmål. Flere 
undersøgelser har peget på, at loven ofte ikke overholdes (se fx Borgerrådgiver 
København, 2016). De kunne fx indeholde spørgsmål som, hvad ønsker barnet, 
hvad siger forældrene, eller hvad siger skolen. 

Der er også potentiale for at udvikle selve testen af kortene. Kvantitative 
sammenligner mellem testgrupper og kontrolgrupper er en oplagt mulighed for 
at få afklaring på om, og hvor kortene har betydning for begrænsninger af fejl-
vurderinger (jf. Munro 2017) og for beslutninger om andre og mere vedvarende 
løsninger. Sagsbehandlerne problematiserede, at de ikke oplevede at få noget ud 
af at bruge kortene og derfor brugte dem mere af pligt end af lyst. Der er derfor 
behov for at tydeliggøre, hvad der sker på møderne og sikre et solidt 
analysegrundlag. En metode til at opnå dette er at benytte video feedback, hvor 
møderne bliver filmet, og hvor forskere og supervisorer giver feedback på møde-
forløbene, og hvorvidt de leder til hensigtsmæssige beslutninger. Erfaringer med 
at opbygge en model for dette metodiske design kan hentes fra projektet om 
MinRådgivningsPartner (Antczak, et al., 2017, 2019). Det ville også kunne synlig-
gøre, hvori kortenes potentialer og begrænsninger ligger. En helt anden mulighed 
er at teste kortene gennem kunstige forsøg, hvor teams drøfter og tager be-
slutninger ud fra vignetter.  

Et sidste fremtidigt perspektiv er at tage kortene i anvendelse som læringsredskab 
på grunduddannelser og i kompetenceudviklingen på efter- og videre-
uddannelser. Nærværende rapport er til dels skrevet med denne mulighed for øje.  

Afslutningsvist skal det nævnes, at der helt grundlæggende mangler forskning og 
viden om sagsbehandlergruppers beslutninger i socialt arbejde med udsatte børn 
og unge. Her kan casestudier, der sammenligner forskellige gruppeorganiseringer 
på tværs af kommuner med de enkelte, børn, unge og familiers forandringsforløb 
være et oplagt undersøgelsesdesign. En anden tilgang ville være at bruge adfærds-
teorien til at undersøge, hvordan medarbejdere oplever deres egne beslutnings-
processer eller til at lave detaljerede analyser af videooptagelser af møder. Denne 
viden kunne bruges til at øge viden og bevidsthed om typiske problemer og bias. 
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Med øget viden om problemet vil det være muligt at udvikle helt andre, robuste 
og enkle interventioner, der tager specifikt udgangspunkt i den konkrete kontekst. 
Det kunne for eksempel være brugen af helt simple regler så som, at sags-
behandleren altid skal tale med barnet, før han eller hun taler med forældrene. En 
sådan intervention kan fx testes gennem et for- og efterstudie af sagsbehandlernes 
egne vurderinger af beslutningsfokus og kvalitet.  

Manglen på viden om sammenhængen mellem gruppebeslutninger, beslutnings-
kvalitet og forandringer hos barnet eller den unge kalder i det hele taget på inter-
disciplinær forskning. Den adfærdsteoretiske linse er blot en af mange mulige. 
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Bilag 1:  
Fremgangsmåde for det systematiske litteraturreview 
 

Formål 

Formålet med litteratatur reviewet er at lave en systematiske gennemgang af 
international forskning om betydningen af, at beslutninger om indsatser til udsatte 
børn og unge er organiseret i mono-professionelle grupper. Målet er at få viden 
om, hvordan sagsbehandlergruppen påvirker beslutninger om indsatser til 
udsatte børn og unge. Med den systematiske tilgang er det dels vores mål at 
afdække og samle forskningsbaseret viden om, hvordan grupper påvirker 
beslutninger, dels er det at give sikkerhed for, at vi ikke har udeladt afgørende, 
international anerkendt forskning i vores argumentation for den praksis-
undersøgelse, der er rapportens andet spor.   

Metode  

Vores metodiske fremgangsmåde følger guidelines, der er udarbejdet af det 
engelske forskningscenter SCIE – Social Care Institute for Excellence (Rutter et al 
2010). Det afgørende element i et systematisk review er, at det gennemføres med 
en tydelig angivelse af den metodiske fremgangsmåde i søgning, in- og eks-
klusion og evaluering af artiklernes kvalitet. Hvordan vi har gjort dette, 
præsenteres her. 

Problemformulering 

Da vi startede vores søgning, lød vores problemformulering: Hvilken effekt har 
gruppebeslutninger på indsatser, der iværksættes for udsatte børn og unge? Med 
denne problemformulering ønskede vi at få viden om sammenhængen mellem 
gruppebeslutninger og udsatte børn og unges liv. Vi startede med en usystematisk 
søgning for at få et indtryk af, hvordan forskningen i socialt arbejde havde 
undersøgt spørgsmålet. Det viste sig hurtigt, at problemformuleringen var alt for 
snæver. Vi kunne ganske enkelt ikke identificere en eneste artikel, der svarede til 
spørgsmålet. Derfor åbnede vi problemformuleringen op og spurgte i stedet for 
til, hvad der findes af forskning om mono-professionelle grupper som fænomen i 
beslutninger om indsatser til udsatte børn og unge. Den nye problemformulering 
lyder:  

Vi ønsker at undersøge, hvordan grupper påvirker beslutninger i socialt 
arbejde med udsatte børn og unge 

Med udgangspunkt i denne problemformulering lavede vi søgekriterier og in- og 
eksklusionskriterier.  
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Søgestreng 

Selve søgningen på artikler lavede vi i samarbejder med en bibliotekar fra 
Københavns Professionshøjskoles bibliotek på Socialrådgiveruddannelsen. Vi 
søgte først og fremmest på ”gruppe beslutninger”. Men da temaet ”gruppe-
beslutninger” ikke er et etableret forskningstema inden for forskning i socialt 
arbejde, lavede vi en søgestreng, der kombinerede forskning om grupper og 
forskning om beslutninger. Vi delte søgestrengen op i fire temaer:  

1) forskningsspørgsmål om grupper – formålet med dette tema er at sikre artikler-
nes relevans i forhold til at undersøge teori og praksis om grupper som fænomen 
i socialt arbejde 

2) forskningsspørgsmål om beslutninger – formålet med dette tema er at sikre 
artiklernes relevans i forhold til at undersøge teori og praksis om beslutninger i 
socialt arbejde 

3) forskningsfelt, fagdomæne– formålet med dette tema er at afgrænse det faglige 
domæne til socialt arbejde  

4) forskningsfelt, målgruppe – formålet med dette tema er at afgrænse artiklerne 
til målgruppen udsatte børn og unge 

De artikler, vi var interesserede i, skulle være relevante inden for hver af de fire 
temaer. Derfor blev de kombineret med AND. Men inden for de fire temaer, be-
høvede artiklerne kun at være relevante inden for et af søgeordene. Derfor blev 
søgeord inden for temaer adskilt med OR. I tabel 1 er en oversigt over søgeord i 
søgestrengen. 

Tabel 1: Søgestreng til systematisk review om gruppebeslutninger 

Fokus for afgrænsning Søgeord 
1) Forskningsspørgsmål vedr. 
grupper 

group OR team OR interprofessional 

 AND 
2) Forskningsspørgsmål vedr. 
beslutninger 

(DE "DECISION making" OR DE "GROUP 
decision making") OR decision OR decision 
making OR judgement 

 AND 
3) Forskningsfelt – fagdomæne  "social policy" OR "social work" OR "social 

service" 
 AND 
4) Forskningsfelt – målgruppe  Child 

 

Søgningen er tidsmæssigt afgrænset til artikler fra 1980-2019. Vi har valgt at søge 
på artikler fra en relativt lang tidsperiode sammenlignet med de fleste syste-
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matiske review. Det har vi valgt af fire grunde: For det første bliver gruppe-
beslutninger som et empirisk fænomen ikke forældet. For det andet forventer vi, 
at der ikke er skrevet ret meget om gruppebeslutninger inden for forskning i 
socialt arbejde, og derfor giver den lange tidshorisont os større chance for at finde 
frem til artikler. Den fjerde grund til at afgrænse søgningen i 1980 er, at ”be-
slutninger” var et hot forsknings-emne i 1980’erne, derfor har vi en formodning 
om, at der er forsket i gruppebeslutninger i 1980’erne og 1990’erne. 

Søgedatabaser 

Vi lavede søgningen i SocIndex og PsykInfo, som er de to søgedatabaser, der 
samler forskning om socialt arbejde. SocIndex har også forskning om politik og 
samfundsforhold. PsykInfo er målrettet til psykologiske artikler, men omfatter 
også tidsskrifter om arbejde med udsatte børn og unge, herunder socialt arbejde.  

Søgelogbog  

Søgelogbogen giver et overblik over, hvor mange artikler vi fandt frem til under 
hver søgning, hvor og hvornår søgningen fandt sted. 

Tabel 2: Søgelogbog 

Dato 
 

Database Søgeterm(er) Afgrænsning 
– fx sprog, år,  

Antal 
hits 

Kommentarer 

01.03.2019 SocIndex group OR team OR 
interprofessional   

 368.711 S1 

 
 

 ( DE "DECISION 
making" OR DE 
"GROUP decision 
making" ) OR decision 
OR decision making 
OR judgement  

 133.313 S2 

  "social policy" OR 
"social work" OR 
"social service"  

 146,610 S3 

  child    278.062 S4 
  S1 AND S2 AND S3 

AND S4 
 819  

 
 

 ( group OR team OR 
interprofessional) 
AND ((DE 
"DECISION making" 
OR DE "GROUP 
decision making" ) OR 
decision OR decision 
making OR 
judgement ) AND 
("social policy" OR 
"social work" OR 

1980-2019 
Academic 
journals 
LANGUAGE: 
ENG, GER 

648 Overført til 
Covidence 
1 dublet 
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Dato 
 

Database Søgeterm(er) Afgrænsning 
– fx sprog, år,  

Antal 
hits 

Kommentarer 

"social service") AND 
child 

01.03.2019 PsychInfo group OR team OR 
interprofessional  

 1.044.428 S1 

  ( DE "DECISION 
making" OR DE 
"GROUP decision 
making" ) OR decision 
OR decision making 
OR judgement  

 297.195 S2 

  "social policy" OR 
"social work" OR 
"social service"  

 98.731 S3 

  child    786.839 S4 
  S1 AND S2 AND S3 

AND S4 
 610  

  ( group OR team OR 
interprofessional) 
AND ((DE 
"DECISION making" 
OR DE "GROUP 
decision making" ) OR 
decision OR decision 
making OR 
judgement ) AND 
("social policy" OR 
"social work" OR 
"social service") AND 
child 

1980-2019 
Academic 
journals, 
 
LANGUAGE: 
ENG, GER  

513 Overført til 
Covidence 
191 dubletter 

I alt til 
screening 

    970 artikler 

 

Screening af artikler 

Søgelogbogen viser, at vi fandt 970 artikler i vores søgning. Disse artikler blev 
importeret i Covidence, som er et software til håndtering af processen for syste-
matiske review. Covidence guider reviewprocessen og sikrer dens systematik ved 
at stille krav om rækkefølgen i screening og kvalitetssikring. Vi lavede en dobbelt 
screening, hvor to forskere parallelt screener titler og abstract i de 970 artikler. 
Baseret på vores problemformulering og søgestreng havde vi på forhånd defineret 
kriterier for in- og eksklusion. Undervejs tilføjede vi nye kriterier – fx ekskluderede 
vi artikler, når de handlede om beslutninger, der blev truffet i samarbejder med 
familier og børn. Det blev til eksklusions-kriteriet: Clients involved.  

  



59 
 

970 artikler screenet gennem titler og abstract 

 873 artikler ekskluderet 

97 artikler vurderet for relevans gennem fuld tekst læsning 

 92 artikler ekskluderet på baggrund af følgende kriterier 

  49: ikke gruppe beslutninger 

  18: kun tværfaglighed 

  10: klienter involveret 

  5: kun individ fokus 

  4: ikke en forskningsartikel 

  4: Ikke social work profession 

  1: dublikat (same som en anden artikel) 

  1: ikke socialt arbejde  

5 artikler inkluderet i review 

 

Resultater 

Resultaterne af reviewet er afrapporteret i rapportens del 3 under overskriften: 
Systematisk litteraturreview om betydningen af grupper for beslutninger 

Kvalitetsvurdering 

Artiklernes kvalitet er først og fremmest vurderet på baggrund af deres relevans 
for vores problemformulering. Derfor foregik en stor del af kvalitetssikringen i 
eksklusionsprocessen. Her vurderede vi artiklernes validitet. Det vil sige, om der 
var sammenhæng mellem forskningsspørgsmål, undersøgelsesdesign, analyse og 
konklusion. Her var der flere artikler, der påstod at undersøge gruppe-
beslutninger, hvor det viste sig, at empirien handlede om noget andet (se fx 
Saltiel), eller hvor analysen handlede om noget andet, fx tværfaglig samarbejde og 
ikke gruppen som fænomen (se fx Roesch – March 2012 og Chor 2013). En artikel 
af Axford og Berry (2005): Exploring the Potential of Shadow Controls in the 
Evaluation of Children’s Services, International Journal of Social Research 
Methodology, 8:5, 389-404 er et godt eksempel på en artikel, der umiddelbart 
undersøger gruppebeslutninger, men hvor kvalitetsvurderingen viser, at deres 
analyse af gruppens betydning er en antagelse og ikke en analyse. Artiklen 
rapporterer resultaterne af en test af et værktøj, der har til formal at gøre 
evalueringer af individuelle børns udvikling mere systematisk og effektiv. Selvom 
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redskabet testes I en gruppesammenhæng, forholder artiklen sig ikke til, hvordan 
fx gruppedynamikker påvirker evalueringen. De skriver eksempelvis: 
“Disagreements like this were resolved following discussion and joint con-
sultation of the evidence, so ensuring consistency” (p. 393-394). Og så fortsætter 
de til et nyt tema. Når de afslutningsvist diskuterer artiklens svagheder, tager de 
udgangspunkt i, at mere og bredere viden (fx via en gruppe) automatisk forbedrer 
evalueringen af indsatser, men de gør ikke denne antagelse til genstand for 
analyse. Denne tendens, til at basere viden om grupper på antagelser frem for at 
gøre det til genstand for analyse, var kendetegnet for størstedelen af artiklerne.  

I vurderingen af de fem udvalgte artiklers kvalitet har vi lagt vægt på deres 
teoretiske troværdighed. Det vil sige på, om deres konklusioner er teoretisk under-
bygget, eller om forskningen er mere spekulativt anlagt, hvor de søger at påvise 
den antagelse, der danner baggrund for studiet.  

Kortlægning af temaer i forskningen om grupper og beslutninger 
inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge 

På baggrund af de artikler, der blev sorteret fra litteraturreviewet, har vi lavet en 
kortlægning af tematikker, som giver et overblik over forskning inden for socialt 
arbejde, der handler om grupper og beslutninger. Forskning, der specifikt handler 
om gruppebeslutninger i socialt arbejde med udsatte børn og unge, er meget 
begrænset, og den handler typisk om andre spørgsmål end om selve ”gruppe-
beslutninger” som fænomen. Man kan snarere sige, at forskningen handler om 
enten grupper eller om beslutninger. Eller endnu mere præcist om enten profes-
sionelle grupper eller om professionelle beslutninger. I det følgende giver vi et 
overblik over, hvad forskningen om de to fænomener – grupper og beslutninger – 
handler om.  

Hvad handler forskning om professionelle grupper om? 

Forskning om grupper kan inddeles i fire temaer.  

1) Det største forskningstema handler om, hvordan børn, unge og familier ind-
drages i de gruppesammenhænge, hvor professionelle vurderer og træffer be-
slutninger (Crea, 2010b; Hitzler & Messmer, 2010; Stabler et al., 2019). Indenfor 
dette tema fokuserer forskningen typisk på specifikke metoder for inddragelse 
eller organisering af grupperne.  

2) Et andet tema handler om, hvordan beslutninger træffes på tværs af organisa-
toriske- og professionelle grænser (Chor, 2013; Roesch-Marsh, 2012).  

Fælles for tema 1 og 2 er, at de handler om udfordringer omkring organisering af 
tværfaglighed og det at arbejde på tværs frem for om betydningen af, at be-
slutningen træffes i en gruppe. Der er fx udviklet og forsket i metoder til at gen-
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nemføre ’group decision-making’ (Hitzler & Messmer, 2010). Målet med disse 
metoder er enten at forbedre beslutninger ved at inddrage børn og familier eller 
ved at øge det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde. Det vil sige den type af 
organiseringer, vi herhjemme kalder ”netværks-møder”, ”visitationsmøder”, 
”børnesamtaler” og tilsvarende. 

3) Det tredje tema handler om supervision. Enkelte artikler inden for denne 
litteratur beskæftiger sig specifikt med ”gruppebeslutninger” som fænomen 
(Marks & Hixon, 1986; Potter & Brittain, 2009; Rankine, 2013; Saltiel, 2017), men 
derudover handler de – ligesom i de to øvrige temaer – om konkrete metoder, ten-
denser inden for supervision eller de udfordringer, sagsbehandlerne oplever i 
supervisionen (Magnussen, 2018).  

4) Det fjerde tema handler om beslutninger. Artiklerne i dette tema er inkluderet i 
litteraturreviewet.  

Visualiseret som temaer, ser forskningslitteraturen om professionelle grupper 
sådan her ud: 

Figur 1: Temaer i forskning om grupper i socialt arbejde 

 

Hver cirkel indikerer et afgrænset forskningstema. I de to nederste temaer – 
supervision og beslutninger – er der et overlap, fordi der er enkelte af artiklerne 
om gruppesupervision, der også handler om, hvilken betydning gruppen har for 
de beslutninger, der bliver truffet. De stiplede linier i de to øverste cirkler 
indikerer, at temaerne ikke handler om mono-faglige, professionelle gruppe-
beslutninger. Det er denne forskning, der udgør langt størstedelen af litteraturen 
vedrørende grupper og beslutninger i socialt arbejde.  

  

GRUPPE 

Tværfaglige 
beslutninger 
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unge og 
familier 

Supervision Beslutninger 
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Hvad handler forskning om professionelle beslutninger om? 

Det andet fænomen, vi er nysgerrige på, er ”beslutninger” – og nærmere bestemt 
i beslutningsprocesser og beslutninger, der foregår i en organisatorisk sammen-
hæng, fx i grupper. Det vil sige, at artikler om individuelle beslutninger af bl.a. Brian 
Taylor og Eileen Munro ikke indgik i vores artikel søgning.  

Forskningen om beslutninger kan også inddeles i fire undertemaer:  

1) Det første tema, som også har stor relevans for vores projekt, handler om ”bias” 
i beslutninger, hvor bias både bliver anskuet som for-forståelser (Arruabarrena et 
al., 2017) og som uhensigtsmæssige beslutningsmønstre i beslutningsprocessen 
(Forkby & Höjer, 2011; Roesch-Marsh, 2018).  

2) Det næste tema handler om barnets stemme; hvorvidt og hvordan barnet bliver 
inddraget og hørt i beslutninger (Chor, 2013; Christiansen & Anderssen, 2010; 
Sørensen, 2019).  

3) Det tredje tema handler om anvendelsen af teknologi, systematik og modeller, 
og hvilken betydningen det har for kvaliteten af beslutninger (Crea, 2010a; 
Cuccaro-Alamin et al., 2017; Heggdalsvik et al., 2018; Sørensen, 2018).  

4) Og det fjerde tema handler om professionel identitet, kompetencer og hold-
ninger. Denne forskning beskæftiger sig eksempelvis med sagsbehandleres 
holdninger til bestemte former for foranstaltninger, eller med hvordan deres 
identitet påvirker og udvikler sig, når de sættes følelsesmæssigt under pres (Helm, 
2016, 2017; Lamponen, Pösö, & Burns, 2019; Pösö & Laakso, 2015).    

Visualiseret som temaer ser forskningslitteraturen om professionelle beslutninger 
sådan her ud: 
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Figur 2: Temaer i forskning om beslutninger i socialt arbejde 
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I modellen er overlappene mellem beslutninger og tre af temaerne skraveret. Det 
indikerer, at der her findes forskning om mono-professionelle gruppers betydning 
for beslutninger. Det er de artikler, vi gennemgår i det systematiske review.  

Begreber om grupper 

En række begreber bliver brugt til at betegne ”grupper” og ”gruppe beslutninger”. 
Nogle af dem er teoretisk forankret og har en meget specifik betydning, og andre 
bliver brugt forskelligt alt efter kontekst og forskningstema. Tabel 3 giver et over-
blik over betydningen af de forskellige begreber. 

Tabel 3: Ordbog om grupper i socialfaglige beslutningsprocesser 

Forsknings-emne Empirisk fænomen 
Shared decision-making Når beslutninger træffes i fællesskab (shared) med 

familier og børn 
Group conference Metode til at inddrage familier i 

beslutningsprocesser 
Group decision-making  Bruges både som betegnelse for beslutninger, der 

træffes sammen med borgere, tværprofessionelle 
beslutninger og mono-professionelle beslutninger – 
fx grupper af sagsbehandlere 

Group supervision Supervision i mono-professionelle teams med og 
uden leder, hvor der er fokus på læring, sparring og 
drøftelse af beslutninger 

Team work En konkret arbejdsmetode, der ikke har noget 
beslutninger at gøre 

Group work En konkret arbejdsmetode, der ikke har noget 
beslutninger at gøre 
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