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Abstract 

The purpose of this qualitative study was to get an insight in if the method Signs-of- 

Safety might improve childrens’ participation in investigations concerning themselves. 

Our research questions were; How do social workers who use or do not use Signs-of- 

Safety reflect on children's involvement in investigations? and; Is there accordingly to 

the social workers a variation in the degree of participation among children in 

investigations where Signs-of-Safety is used compared to investigations where the 

method is not used? Two focus group interviews in two different municipalities, one 

where Signs-of-Safety had been used and one where the method not had been used, 

were performed. The interviews and four written investigations i each work group were 

analysed by using Hart´s participation ladder and social constructivism. The result 

showed that all our informants regarded childrens’ participation as important. No 

differences in the degree of participation of the children could be identified.  

  

Keywords: Signs of Safety, childrens´ participation, the ladder of participation, social 

constructivism, social worker. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om metoden Signs-of-Safety kan 

öka barns delaktighet i barnutredningar gjorda av socialsekreterare. Frågeställningar är:  

- Hur reflekterar socialsekreterare som använder respektive inte använder Signs-of- 

Safety kring barns delaktighet i utredningar? Samt: - Varierar graden av delaktighet hos 

barn mellan utredningar där Signs-of-Safety används jämfört med utredningar där 

metoden inte används?  

Vi genomförde två stycken fokusgruppintervjuer med totalt tio socialsekreterare som 

arbetar med utredningar inom socialtjänsten, samt analyserade sju utredningar varav 

fyra var skrivna i en kommun som använde sig av Signs-of-Safety. De resterande tre 

utredningarna var skrivna i en kommun där de inte använde Signs-of-Safety. Teoretisk 

utgångspunkt var socialkonstruktivism. Det fanns en stor enighet bland 

socialsekreterarna om att det är viktigt att barn görs delaktiga. Analysen av både 

intervjuer och utredningar gjordes utifrån Harts delaktighetsstege samt 

socialkontruktivism och visade att metoden Signs-of-Safety inte verkade öka barns 

delaktighet, men att metoden tydliggjorde delaktigheten.   

 

Nyckelord: Signs of Safety, barns delaktighet, delaktighetsstege, socialkonstruktivism, 

socialsekreterare. 
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1. Inledning 
Signs of Safety är en metod i barnavårdsutredningar som utvecklades i Australien på 1990-

talet av Andrew Turnell och Steve Edwards (Turnell 2006) och har sedan dess spridit sig runt 

om i världen. Metoden fokuserar på att ta fram risk- och skyddsfaktorer i ett barns/en 

ungdoms liv. Metoden utvecklades av socialarbetare som behövde en mer deltagarstödd 

riskbedömningsmodell i kontakten med familjer där det fanns en komplex problematik och 

motstånd mot socialtjänstens inblandning. Inom metoden kartlägger socialsekreteraren  

tillsammans med barnet/ungdomen och vårdnadshavare det positiva, det negativa och vad 

som behöver hända i barnets/ungdomens liv. Syftet är att engagera både barn, 

familjemedlemmar och professionella (Östberg 2014). Man värderar socialarbetarens 

erfarenhet och kompetens och ser gärna att man sprider sin erfarenhet och praktik så att en 

kunskapsbas byggs upp inom detta område.  

  

Basen för arbetet är ett samarbete mellan socialtjänst, barn, familjemedlemmar och andra 

professionella. Inom Signs of Safety kallas detta för “partnership”, vilket beskrivs vara 

motsatsen till paternalism. Enligt Söderberg, Witt och Hiller (2014), vilka studerat 

socialsekreterare som arbetar utifrån metoden Signs of Safety samt BBIC i en kommun i 

Stockholm, ligger paternalismen eller förmyndarmentaliteten nära till hands för 

socialsekreterare eftersom man arbetar som en myndighet och utifrån detta behöver fatta 

beslut och ibland även omhänderta barn. Vill man skapa förändring och samarbete är detta 

ingen bra väg att gå. Men enligt författarna finns det även en risk i att samarbeta med en 

vuxen/förälder som utsatt ett barn för något; att man minimerar eller överser med riskerna för 

barnet. Detta menar man, behöver socialarbetare vara särskilt uppmärksamma på (Söderberg 

et al., 2014). 

  

Samarbetet med föräldrar, nätverk och att även involvera barnet, fråga efter detaljer samt 

involvera alla i oron för barnet hjälper socialarbetaren att göra en risk- och skyddsbedömning 

av god kvalitet. Tillsammans med familjen analyserar och tolkar man den information man 

har samlat in. För att detta samarbete ska fungera krävs öppenhet och ett respektfullt 

bemötande. Signs of Safety innebär att man arbetar mycket med barnets nätverk, både för att 

få information om barnet men också för att ge information om barnet. Detta bidrar till att 

barnets situation uppmärksammas och det kan få hjälp. Även efter att socialarbetarens arbete 

är avslutat finns nätverket kvar som ett skydd för barnet (Söderberg, Witt & Hiller 2014). 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om metoden Signs of Safety kan öka barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar.  

  

Våra frågeställningar är: 

- Hur reflekterar socialsekreterare som använder respektive inte använder Signs of Safety 

kring barns delaktighet i utredningar? 

- Varierar graden av delaktighet hos barn mellan utredningar där Signs of Safety används 

jämfört med utredningar där metoden inte används?  

  

1.2. Relevans för socialt arbete 
Signs of Safety har blivit använd i ett flertal länder, däribland Sverige. I dagsläget utbildar sig 

fler och fler socialsekreterare inom metoden. En kartläggning av FoU Södertörn visar att flera 

kommuner i Stockholms län använder metoden (Östberg, Wiklund och Backlund, 2016). 

Enligt Östberg et al., är Signs of Safety en metod som används i princip lika mycket som 

BBIC (Barns Behov i Centrum). BBIC är ett evidensbaserat arbetsredskap som används på 

många håll inom Sverige. Ett exempel på användandet av både BBIC och metoden Signs of 

Safety i Sverige är ovan nämnda metodstöd av Söderberg, Witt och Hiller. De kombinerar 

metoden Signs of Safety (www.signsofsafety.net, 2017) med verksamhetssystemet BBIC – 

Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2006) när det gäller arbetet med våldsutsatta barn och 

ungdomar. Metodstödet har arbetats fram av socialsekreterare och behandlare och är fullt av 

praktiska exempel. Metodstödet är riktat till utredande socialsekreterare i 

myndighetsutövning, men kan användas av alla som möter barn och ungdomar som utsätts för 

våld i nära relationer (Söderberg, Witt & Hiller 2014). 

  

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Signs of Safety 
Signs of Safety är både en värdegrund/förhållningssätt och en metod. Vi kommer i denna 

studie att benämna den som metod. Signs of Safety bygger på att alla inblandade ska förstå 

vad som sägs. Det är viktigt att tala på ett enkelt sätt och gärna använda samma ord som 

barnet och föräldrarna själva använder (Turnell 2006). 

http://www.signsofsafety.net/
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Enligt Söderberg, Witt och Hiller (2014) bygger Signs of Safety på 12 principer för att uppnå 

ovanstående: 

  

1. Se klienter som personer som socialsekreterare i myndighetsutövning kan samarbeta med. 

Beteenden är inlärda och kan därmed förändras. Genom att bemöta personen på ett sätt som 

förmedlar att förändring är möjlig inger du hopp och skapar förutsättningar för samarbete. 

  

2. Samarbeta med personen, inte med problembeteendet. Att samarbeta med någon är inte 

detsamma som att godkänna eller acceptera dennes omsorgsbrist eller våldsamhet. Ta reda på 

vad familjemedlemmarna vill. Det är viktigt att du inte ser familjen som en enhet utan varje 

person som en individ med olika bilder och upplevelser av en situation. Var alltid ärlig och 

uppriktig. 

  

3. Samarbete är möjligt även när vi måste ta till tvång. I arbetet med utsatta barn behöver du 

ibland tillämpa tvångsmedel. Kom ihåg att samarbete är möjligt även när tvång används. 

  

4. Det finns tecken på säkerhet i alla familjer. I alla familjer finns det stunder då barnet inte 

far illa. I alla familjer finns det ”tecken på säkerhet” (Signs of Safety). Var noga med att 

uppmärksamma dessa stunder. 

  

5. Ha ett tydligt fokus på säkerhet och trygghet. Allt socialt arbete med utsatta barn går ut på 

att öka säkerheten och tryggheten för barnet. Varje övervägt agerande skall syfta till detta. 

  

6. Utforska vad familjen vill. Var nyfiken på vad familjen vill och hur de vill lösa sin 

situation. Använd familjens mål och lösningar i den mån det är möjligt. 

  

7. Sök alltid efter detaljer. Ta alltid fram specifik och detaljerad information, vare sig det 

gäller att undersöka negativa eller positiva aspekter av situationen. Lösningar framträder ur 

detaljer, inte ur generaliseringar. 

  

8. Tänk förändring i små steg. Arbeta med att åstadkomma små förändringar och förstå att 

målen inte omedelbart kommer att nås. Rikta in dig på små mål inom räckhåll och bekräfta 

dem när de uppnås. 
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9. Skilj på beskrivningar och bedömningar. Vänta med att göra en bedömning tills att så 

mycket information som möjligt har samlats in. Skilj på din bedömning och på beskrivningar 

av barnets situation. Kom ihåg att andra många gånger kommer att se annorlunda på det som 

skett. 

  

10. Erbjud valmöjligheter. Undvik att stöta bort föräldrar genom onödigt tvång. Erbjud istället 

alternativ utifrån så många aspekter och infallsvinklar som är möjligt i ärendet. Ett sådant 

förhållningssätt involverar familjemedlemmarna i processen och främjar samarbete. 

  

11. Se samtalet som ett forum för förändring. Betrakta samtalet som ett tillfälle att arbeta 

förändringsinriktat. Värdesätt därför samarbetet mellan dig och familjen. Detta är ditt 

huvudsakliga redskap för att stödja människor att åstadkomma förändring. 

  

12. Se på ovannämnda principer som en strävan och inte som ett måste. Inte ens den mest 

erfarna socialsekreteraren kommer att leva upp till alla principer hela tiden. 

 

Grunden i Signs of Safety är att se till de skydds- och riskfaktorer som finns i ett barns liv, 

och hur barnets situation kan lösas på bästa sätt. För att uppnå detta finns det två metoder att 

ta hjälp av. Den ena är Mappning, den andra är De tre husen. Mappning är ett engelskt 

begrepp som på svenska kan översättas till “kartläggning”. Och det är just vad mappning är, 

en kartläggning över skada/fara för barnet, komplicerande omständigheter samt styrkor och 

skydd som finns hos barnet och/eller i dennes liv. Genom att kartlägga detta kan man beskriva 

framtida risker gällande barnet som kan uppkomma om ingen förändring sker. Man kan även 

formulera vad som behöver hända för att barnet ska vara skyddat. Vid mappning kartlägger 

socialsekreteraren detta tillsammans med barnet och vårdnadshavarna eller andra viktiga 

personer genom att skiva upp detta på exempelvis en tavla (Turnell & Edwards, 

1999). Genom de tre husen får barnet/den unge själv sätta ord på vad som inte fungerar, vad 

som fungerar och vad de önskar sig. Barnet/den unge får genom att rita upp tre hus; det 

jobbiga huset, det bra huset och önskehuset sedan skriva och/eller rita ting i vardera huset 

(Söderberg, Witt & Hiller 2014).  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskriver vi sökprocessen av relevant litteratur, samt presenterar det resultat 

som framkommer i tidigare forskning. Det avslutas med sammanfattning av artiklarna om 

Signs of Safety.  

  

3.1. Litteratursökning 
Vi har i vår litteratursökning om tidigare forskning kring barns och ungas deltagande inom 

barnavården sökte vi via Högskolan i Gävles bibliotek. Vi gjorde en enkel sökning inom 

ämnet Socialt arbete, med sökorden; participation young people adolescents children social 

work. Vi klickade i att vi ville ha artiklar som fanns i fulltext samt var peer reviewed 

granskade. Vi ställde in årtalen 2007-2017 för att inte få för gammal och därför ej relevant 

forskning. Vi fick fram 112 artiklar. När dubbletter togs bort (automatiskt) var det 71 stycken 

kvar. Fem av dem fann vi intressanta för vår uppsats. Det föll bort många artiklar då de var 

antingen för smala eller för breda för vårt syfte. Det var också många artiklar som visserligen 

handlade om barns deltagande, men var inriktade på andra områden inom barnavården än vad 

det sociala arbetet involverar, främst handlade dessa artiklar om sjukvård och skola. Eftersom 

vi har gjort avgränsningarna barns deltagande ur ett socialsekreterare-perspektiv, samt 

delaktighet i utredningar på socialtjänsten, blev dessa artiklar inte intressanta för oss. Många 

artiklar handlar inte huvudsakligen om barns deltagande utan om något annat. De handlar för 

lite om deltagandet för att vara givande i vårt arbete. Många artiklar handlar även om 

forskningsmetodik, vilket vi tog med i viss mån. Vi ville dock inte lägga för mycket fokus på 

det med tanke på vår studies syfte och frågeställningar.  

 

När vi sökte på forskning om Signs of Safety använt oss av Högskolan i Gävles webb-

bibliotek, sökt på artiklar i ämnesguiden Socialt arbete. Vi har använt oss av två sökmotorer, 

Socindex och Psycinfo. Vi fick fram mycket lika resultat. På bägge motorerna sökte vi 

slutligen på: “Signs of safety”, och avgränsade oss mellan årtalen 2009 och 2017. Vi kryssade 

i full text och peer reviewed. Genom sökordet och avgränsningarna fick vi ett hanterbart och 

bra resultat av artiklar. Socindex gav oss 6 resultat varav vi tyckte 5 st var relevanta för vårt 

arbete. Psycinfo gav oss 10 resultat varav vi tyckte 5 st var användbara för oss. Vi begränsar 

oss till de artiklar som berör barn med inriktning på metoderna inom Signs of Safety. 
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3.2. Resultat i tidigare forskning 
Nedan går vi igenom de studier som vi anser är relevanta för vår forskning. Först presenteras 

artiklar gällande barns delaktighet, sedan artiklar gällande Signs of Safety. Artiklarna 

presenteras med olika underrubriker för att strukturera upp texten. 

 

3.2.1. Forskning om barns och ungas delaktighet i beslutsprocesser 

Tidigare forskning om barns deltagande konstaterar att det finns lite forskning inom området 

som handlar om hur barn görs delaktiga. Artiklarna nedan handlar om olika metoder som ska 

göra barn och unga mer deltagande, samt hur man kan arbeta kollektivt för barns och ungas 

delaktighet. Vi beskriver här artiklarna uppdelade i två undergrupper.  

  

3.2.1.1. Samverkan för att nå delaktighet  

En av studierna handlar om hur norska ungdomar kan uppfatta hur det är att delta i ett 

samverkansteam eller möte mellan olika yrkesgrupper. Studien presenterar att tidigare 

forskning tyder på att effektivt deltagande bland unga är ganska sällsynt och att både 

professionella och de unga själva tycker det är svårt att öka delaktigheten. Forskarna menar att 

ett sätt att säkerställa ungas rätt till deltagande i Norge är att inkludera ungdomstjänstemän i 

samverkansteamet kring de unga. Kunskap om ungdomars erfarenheter i denna typ av 

deltagande kan ge viktiga insikter. I studien studeras fem ungdomars uppfattningar om att 

delta i sådana team. Kvalitativa intervjuer och kvalitativ innehållsanalys gjordes. Resultatet 

var att ungdomars deltagande i samverkansteam kan utgöra en väg för att uppnå ett effektivt 

deltagande hos dem. Både underlättande faktorer och hinder för effektivt deltagande hittades. 

Studien föreslår nya sätt att underlätta för mer deltagande och öka sannolikheten för 

förbättrade resultat inom barnomsorgen genom processer som säkerställer effektivare 

samverkan, hjälp och support (Sæbjørnsen & Willumsen, 2015). 

  

I en annan norsk studie undersöks hur kollektivt deltagande kan hjälpa till att involvera 

klienter i förbättringen av barnskyddstjänster. Två av flera initiativ i projektet vilka syftar till 

kollektivt användardeltagande i Norge, presenteras i artikeln. Ett av dem är en dialogbaserad 

deltagargrupp för ungdomar i behov av skydd. Det andra projektet är en grupp för föräldrar 

som har förlorat vårdnaden om sina barn. Initiativet för ungdomar medförde förändringar i 

insatsernas utformning och föräldragruppen gav föräldrarna möjlighet att påverka 

socialtjänstens insatser. Resultaten pekar på att det finns ett stort behov av att ytterligare 
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undersöka modeller för kollektivt användardeltagande för att ge klienterna möjlighet att 

påverka tjänsterna/insatserna (Seim & Slettebø, 2010). 

  

3.2.1.2. Metoder för att nå delaktighet 

En finsk forskningsrapport har undersökt vad som skapar förändringar inom alternativa 

vårdinsatser, som till exempel fosterhem. Forskningen fokuserar framförallt på ungdomars 

övergång till självständighet. Resultaten visar att peerforskningsmetoden (en deltagande 

forskningsdesign baserad på att använda vårdtagaren som medforskare) kan vara ett 

framgångsrikt sätt att ge ungdomar möjligheter att utveckla sin forskningsförmåga och vara 

inblandade i kunskapsproduktionen, men även ett sätt att främja förbättrade tjänster för 

"vårdtagare", de unga som lämnar antingen fosterhem eller institutionell vård. Hierarkin 

mellan vuxna forskare och ungdomar som medforskare är tydlig, men metoden ger ändå 

möjligheter att bättre förstå social- och hälsovårdssystemen och deras utmaningar ur 

användarens perspektiv (Törrönen & Vornanen, 2014).  

  

En studie tar upp att de flesta studier om barns deltagande har fokuserat på barnens 

medverkan i planering av tjänster, genomförande och utvärdering. Det finns få studier som 

har haft fokus på barns åsikter om sin egen värld, utifrån deras intressen och bekymmer. 

Alison Clark och June Statham (2005) vill ta reda på det sistnämnda. De använder sig av 

metoden “Mosaic approach” som hjälper dem att samla in verbala och visuella medel för att ta 

fram barns och ungas perspektiv. Inkommet material ger en plattform för kommunikation 

mellan vuxna och barn. Ett exempel på tillvägagångssättet är att barn fick i uppgift att 

fotografera viktiga händelser, personer samt platser. Genom bilderna kartlades barnens 

stöttepelare. Barnen och vuxna pratade sedan om materialet.  

  

I en annan artikel presenteras att det finns ett stort intresse av att inom forsknings-, policy- 

och praxisgemenskapen göra barn delaktiga i beslut som påverkar deras liv. Det finns många 

metoder för att mäta barn och ungdomars åsikter om deltagande i beslutsfattande. Denna 

artikel presenterar tillförlitligheten och giltigheten av barn- och ungdomsdeltagandet i det 

beslutsfattande frågeformuläret CAP-DMQ (Decision-Making Questionnaire) och behandlar 

specifikt en population av barn i en målgrupp, där brist på deltagande i beslutsfattande är en 

akut fråga. Sammanfattningsvis visade CAP-DMQ god tillförlitlighet och giltighet (reliabilitet 

och validitet). Metoden beskrivs därför vara mycket bra och pålitlig för att undersöka barn 

och ungdomars deltagande i beslutsfattande. Dessutom visar metoden vid utvärdering av 

http://www.tandfonline.com/author/Seim%2C+Sissel
http://www.tandfonline.com/author/Sletteb%C3%B8%2C+Tor
http://www.tandfonline.com/author/T%C3%B6rr%C3%B6nen%2C+Maritta+Lea
http://www.tandfonline.com/author/Vornanen%2C+Riitta+Helena
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insatser att barns och ungdomars delaktighet i beslutsfattandet har ökat (O'Hare, Santin, 

Winter & McGuinness, 2016).  

  

3.2.2. Forskning om Signs of Safety 

Många studier av metoden Signs of Safety är internationella. Artiklarna berör internationella 

studier från olika länder, främst Storbritannien. Då metoden Signs of Safety kommer från 

Australien kommer därför en hel del av forskningen där man studerat hur implementeringen 

av modellen har utfallit därifrån. Då studierna gäller en metod kan internationell forskning 

vara relevant att undersöka och jämföra med svenska förhållanden. Frågeställningarna i 

artiklarna har två karaktärer, en riktning är att ta reda på hur socialarbetare ser på saker och 

ting kopplat till sin yrkesroll. Dock finns det ingen frågeställning som liknar våra. Den andra 

inriktningen på frågeställningar går mer ut på att förklara uppbyggnaden av och införande av 

Signs of Safety. Nedan presenteras artiklarna med två underrubriker.  

   

3.2.2.1. Implementering av Signs of Safety 

Salveron, Bromfield, Kirika, Simmons, Murphy och Turnell (2015) beskriver 

implementeringen av Signs of Safety i Australien under en sexårsperiod. De använder sig av 

innovationsteori i sin artikel vilken handlar om att göra något nytt. Artikeln beskriver hur det 

alltid finns ett motstånd då man gör något nytt. Tidigare forskning, menar författarna, har varit 

tydlig med att då man inför metoder som ska skydda barn och familjer ska dessa vara 

evidensbaserade och det ska även finnas en organisatorisk och personalmässig grund som 

fungerar för att föra in metoden. Artikeln beskriver grundligt hur och varför man införde 

metoden i västra Australien. Arbetsmiljön var dålig för socialarbetare, personalomsättningen 

var stor. Det var även många omhändertaganden av barn. Sedan man införde Signs of Safety 

(mellan år 2010-2012) har det förbättrat utfallet i det sociala arbetet med barn och ungdomar 

och deras familjer med upp till 200 % jämfört med hur förhållandena var tidigare.  

  

3.2.2.2. Signs of Safety som metod 

Keddell (2014) diskuterar Signs of Safety som metod. Hennes artikel är en teoretisk 

diskussion om Signs of Safety som strategi, och bygger på en kvalitativ empirisk studie av 

beslutsfattandet i ett sammanhang där Signs of Safety användes. Hon beskriver hur Signs of 

Safety som angreppssätt kan bidra till engagemang och personlig förändring hos föräldrar. 
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Signs of Safety som tillvägagångssätt använder både korrigerande och uppskattande 

angreppssätt i sin inställning till kunskapsproduktion. När det gäller kunskap/makt och 

diskretion/övervakning, hjälper metoden socialarbetaren att skilja mellan när man ska ge 

prövningsrätt till klienter och inkludera dem i kunskapsproduktionen, och när man ska behålla 

kontrollen över kunskapsproduktionen. Etik och respekt är viktigt. 

  

Även Gibson (2014) beskriver Signs of Safety och hur den har utvecklats ur praxis. Gibson 

kombinerar metoden med narrativ intervju för att få unga att berätta, i detta fall om sitt 

negativa sexuella beteende, utan att relationen till socialarbetaren blir negativt påverkad. 

Artikeln handlar även om hur man planerar för att säkerheten för barnet ska bli högre.    

  

I artikeln av Stanley och Mills (2014) förklaras hur metoden Signs of Safety implementeras i 

en stad i Storbritannien. Metoden underlättar vid riskbedömning och för att kunna 

kommunicera till familjerna man arbetar med vad socialarbetare gör och varför de gör det. 

Författarna önskar att familjerna är en del i en arbetsrelation där man gör riskbedömningar 

tillsammans. Att inkludera familjerna anser författarna vara det som familjerna önskar och att 

det även är etiskt rätt.   

  

Lwin, Versanov, Cheung, Goodman och Andrews (2014) undersöker vad mappning har för 

verkan med styrkebaserad fokus. Fokus på styrkor är viktigt och att förbättra styrkor i 

praktiken i barnomsorgsarbetet. De menar att mappning är viktigt, men det kan inte stå på 

egna ben. Metoder utöver mappning behövs.  

  

Melchiorre och Vis (2012) beskriver hur kvinnor som är utsatta för våld i hemmet riskerar att 

förlora sina barn om de inte kan skydda dem. Signs of Safety som metod vill här bygga en 

relation mellan socialarbetare och föräldern/föräldrarna, samt en relation mellan barnet och 

föräldrarna, som grund för förändringsarbetet.  

  

Madsen (2009) menar att socialarbetare arbetar utan ram eller mall för sitt arbete. Det behövs 

alternativ till att omhänderta barn inom det sociala arbetet med familjer. I artikeln presenteras 

hur man kan arbeta lösningsfokuserat, baserat på fyra grundprinciper: 1) Sträva efter kulturell 

nyfikenhet och var uppmärksam på om familjen har lösningar på problemen. 2) Tro på 

möjligheter och bygga på familjens resurser. 3) Arbeta tillsammans med familjen och ge dem 

insatser som passar dem. 4) Engagera familjen i hjälp till självhjälp; empowering. 
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3.2.2.3. Sammanfattning av artiklarna  

De centrala resultaten från den tidigare forskningen är följande; metoden Signs of Safety 

beskrivs som en metod där etik och respekt för klienten är viktigt, man samarbetar med 

familjen och arbetar med empowerment. Man kan arbeta både korrigerande och uppskattande 

men metoden är lösningsfokuserad; man ser till det som är bra och bygger på det. Man 

fokuserar även på små förändringar.  

  

3.2.2.4. Övrig forskning om metoden Signs of Safety 

Som tidigare nämnts pågår just nu en kartläggning av metoden Signs of Safetys användning i 

Sverige, i Stockholmsområdet. Hittills har FoU Södertörns studie visat att metoden används 

främst för åldersgruppen 0-12 år, men få av teknikerna inom Signs of Safety används; främst 

Mappning: en struktur för att få information om oro, om vad som behöver förändras och vad 

som fungerar samt Tre-Hus. Majoriteten av användarna anser att modellen är användbar. 

Svaga sidor menar de är att modellen är svag när det gäller säkerhetsplanering, den är inte 

ännu anpassad till ungdomar och den används i låg utsträckning inom öppenvården (Östberg, 

Wiklund, & Backlund, 2016).  

  

I en masteruppsats i socialt arbete från 2016 beskrivs att det finns små lokala studier av 

metoden Signs of Safety gjorda av yrkesverksamma i USA, Nya Zeeland, Australien, 

Holland, England och Danmark, samt några större studier i Australien. Studierna skribenten 

hänvisar till nämner vi här utan att skriva ut hela referenser; Caslor, 2011; Gardner, 2008; 

Skrypek et al., 2012; Skrypek et al., 2010; Turnell, 1999; Salveron et al., 2015; Bunn, 2013; 

Idzelis Rothe et al., 2013 samt; Holmgård Sørensen, 2013. Positivt i resultaten är att 

yrkesverksamma och klienter är nöjda med metoden och att metoden bidragit till ökad 

delaktighet och ett partnerskap mellan de yrkesverksamma och familjerna. Brister i studierna 

är låg svarsfrekvens och icke representativt urval (Evaldsson, 2016). Évaldssons studie visar 

att förståelse, vilja, möjligheten att lära samt fördelning av resurser påverkar hur man lyckas 

med implementering av Signs of Safety, där fördelning av resurser är en av de viktigaste, men 

att exempelvis metodstöd kan styrka upp där det finns brister. 
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4. Teoretiska perspektiv 
Nedan presenteras perspektiv och teorier som vi har använt vid analysen av våra data. De är 

socialkonstruktivism och Harts delaktighetsstege. Socialkonstruktivism som perspektiv är 

relevant att utgå ifrån då vi ofta använder metoder i vårt arbete som är implementerade av 

andra och påverkas av vår omgivning. Harts delaktighetsstege (Hart 1992) är en teori som ofta 

används i studier av barns delaktighet.  

 

4.1. Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt 

konstruerat av människor i samspel med varandra. Begrepp såsom könsroller, maskulinitet, 

femininitet m.m. konstrueras av människorna som använder dem, i den tid som de används. 

Socialkonstruktivism kan delas in i fyra områden. Den första handlar om att vi uppfattar 

många handlingsmönster som naturliga, till exempel hur vi visar sorg. Men dessa 

handlingsmönster kan vara helt annorlunda i en annan kultur. Man kan säga att 

handlingsmönster är konstruerade i sitt sociala sammanhang. Den andra inriktningen kallas 

för kritisk socialkonstruktivism och står för att de komplexa system vi har i samhället - 

exempelvis handeln med pengar - är ett system som är socialt skapat och skulle kunna vara på 

ett helt annat sätt. Den tredje inriktningen handlar om vårt språk - kommunikation förutsätter 

att flera människor använder sitt språk. Inom socialkonstruktivism anser man att språket inte 

kan vara icke-socialt. Den fjärde inriktningen är den mest radikala och där menar man att 

även den fysiska verkligheten, naturen, skulle vara socialt konstruerad (Barlebo-Wenneberg, 

2010). Berger och Luckmann (1966) beskriver en modell av socialkonstruktivism. De tar upp 

tre utgångspunkter: 1) Samhället är en mänsklig produkt. 2) Samhället utgör en objektiv 

verklighet. 3) Människan är en social produkt. Tre centrala begrepp som kopplar samman 

dessa tre påståenden är externalisering, objektivering och internalisering. De menar med sin 

teori att människan har en benägenhet att utforma vanor. Dessa vanor blir med tiden 

externaliserade, det vill säga vanorna sprider sig till människor som inte själva format dem. 

Då uppstår institutioner som sträcker sig ut i samhället. När människor föds in i samhället så 

föds man in till ett stort antal institutioner som samhället består av. Dessa kan man inte själv 

ta bort. Ett exempel är pengasystemet som finns. Då människan tillägnar sig dessa 

institutioner kallas det objektivering. När barn växer upp lär de sig också saker om den sociala 

verkligheten. De lär in; internaliserar den sociala världens normer och institutioner (Ibid.).  
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4.3. Harts delaktighetsstege 
Roger Harts delaktighetsstege används för att mäta barns delaktighet. Stegen har åtta steg 

vilka beskrivs nedan. 

1. Manipulation är det första steget. Här deltar barnet utan att veta/förstå sammanhanget.  

2. Dekoration är det andra steget, där barnet fungerar som dekoration/prydnad i ett syfte.  

3. Symbol är nästa steg. Här har barnet ett symboliskt värde, men inte mer värde än så.  

4. Anvisad, men informerad kommer härnäst. På detta plan är barnet informerat om vad 

saken gäller men är inte aktivt själv. 

5. Konsulterad och informerad följer, och i detta steg är barnet informerat om vad saken 

gäller och de gör delaktig då det ombeds yttra sig. 

6. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat av barn är det sjätte steget. Här tar vuxna 

initiativet, men barnet är delaktig i beslutet.  

7. Initierat och styrt av barn är det näst sista steget. Barnet tar här initiativ och fattar 

beslut.  

8. Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna är det åttonde och sista steget. Här 

tar barn initiativ till ett projekt i syfte att lösa ett identifierat problem och engagerar 

vuxna att hjälpa till att lösa problemet (Shier 2001).  

  

Delaktighetsstegen belyser hur mycket ett barn är delaktig (eller inte delaktig, som i de första 

tre stegen i modellen). Därför uppfattar vi att det är en lämplig modell att använda när vi gör 

våra analyser av utredningarna, men också för att analysera då våra informanter berättar om 

hur de ser på Signs of Safety och barn/ungdomar.  

  

5. Metod  
Här beskriver vi hur vi gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi har använt oss av två 

olika tillvägagångssätt, nämligen fokusgruppintervjuer samt granskning av utredningar. 

Nedan beskriver vi fokusgruppsintervjuer som metod, urvalet av intervjupersoner, insamling 

av data samt vår analysmetod innehållsanalys. Vi beskriver även hur vi tänkt gällande etiska 

aspekter och undersökningens trovärdighet. 

  

5.1. Fokusgruppsintervjuer som metod 
Fokusgrupp betyder att data samlas in i en gruppinteraktion där ämnet bestämts av forskaren. 

Det är en forskningsteknik där datainsamlingen är för forskningsändamål (Wibeck 2000). 

Fokusgrupper används som metod för att studera människors värderingar, attityder och 
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föreställningar inför ett ämne. I praktiken rekryterar man lämpliga grupper, utarbetar en 

frågeguide, leder gruppintervjuerna, spelar in diskussionerna, skriver ut dem och analyserar 

dem. Diskussionerna kan löpa på utan större inblandning från den som leder intervjun, det vill 

säga moderatorn (Wibeck, 2000).  

  

Vi har genomfört två fokusgruppsintervjuer med två grupper av socialsekreterare. Detta 

gjorde vi i två olika kommuner där man använder respektive inte använder sig av Signs of 

Safety som metod.  

  

I Grupp A hade socialsekreterarna en blandad erfarenhet av Signs of Safety. I den intervjun 

undersökte vi deras olika grad av kunskap och erfarenhet av Signs of Safety samt hur de ser 

på barns och ungas delaktighet. Grupp A bestod av sex stycken socialsekreterare där 

yrkeserfarenheten varierade mellan 1 år och 18 år. Till utbildningen var hälften socionomer 

och hälften beteendevetare. De arbetade i en kommun som använt Signs of Safety delvis 

under några år; metoden håller fortfarande på att implementeras.  

  

Grupp B bestod av 4 socialsekreterare, med en yrkeserfarenhet mellan två år upp till fem år. 

Utbildningen var socionom samt utveckling och internationellt samarbete. I båda grupperna 

fanns personer som arbetade med barn, unga, samt med ensamkommande barn och unga. I 

denna grupp använder socialsekreterarna sig inte av metoden Signs of Safety.  

  

5.2. Urval 
Urval av intervjupersoner 

Den barnenhet där fokusgruppsintervjuerna genomfördes, valde vi genom ett strategiskt urval, 

det vill säga urvalet styrdes av oss på förhand (jfr Kvale & Brinkmann 2014). Inledningsvis 

kontaktade vi fler socialkontor men fick inte några informanter ifrån dessa. Utan en personlig 

koppling var det svårt att få informanter till vår studie. Detta ledde oss till att istället fråga 

runt bland våra kontakter på de två socialkontoren. Vårt urval blev de av våra kontakter som 

hade tid och lust att delta. Detta innebar samtidigt att vårt urval bestod av socialsekreterare 

som var engagerade i frågan. Bland våra informanter fanns både män och kvinnor, unga och 

äldre samt olika etniciteter. Informanterna hade alltifrån ett till 20 års erfarenhet av 

socialsekreterar-yrket. De har också olika mycket erfarenhet av Signs of Safety (se inledning 

av resultatdelen). 
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Urval av utredningar 

Utredningarna till vår studie fick vi genom att fråga efter socialsekreterares senast färdiga 

utredning, samt även inkludera nyligen färdigställda utredningar som var på väg till arkivet. 

Vi gjorde på detta sätt då vi inte ville att socialsekreterare skulle ha möjlighet att välja ut 

utredningar. Urvalet består av att undersöka barnutredningar som de socialarbetare gjort vilka 

vi har intervjuat. Vi har valt att analysera 4 stycken utredningar från varje grupp vi 

intervjuade. 

  

5.3. Datainsamling 
Intervjuerna tog 50 minuter att genomföra, i båda grupperna. Vi använde semistrukturerade 

intervjuer med både färdiga frågor i en intervjuguide, men frångick formuläret ibland. 

Intervjuerna utfördes på den arbetsplats där socialsekreterarna arbetar, i ett rum med 

avskildhet. Intervjuguiden var utformad med hjälp av att titta på andra intervjuguider, samt 

välja frågor som passade vår studie. Våra frågor (se Bilaga 1) var uppdelade i öppna frågor; 

exempelvis namn, yrkeserfarenhet mm., i början, följt av nyckelfrågor gällande Signs of 

Safety samt delaktighet, och till sist avslutningsfrågor, där vi knöt ihop säcken, enligt Wibeck 

(2000). Vi spelade in intervjuerna på mobiltelefonen för att kunna transkribera dem och 

använda oss av citat från intervjupersonerna. Under båda intervjuerna var vi bägge med, men 

vi delade upp det så att den ena av oss fick leda intervjun i den ena gruppen, och den andra i 

den andra av oss i den andra gruppen. Efter intervjun transkriberade vi båda de två 

intervjuerna, vilka vi analyserade med hjälp av textanalys. Textanalys förklarar vi i nästa 

stycke. Vi samlade även in utredningar vid intervjun i Grupp A, samt från arkivet i Grupp B 

och gjorde textanalyser av utredningsdokumenten. Vi samlade in utredningar från 

socialsekreterare som inte använder sig av Signs of Safety, som nyligen börjat med metoden 

och från dem som har lång erfarenhet av Signs of Safety.  

 

  

5.4. Utredningar 
Vi har utgått ifrån textanalys i utredningarna. Textanalys innebär i allmänhet att identifiera 

och undersöka komponenter i texten. I olika textanalyser undersöker man olika delar av 

texten, och olika fenomen som relaterar till dem. Det finns olika textanalytiska inriktningar, 

varav några är innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, diskursanalys 

och narrativ analys (Bergström & Boréus 2012).  
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Som analysmetod i utredningarna har vi valt innehållsanalys, eftersom analysmetoden är bra 

då man vill undersöka en förändrad inställning till något, eller undersöka något över tid. 

Kvalitativ innehållsanalys betyder att man går igenom texten mening för mening. Vi väljer en 

innehållsanalys där vi noterar uttryck för idéer eller olika typer av argument, vilket kan vara 

svårare att tolka (Bergström & Boréus, 2012).  

 

5.5. Metodologiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver frågor som man kan ställa sig i början av ett 

intervjuprojekt: Hur många intervjupersoner behöver jag? Kan jag undvika att påverka 

intervjupersonerna med ledande frågor? Kan intervjuerna vara skadliga för 

intervjupersonerna? Behöver jag skriva ut intervjuerna? Hur rapporterar jag intervjutexterna? 

Efter överväganden valde vi att göra fokusgruppsintervjuer i stället för att intervjua enskilda 

socialsekreterare. Wibeck (2000) menar att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp är minst 

fyra och högst sex personer. I en mindre grupp är det lättare att få komma till tals, få uttrycka 

sin åsikt och bemöta andras argument. I grupper på fler än sex personer finns det en risk att 

inte alla kommer till tals. Då målet är att undersöka en inställning till ett ämne 

rekommenderas fokusgrupper med homogena grupper såsom exempelvis samma yrkesgrupp. 

Vi valde här yrkesgruppen socialsekreterare. Att använda sig av redan existerande grupper är 

en styrka, då gruppmedlemmar som känner varandra har lättare för att våga prata, menar 

Wibeck (2000). Vi valde att intervjua två grupper med tanke på den tid vi hade till vårt 

förfogande. Vi valde en halvstrukturerad intervjuform för fokusgruppen, och undvek ledande 

frågor. I intervjuguiden började vi med öppningsfrågor (korta svar som är tänkta att tillföra en 

sammanhållning i gruppen och som information för den som intervjuar som inte känner 

deltagarna), fortsatte sedan med introduktionsfrågor för att sedan komma till våra 

nyckelfrågor och slutligen avrunda med några avslutande frågor och reflektioner; ett upplägg 

som Wibeck (2000) beskriver att man kan använda i fokusgruppsintervjuer.  

 

Vi funderade länge över inspelningsmetod, men valde att spela in intervjuer med hjälp av 

inspelningsfunktionen i två mobiltelefoner, något som fungerade väl. Vi har valt att analysera 

med hjälp av innehållsanalys, både intervjuerna och utredningarna. I en innehållsanalys går 

man tillbaka till syftet och forskningsfrågorna, tittar på vilka ämnen som tas upp i 

intervjuguiden (Wibeck 2000), man delar upp materialet i enheter och söker efter trender och 

mönster. Det är viktigt att man här får fram verifierbara resultat, det vill säga resultat som 

även någon annan kunde komma fram till och inte av någon orsak är snedvridna (Ibid.).  
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5.6. Validitet och reliabilitet 
Vi gjorde en kvalitativ studie eftersom syftet med studien är att undersöka i vilken mån 

metoden Signs of Safety gör barn delaktiga i utredningar. Bergström och Boréus (2012) 

problematiserar frågan om validitet i undersökningar. De skriver om hur begreppet validitet i 

relation till en konstruktivistisk syn på forskning diskuteras; den egna förförståelsen kan 

influera vilka svar som finns på en fråga. Vi menar här att fokusgruppsintervjuer som metod 

underlättar för validiteten då vi har låtit intervjupersonerna själv diskutera utan mycket 

inblandning av oss som intervjuare.  

 

Det kan finnas validitetsproblem med textanalys som metod menar Bergström och Boréus 

(2012). En fara med innehållsanalys kan vara en tendens att bortse från sammanhanget då 

man strävar efter enkla bedömningar. En bedömning av validiteten kan bara göras av varje 

enskild undersökning och hur väl dess uppläggning svarar mot forskningsfrågan. Validiteten 

är även beroende av att man använder sig av rätt metod för sin analys (Bergström & Boréus, 

2012). Vi har gjort bedömningen att innehållsanalys med tematisering passar för att analysera 

de utredningar vi har i vår studie. Att studien mäter det den avser att mäta har vi tänkt på 

genom att återkommande gå tillbaka till studiens syfte och frågeställningar och jämföra 

resultatet med dem (Kvale & Brinkmann, 2014).  

  

Reliabilitet brukar beskrivas som i vilken mån resultaten är tillförlitliga. Här kan det handla 

om huruvida informanterna kunnat svara ärligt och uppriktigt, om forskaren uppfattat svaren 

korrekt och om transkriberingen utförts korrekt. Detta beskrivs som forskarens 

hantverksskicklighet (Kvale & brinkmann 2014). Studiens reliabilitet bygger på att om någon 

annan genomför denna studie igen på samma sätt ska vederbörande komma fram till samma 

resultat (Wibeck 2000). Detta är inte alltid lätt inom empirisk forskning där man tolkar 

resultaten av sin forskning (Bergström & Boréus, 2012). Hur väl någon annan skulle kunna 

rekonstruera vår studie och komma fram till samma resultat är beroende av hur väl vi har 

lyckats beskriva vår tolkning av intervjuer samt utredningstexter med hjälp av citat och 

referenser. Att vi är två personer som har analyserat utredningarna ökar reliabiliteten, då vi 

gjort likartade bedömningar.  

  

Gällande generaliserbarhet skriver Wibeck (2000) att resultat från fokusgrupper inte går att 

statistiskt generalisera. Syftet med fokusgrupper är inte att dra generella slutsatser om större 
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populationer. Man kan här istället tala om “lösa generaliseringar” vilka kan kopplas samman 

med kategorier av personer (Wibeck, 2000). Man kan få fram tendenser i vissa grupper, samt 

även använda fokusgrupper för att säga något om de underliggande värderingar som ofta är 

specifika för en viss grupp.  

 

Om vi istället utfört en kvantitativ studie hade vi möjligtvis kunnat generalisera vårt resultat 

till en viss grad, beroende på hur mycket material vi lyckats samla in och beroende på hur 

stort eller litet vårt bortfall hade varit. Detta var dock inte en lämplig metod med tanke på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Dessutom är generaliserbarhet möjligen svårt då vi i vårt syfte 

avgränsat oss till hur “kan” socialsekreterare uppfatta och hur “kan” delaktigheten se ut. 

Resultatet från ett urval av intervjupersoner som valts ut på grund av tillgänglighet, vilket 

skedde i vår studie, kan inte heller generaliseras till en hel population (Kvale & Brinkmann 

2014).  

 

5.7. Etik 
Av etiska skäl har vi valt att göra vår studie utifrån socialsekreterares uppfattning och genom 

vår egen granskning av barns delaktighet som den framträder i utredningar. Vi ställde inga 

frågor till socialsekreteraren som var känsliga eller för personliga.  

  

Däremot bedömde vi det som oetiskt (förutom svårt att genomföra då vi behöver 

vårdnadshavarnas godkännande) att intervjua barn och be dem utvärdera sitt eget deltagande i 

deras egna utredningar. Både barnen och vårdnadshavarna kan befinna sig i en känslig och 

svår situation och det är av den anledningen inte heller etiskt att intervjua eller göra dem 

delaktiga i denna studie.  

  

Socialsekreterarna blev informerade om att de deltog frivilligt, kunde dra sig ur närhelst de 

önskade samt att de själva och kommunen de arbetar i kommer att vara anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). Att göra en textanalys på utredningar på det sätt vi gjorde bedömde 

vi vara etiskt korrekt då utredningarna var anonymiserade och vi endast tittade på barnets/den 

unges grad av delaktighet med hjälp av en given modell (Harts delaktighetsstege). Vi varken 

analyserade eller beskrev barnens förhållanden i vår studie. Vi gjorde inte heller någon 

bedömning av socialsekreterarens arbete med utredningen. Vi bad socialsekreterarna om deras 

senast färdiga utredning, så att deras val inte skulle styra där det skulle ha varit möjligt för 

dem att välja utredningar som de upplever var ” bättre” än andra.  
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6. Resultat och analys 
Här presenterar vi de resultat som framkommit vid fokusgruppsintervjuerna. Detta görs 

utifrån det syfte och de frågeställningar som undersökningen har. Därefter presenterar vi 

resultaten från utredningsdokumenten som vi har analyserat.  

 

6.1. Presentation av fokusgrupper 
Vi har intervjuat socialsekreterare i två kommuner i Sverige. Vi kallar kommunerna för 

kommun A och kommun B. I kommun A har man använt Signs of Safety en tid, men metoden 

håller fortfarande på att implementeras. Socialsekreterare har därför olika mycket erfarenheter 

i metoden.Vi hade önskat att få intervjua socialsekreterare som hade erfarenhet av metoden 

men så blev inte fallet. I kommun B inte har man inte implementerat metoden. 

 

I kommun A gjordes en fokusgruppsintervju med sex stycken socialsekreterare med olika 

erfarenheter av Signs of Safety. Två av dem hade inga kunskaper alls av redskapet. Tre av 

dem var Signs of Safety-utbildade, varav två fått utbildningen nyligen. Den sista informanten 

har ingen Signs of Safety utbildning men arbetar dagligen med metoderna inom Signs of 

Safety. Vi benämner intervjupersonerna IP 1 Grupp A - IP 6 Grupp A. 

  

I kommun B deltog 4 socialsekreterare i en fokusgruppsintervju. Ingen av dem hade några 

kunskaper i Signs of Safety. Vi benämner intervjupersonerna som IP 7 Grupp B - IP 10 Grupp 

B.  

 

6.2. Vad är delaktighet? 
I båda våra grupper beskrivs begreppet delaktighet vara mycket brett. Delaktighet beskrivs 

som att barnet är i fokus under hela utredningen, samt att barnet förstår vad socialtjänsten och 

socialsekreteraren gör och varför, för att de ens ska vara delaktiga.  

  

Två informanter menade att det kan räcka med att prata med andra om barnet för att det ska 

betraktas som delaktigt:  

  

“Jag tänker att det är ju jättemycket vad man lägger i ordet delaktighet, om det indirekt är direkta 

samtal med barn eller om det är en vidare definition av delaktighet. För jag tänker att barnet kan 
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ju delta i utredningen på olika sätt, att det inte alltid handlar om samtal på socialtjänstens kontor. 

(…) Jag tänker att genom att prata med lärare, att prata med folk runt omkring barnet så är ju 

barnet fortfarande delaktigt, för det är den som är huvudperson, det är den det handlar om. Så att 

det inte alltid behöver vara samtal för att det ska vara delaktighet”          

                                                                                                           (IP 9 Grupp B) 

  

“... alltså att fokus ligger på barnet, det är den som är huvudperson, att man tänker på det med den 

information man hämtar in, att det är en självklarhet att barnets behov är primärt och hundra procent 

nödvändigt, sen i vilken form man gör det beror ju på fall till fall men man vill ju inte sitta och inse att 

man skrivit en utredning om föräldrarna, men sen också utifrån det du sa (tittar på en annan 

informant), hur dom pratar, ganska ofta tycker jag att föräldrar fastnar i sådant som jag tycker är 

irrelevant, typ om dom har mycket tjafs mellan sig eller andra praktiska grejer… och där blir det så 

viktigt för oss att se till att vi inte liksom fastnar i det utan att “ja nu handlar det om barnet” och att 

bara det är en viktig del i delaktigheten, att ta fram barnets perspektiv över huvud taget.” 

  

                                                                                                                                       (IP 7 Grupp B) 

  

IP 4 i Grupp A beskriver delaktighet såhär:  

 

Jag tänker att vi som jobbar på 0-12 oftare inkluderar föräldrarna, eftersom det oftast är dom som     

”felar”, så det är dom som behöver motiveras till att förändra sitt beteende. Men däremot så, från 2-3 

års ålder så ska vi ju också ha med barnen. Fråga dom hur dom ser på sin situation och det känns ju 

extremt viktigt. Och också att dom får reda på vad det är som händer, även om det inte är med dem vi 

behöver göra ett motiveringsarbete så ska dom få en känsla för vad som pågår, vad det är jag skriver, 

varför träffar jag dom. 

(IP 4 Grupp A) 

 

Informanterna tog också upp att vissa barn inte vill vara delaktiga, de beskriver dem som hala 

ungdomar, eller ungdomar som gett upp om vuxenvärlden. Dessa menar man är mycket svåra 

att göra delaktiga.  

  

“...vissa ungdomar som har levt i vissa miljöer har tränats att bli extremt hala. Både på det sättet 

att de hittar sätt att aldrig komma på ett möte eller visa sig, vilket som vi pratade om tidigare bara 

är ett sätt att vara delaktig; att kalla någon till ett möte. Men det gör också det väldigt svårt för 

omgivningen att säga något meningsfullt om den personen. När man konsulterar skolan gällande 

en sådan person vet de inte vad de ska säga; den här personen är inte här tillräckligt mycket. 

Enligt min erfarenhet kan det ofta komma ifrån att föräldrarna kan vara lite likadana och att det 
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är därför som dom har lärt sig det. De få som har insikt och vet, hittar sätt att undvika att träffa 

en, och de andra som är villiga att prata inte vet någonting, blir det ju väldigt svårt att göra dem 

delaktiga”.  

                                                                                                                          (IP 9 Grupp B) 

 

Analys  

Om man utgår ifrån delaktighetsstegen förutsätter Hart (1992) att barnet hörts i 

utredningsprocessen. Stegen har inget steg där barnet inte har blivit hört, även om steg ett till 

tre innebär icke delaktighet då barnet inte förstått syftet och mer används som uppvisning. 

Vissa av våra informanter upplever att barnet blir delaktigt genom andra personer och inte 

nödvändigtvis behöver höras i egen person. Enligt Harts´ delaktighetsstege så är barnet inte 

delaktig om hen inte har hörts (Eriksson & Näsman, 2011; Shier, 2001). Informanterna 

beskriver även att samtal med barnets närstående och andra personer inte utesluter att man 

också pratar med barnet. Eriksson och Näsman (2011) menar att barnet mår bäst av att själv få 

delta i utredningarna och att det är ytterst sällan som barnet mår bäst av att inte själv höras 

utan att allt material inhämtas från vårdnadshavare och andra personer. Det första steget på 

Harts delaktighetsstege är manipulation och handlar om skenbar delaktighet och innebär att 

barnet deltar utan att veta eller förstå sammanhanget. Steg två (dekoration) och tre (symbol) 

innebär som sagt inte heller delaktighet (Harts, 1992). Våra informanter beskrev hur viktigt 

det är att förklara utredningsprocessen så att barnet förstår, för att annars blir barnet inte 

delaktigt.  

 

6.3. Viktigt att barn är delaktiga 
Det fanns en stark överensstämmelse i de båda grupperna om att det är viktigt att barn görs 

delaktiga. Informanterna säger att barnen ska vara så delaktiga som möjligt utifrån deras ålder 

och mognad. En av våra informanter säger följande angående vikten av barns delaktighet; 

  

“Jag tycker att det är jättejätteviktigt. Dom ska få göra sig hörda i och med att det angår dom, sen sker 

det självklart utifrån ålder och mognad. Jag som jobbar med ungdomar har alltid med deras åsikter 

och tankar om sitt eget liv och sin problematik, även delaktighet i deras utformning av vården tycker 

jag är jätteviktigt i och med att det gör dom många gånger mer motiverade till att ta vården. Så ja, 

delaktighet är A och O skulle jag säga i vårt arbete”  

                                                                                                                                                     (IP 3 Grupp A). 
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“Jag tänker att det också handlar om delaktighet i förhållande till barnets ålder och mognad och vad 

utredningen handlar om. Det är en jättestor skillnad om det är en sextonåring eller om det är en 

treåring” 

                                                                                                                                                    (IP 9 Grupp B). 

  

Att barnet får komma till tals följer också artikel 12 i barnkonventionen. Artikeln lyder “Varje 

barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska 

beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Unicef. Barnkonventionen enkla 

versionen, artikel 12).  

 

Analys 

Genom att analysera de svar vi fått från våra intervjupersoner ser vi att de flesta av våra 

informanter når steg fem på Harts stege. På detta steg börjar barnet ses som aktör, då barnet 

aktivt ges utrymme att uttrycka sin åsikt (Eriksson & Näsman, 2011). Freij och Norrman 

skriver i artikeln Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer hur barnperspektivet 

behöver vara grunden i socialt arbete, och vid åtgärder som rör barn skall man särskilt beakta 

vad hänsynen till vad barnets bästa kräver (1 kap. 2 § SoL) (Socialstyrelsen 2004).   

 

6.4. Hur man som socialsekreterare kan göra ett barn delaktig i utredningen 
Det fanns en stor samstämmighet bland informanterna i Grupp A om att man tycker att barnet 

blir delaktigt i och med att de kommer på utredningssamtal. Informanterna tycker att BBIC 

som de använder sig av och som är väl implementerat i kommunen utgör en bra grund för att 

göra barn delaktiga i utredningarna. De tycker att det är viktigt att anpassa sig till barnet i 

största möjliga mån. En informant säger: 

  

“Jag försöker även hitta sätt där det är lättare för ungdomen att känna sig delaktig och lyssnad på. 

Hitta andra kommunikationsmöjligheter. Jag har exempelvis ett ärende där ungdomen inte har ett 

abonnemang på mobilen och haft ett visst antal sms att skicka i månaden. Då har jag laddat ner Viber 

för att kunna kontakta honom på det sättet. Sen har jag ungdomar som föredrar sms:ande framför 

telefonsamtal. Sen har jag ungdomar som föredrar telefonsamtal över ansikte mot ansikte interaktion” 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    (IP 3 Grupp A) 

 

Informanterna i kommun B är inne på samma spår, att man behöver anpassa sig efter barnet; 
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“Jag tänker på det där barnet vi hade tillsammans (tittar på IP 9), som slog sina föräldrar (IP 9 

bekräftar). Han var en väldigt utåtagerande liten kille, men ja, när vi var där första gången på 

hembesök så kanske 30-45 minuter gick åt till att se på när han lekte och liksom bara bekräfta 

honom, för annars hade vi inte ens kunnat få de där 15 minuterna när vi pratade, men då var det 

bara att ställa en fråga medan han satt och lekte liksom, för man sitter inte och pratar så här 

(syftar på i ett samtalsrum), och han tyckte att det var kul att vi skulle komma igen tydligen, och 

det tror inte jag hade hänt om inte vi gjort så. Vissa metoder kanske inte ens behöver gå ut på att 

inhämta information, utan bara för att kunna bygga något, alltså för att kunna investera för 

framtiden.” 

                                                                                                                                (IP7 Grupp B) 

 

För att koppla till tidigare forskning tar vi upp Clark och Stathams (2005) studie där de 

undersökt barns åsikter om sin egen värld, utifrån deras intressen och bekymmer. De har 

använt sig av olika metoder för att få barnen att berätta, som till exempel att ge barnen i 

uppgift att fotografera sin vardag.  

 

Sæbjørnsen & Willumsen forskat kring barns delaktighet i Norge. De har studerat hur norska 

ungdomar upplever samverkansteam där ungdomstjänstemän inkluderas. Resultatet var att 

ungdomars deltagande i samverkansteam kan utgöra en väg för att uppnå ett effektivt 

deltagande hos dem. Detta är något våra informanter pratar om, att det tycker det är effektivt 

att samla ihop ett socialt nätverk samt olika professioner kring den unge. Detta är också 

grunden i Signs of Safety.  

 

För att ytterligare koppla till tidigare forskning så handlar Seims och Slettebøs artikel om hur 

kollektivt deltagande kan hjälpa till att involvera klienter i förbättringen av barnskyddsarbetet. 

Resultat för studien var bland annat att en dialogbaserad deltagargrupp för ungdomar i behov 

av skydd medförde förändringar i barnskyddsarbetet, samt att en grupp för föräldrar som har 

förlorat vårdnad om sina barn gavs möjlighet att påverka barnskyddsarbete. Om det finns 

liknande projekt i Sverige verkar det inte beröra socialsekreterarnas arbete, vilka beskrev 

endast individernas deltagande under intervjuerna. Temat om föräldrarnas medverkan tas upp 

även i forskningen om Signs of Safety. Exempelvis Melchiorre och Vis (2012) som vi 

beskrivit i tidigare forskning vill bygga en relation mellan förälder och barn som grund för 

förändringsarbetet, och Madsen (2009) menar att det behövs alternativ till att omhänderta barn 

och att ett mer lösningsfokuserat arbete där man inkluderar familjen mer kunde vara en 

möjlighet.  

http://www.tandfonline.com/author/Seim%2C+Sissel
http://www.tandfonline.com/author/Sletteb%C3%B8%2C+Tor
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I intervjuerna pratas det om barn och beslutsfattande. Informanterna berättar att det är bra att 

motivera barnet till den insats som socialsekreteraren har tänkt sätta in, och att det är viktigt 

att ta fram vad barnet tycker om insatsen då informanterna säger att det kan ha betydelse för 

hur väl insatsen fungerar. De upplever också att barnets åsikt om beslutet är viktigt, men att 

det inte är synonymt med beslutet. 

  

“Jag tänker väl att hur framgångsrik en insats blir hänger väl på hur den som insatsen riktar sig till, ja 

som (namn på en annan informant) säger, att det är väl klart att om insatsen riktar sig specifikt till 

barnet eller den unge så blir det ju ganska viktigt vad den själv tycker”  

  

                                                                                                                                       (IP 8 Grupp B) 

  

“Jag tänker att delaktighet innebär ju inte att man måste gå barnet eller den unge tillmötes i 

beslutfattandet. Alltså att man inhämtat dens inställning, då anser jag att barnet varit delaktig, och får 

förklarat för sig om vi går emot den unges uppfattning, varför det blir så, men det är ju liksom inte 

likställt att barnet får som det vill bara för barnet är delaktig. Då skulle det vara… spännande” 

          

                                                                                                                                   (IP 9 Grupp B) 

  

Analys  

I Harts delaktighetsstege motsvarar detta steg fyra, vilket innebär att barnet blir informerat 

samt att socialsekreteraren lyssnar till och är respektfull mot barnet och det hen säger. 

Informanterna ger svar som pekar på att ingen av dem gör barn delaktiga på de översta 

nivåerna av stegen i majoriteten av sina utredningar. Barnen når inte det de två till tre sista 

stegen på trappan, då barnet och socialsekreteraren inte tillsammans tar beslut, barnet inte tar 

initiativ till projekt eller utredningar. Enligt Shier kan en anledning till att socialsekreterarna 

inte delar makten och ansvaret med barnen delvis bero på den skyddsbedömning 

socialsekreterarna gör för barnets räkning (Shier, 2011). Hart beskriver att det inte alltid är 

nödvändigt att barnet alltid finns på den högsta nivån av delaktighet. Olika barn och olika 

situationer kräver varierande grad av delaktighet och ansvar. Möjligheterna ska skapas på ett 

sådant sätt att barnet kan välja att delta så mycket som möjligt utefter sin förmåga (Hart, 

1992). Dock finns det enligt Hart en begränsning för delaktigheten då initiativet tas av den 

vuxna och denne fattar beslutet (Eriksson & Näsman, 2011). 
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Shier (2001) menar att olika metoder och tillvägagångssätt, så som dem våra informanter ger 

exempel på, kan underlätta i arbetet med att göra barnet delaktigt. Han menar att det kan 

finnas ett behov av övning hos socialsekreteraren för att kunna behärska detta. Enligt 

delaktighetsstegen finns det inga riktlinjer eller bestämda metoder för att göra barnet 

delaktigt, utan det är upp till socialsekreteraren att bestämma metod och tillvägagångssätt i 

varje enskilt ärende (Shier, 2001).  

 

 

6.5. Signs of Safety 
 

6.5.1. Reflektioner kring Signs of Safety 

De av våra informanter i kommun A som gått en Signs of Safety-utbildning berättar att den 

var givande. Men även om den var lärorik säger de att de aktivt måste använda sig av 

redskapet, något de upplever att de kan glömma bort. Vissa av våra informanter i kommun A 

beskriver Signs of Safety som komplext och komplicerat, medan andra säger att den är en 

enkel metod som är lätt att ta till sig och använda sig av.  

  

“Det är inte lätt att jobba med Signs of Safety, man måste ha tränat, och träna, träna för att komma 

igång med processen. Om man har kommit igång med den, då tycker jag att Signs of Safety är relevant. 

Det är en bra metod att använda; varför inte. Det lönar sig att arbeta med Signs of Safety. Det finns 

andra metoder man kan använda också, parallellt, kombinerat med Signs of Safety. Vi jobbar utifrån 

BBIC också, den är reviderad, komprimerad, och den är väldigt relevant också.                  

                                                                                                                                       (IP 6 Grupp A)  

Den informant som använde sig av Signs of Safety mest kom in i en grupp där hens kollegor 

använde metoden dagligen. Hen vandes därför in fort i metoden.  

“Jag har ju inte gått Signs of Safety utbildningen, men när jag började här så märkte jag att många av 

de här Signs of Safety metoderna användes redan.  Så det blev logiskt för mig att det är så här de 

jobbar. De gör en mappning i början för att se; det här är den oro som kom in i anmälan, det här är det 

som ni säger är skydden hemma, det funkar bra, så därför behöver det här och det här hända.” 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          (IP 4 Grupp A) 

  

Informanterna i den ena kommunen menar att Signs of Safety är en bra metod och att det är 

bra att Signs of Safety blir implementerat mer och mer inom socialtjänsten och beskriver att 

“ju fler metoder att använda sig av i arbetet, desto bättre” och att “alla nya sätt är bra sätt”. 

Av egna erfarenheter upplever de att det är viktigt att följa upp arbetet med att implementera 
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Signs of Safety. De berättar att kommunen för flera år sedan gjorde en satsning på att 

implementera metoden, att många gick en Signs of Safety-utbildning, men att projektet sedan 

“rann ut i sanden”. De beskriver att endast en utbildning inte är tillräckligt och att ledningen 

aktivt måste stötta sina anställda i början. De berättar att kommunen nu återupptar 

implementeringen, något de tycker är mycket positivt. På arbetsplatsen har det blivit bestämt 

att Signs of Safety ska vara med från allra första början i en utredning. Informanterna berättar 

att det är planerat att socialsekreterare i mottagningsgruppen (där varje ärende börjar) ska ha 

med mappning och de tre husen i det första samtalet med barnen. Sedan ska metoderna följa 

med barnet i dess utredning, ända till slutet. Detta ser de positivt på och tror kommer bli en 

bra röd tråd både för barnen och de anställda. De upplever att Signs of Safety sprider sig dels 

för att det är en bra metod, och dels för att det blir billigare för kommunerna i och med att 

kostnader för placering av barn dras ner. Eftersom Signs of Safety fokuserar mycket på att 

hitta lösningar i barnens redan befintliga sociala nätverk så kan metodens användning minska 

antalet placeringar utanför barnets nätverk. De menar att för de flesta barn så är det den bästa 

lösningen, och upplever därför inte att det nödvändigtvis behöver vara negativt att kommunen 

vill implementera Signs of Safety av ekonomiska anledningar. 

  

“Jag tror det ligger lite i tiden och så, att det har med ekonomi att göra, att vi ska ta bort de här externa 

placeringarna. Lär vi oss Signs of Safety så placerar man internt, så det är en väldig samhällskostnad 

som försvinner där, så jag tror att man, barnets behov i all ära, men jag tror också att det är den 

ekonomiska delen som styr. Det är bara en känsla jag fick när vi var där, men att vi kanske har gjort fel 

förut, när vi placerat barn till höger och vänster, alltså så. Men jag tror att det har flera sidor. Jag tror 

inte det är fel, absolut inte, men…” 

                                                       

                                                                                                                                                       (IP 5 Grupp A) 

  

“Jag tänker att visst det är en jättebra tanke och man ska tänka vart kommer barnet må bäst i nätverket 

eller kanske utanför, men det som har blivit är att nätverks-tänkandet, i våran byggnad, så har det blivit 

utifrån ekonomin utifrån att vi ligger i krisläge om man säger så, budgetmässigt och det har blivit 

väldigt mycket här i alla fall, vi ska ju tänka BBIC, barns bästa, Signs of Safety delaktighet på så sätt, 

men nu tänker vi nätverket utifrån att vi får inte placera utanför nätverket.” 

                                                                                                                          (IP 3 Grupp A) 

 

Informanterna i grupp B upplever att Signs of Safety används för att det är en enkel och 

konkret metod, men också att den sprids för att den är “mode” just nu. Att Signs of Safety 
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kommer vara inne en period, för att sedan ebba ut i skenet av någon ny metod. Så har det varit 

förut med andra metoder, och de tar upp MI som exempel.  

 

“Jag tror att det är för att det är en ganska konkret metod, inte 15 olika steg, och att den går ganska 

bra att anpassa, men jag har inte använt den, så.”  ... 

”Först var det MI, nu är det Signs of Safety, saker blir poppis.” 

                                                                                                                   (IP 8 Grupp B) 

 

“Jag tror det är en fluga, en trend” 

                                                                                                                                  (IP 7 Grupp B) 

 

Analys  

Att man ser metoden som en modefluga är ett exempel på hur ”sanningar” om vad som är en 

bra och tillämplig metod kan konstrueras. Berger & Luckmann (refererade i Barlebo-

Wenneberg 2010) beskriver i sin socialkonstruktivistiska modell hur människor konstruerar 

den sociala verkligheten tillsammans, och hur normerna internaliseras under socialisationen 

som en människa går igenom, dvs man lär sig spelreglerna med tiden. Här förstår vi att vilka 

normer som helst kan uppkomma i samhället, och läras ut till andra, även inom arbetsgrupper. 

Man kommer överens om vad som betecknas som “sanning” och arbetar utifrån det synsättet.  

  

6.5.2. Hur bidrar Signs of Safety till barns delaktighet? 

Informanterna i kommun A berättar att nya BBIC (en reviderad version) grundar sig på tankar 

inom Signs of Safety. De upplever att metoderna inom Sign of Safety är mycket bra och 

sådana som de ändå använder sig av i sina utredningar, som exempelvis att se till risk- och 

skyddsfaktorer. De menar att Signs of Safety inte gör barn mer delaktiga i utredningar än i 

utredningar där metoden inte används. De upplever däremot att metoden är bra för att det 

tydliggör för barnet dess delaktighet. De förklarar också att deltagandet blir mer konkret och 

mer visuellt med hjälp av de tre husen och mappning. 

  

Andrew Turnell (2006) beskriver hur riskbedömning är en utgångspunkt i socialt 

barnavårdsarbete. Så länge ärendet är öppet måste riskbedömningen finnas med. Han 

beskriver hur hela metoden är utformad för att vara begriplig både för det lilla barnet samt för 

domaren i länsrätten. Ett stort problem i barnutredningar, menar han, är att de sker utifrån de 

professionellas perspektiv, och att barnets, föräldrarnas och det privata nätverkets perspektiv 

kommer i andra hand. Detta försvårar möjligheten att skapa en samarbetsrelation mellan 
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utredare och familj. Signs of Safety står istället för att man gör utredningen tillsammans med 

familjen snarare än för dem (Turnell, 2006).  Våra informanter i bägge grupperna upplever att 

vissa grupper barn är svårare att göra delaktiga än andra. Dessa var mycket små barn, barn 

som behöver tolk, barn som tappat tilltron såsom kriminella pojkar och “hala ungdomar”, barn 

med kognitiva funktionshinder samt barn som kommer på uppdrag av föräldrarna.  

  

“Eller barn som inte kan språket och så måste man använda sig av en tolk och så blir det katastrof, för 

dom förklarar inte ordentligt och då förstår inte barnet.” 

                                                                                                                                (IP 2 Grupp A) 

 

När det kommer till dessa grupper berättar informanterna i grupp A att Signs of Safety 

underlättar arbetet med att göra barnen delaktiga.  

 

“Jag tycker det. Jag har sett skillnaden, jag har haft möten, utredningssamtal till en början, det var 

jätteintressant för det var mitt i en utredning som jag gick den här utbildningen. Så hade jag haft 

utredningssamtal innan utbildningen, och sen så testade jag mappning på den här ungdomen efter 

utbildningen, och jag såg jättestora skillnader. Verkligen. Bara öppnade upp sig. Rita på tavlan, och 

….jag blev jätteförvånad. Jätteroligt!” 

                                                                                                                                                     (IP 3 Grupp A) 

 

“Jag har använt det i en fas där jag inte har använt mig utav mappning förrän jag tyckte att det blev 

svårt i samtalet att få fram det jag vill få fram. Det har blivit en metod för mig i svårare utredningar, 

fast man borde ju göra det här på alla ungdomarna. Det har blivit en sån metod för mig.” Informanten 

fick frågan om hen använde det i “nödlägen” och svarade; “Ja, typ så, vilket är ganska konstigt för jag 

tycker att det är det roligaste sättet att arbeta. Jag har inte vant mig så mycket än. Det är fortfarande i 

början. Jag har det inte naturligt i mig ännu, att nu ska vi mappa. Det kommer jag på efter ett jobbigt 

möte, att nästa gång behöver vi mappa.”  

                                                                                                                          (IP 3 Grupp A) 

  

FoU Södertörn:s kartläggning av Signs of Safetys användning i Stockholmsområdet (från vår 

tidigare forskning) pekar på att Signs of Safety är enklare att applicera i utredningar med 

yngre barn (Östberg, Wiklund, & Backlund, 2016). Våra informanter upplever däremot att 

metoden Signs of Safety lämpar sig på alla barn, i alla åldrar och i alla utredningar. Dock 

belyser de att det är viktigt att anpassa metoderna till barnets ålder och mognad. Ett exempel 

de ger är att i mötet med ett yngre barn ritar de upp de tre husen, medan i möten med de äldre 

barnen gör de endast kolumner med det som är bra, det som är dåligt och önskningar om hur 
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det borde vara. De berättar att de yngre barnen tycker det är kul att rita och ofta kan ge en 

klarare och tydligare bild på så sätt. Ett äldre barn har ofta bra koll på sin situation och sitt 

nätverk, och är därför duktiga på att mappa.  

 

Analys 

Ann Gardeström medverkar i boken “Delaktighet - barnavårdsutredningen som gemensamt 

projekt (2006) genom att delta i kapitlet där Andrew Turnell beskriver hur man kan använda 

metoden Signs of Safety. Gardeström som har arbetat länge som gruppchef för barn- och 

ungdomsarbete i en stadsdel i Stockholm styrker att metoden Signs of Safety som de har 

implementerat är användbar. Hon ger exempel på fall där de använder metoden, vilka är ett 

fall då ett barn utsätts för fysisk bestraffning, ett fall gällande hedersrelaterat våld, och ett fall 

gällande kvinnomisshandel. Hon berättar hur de använder metoden och modifierar den ibland, 

men att den har varit till stor hjälp i utredningsarbetet. För henne som arbetsledare tar även 

metoden bort en hel del ansvar från socialsekreterarna och lägger det på familj och nätverk 

runt om barnet (Gardeström, 2006). 

  

I Grupp B så menar informanterna att det inte är metoden i sig som gör barn delaktiga. De 

upplever att även andra metoder gör det, inte bara Signs of Safety. Grupp B använder sig inte 

så mycket av olika konkreta/rena metoder, utan säger att de anpassar samtalet efter 

situationen. De menar att det är relationen mellan dem och barnet som är grunden till barnets 

delaktighet, och inte metoden. Här kan man utläsa hur socialsekreterarens roll är viktig enligt 

Grupp B:s definition. Enligt Berger & Luckmanns modell inom socialkonstruktivismen är 

människan en social produkt (Barlebo-Wenneberg 2010) och det blir ett samskapande då 

socialsekreteraren  

möter barnet.  

 

Grupperna hade olika syn på metoders betydelse i arbetet. I Grupp A som använder olika 

metoder fanns en samstämmighet om att dessa metoder är bra. I Grupp B framförs att 

speciella metoder inte behövs utan att ett situationsanpassat arbetssätt räcker, samt att det är 

relationen mellan klient och socialsekreterare som är det viktigaste medan man i Grupp A 

tycker att flexibilitet och anpassning är viktigt i deras jobb, samt att en god relation mellan 

dem och klienten ligger till grund för ett bra arbete, men att olika metoder är bra att tillämpa 

då det kan underlätta i arbetet 
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Analys 

Att gruppmedlemmarna inom grupperna har så lika åsikter kan man koppla till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet där Berger och Luckmann (refererade i Barlebo-

Wenneberg 2010) beskriver hur människor har en naturlig benägenhet att bilda vanor. Dessa 

vanor är viktiga då människor ska samspela med varandra, och där människors handlingar 

börjar kategoriseras i ett antal typiska aktiviteter. Dessa typifieringar leder till att man börjar 

spela roller, och detta blir en arbetsfördelning som möjliggör en uppbyggnad av sociala 

institutioner (Barlebo-Wenneberg 2010). I vår studie kan man fråga sig om detta med vanor är 

något som socialarbetare behöver och om inte dessa vanor eller metoder blir implementerade 

av en arbetsledning så uppkommer det vanor/metoder ändå i arbetsgrupperna, för att 

möjliggöra ett arbetssätt där alla fungerar i sin givna roll.  

 

6.5.3. Sammanfattning 

Informanterna i våra olika kommuner hade liknande uppfattningar om vad barns delaktighet 

innebar och dess betydelse, men de hade olika uppfattningar om Signs of Safety. Inom 

kommunerna var informanterna överens, men åsikterna skiljde sig kommunerna emellan. I 

bägge kommunerna var barnen oftast delaktiga på steg 5-6, att döma på informanternas svar.  

Informanterna i kommun A var mycket positiva till Signs of Safety och tror att den kommer 

göra gott i framtiden, medan de i kommun B var mer neutrala. I grupp B framkommer att 

Signs of Safety troligen “bara är en fluga” och att den om några år kommer bli mindre 

populär. Informanterna inom varje grupp hade mycket homogena åsikter och perspektiv, 

medan dessa kunde skilja mycket grupperna emellan. Att sådana gruppnormer kan uppstå kan 

kopplas till socialkonstruktivismen som beskriver hur människor skapar normer och 

värderingar inom ett samhälle eller en grupp (Barlebo-Wenneberg, 2010). 

  

6.6. Textanalys av utredningarna 
I detta avsnitt utgår vi från vår frågeställning: Varierar graden av delaktighet hos barn i 

utredningar i den arbetsgrupp där Signs of Safety används jämfört med utredningar där 

metoden inte används?  

 

Filosofen Hans-Georg Gadamer framhåller att varje läsare förhåller sig till en text med en 

förförståelse, också kallad “fördomar”. Utan viss förförståelse är tolkning omöjlig, menar han. 

Det som kan påverka vår förståelse av en text är våra upplevelser och vår uppfattning av 
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världen, samhället, vårt sociala sammanhang, vår utbildning, vårt språk mm. Texttolkaren 

använder sig av sin kunskap om samtiden och den kopplas ihop med de erfarenheter som 

texten bygger på (Bergström & Boreus, 2012). I detta sammanhang relaterar vi även till 

socialkonstruktivismen som beskriver hur innebörden av ord skapas i ett socialt konstruerat 

samspel och att innebörden i begrepp tolkas av de människor som använder dem, i den tid 

som de används (Barlebo-Wenneberg, 2010). Med detta i åtanke har vi analyserat våra texter. 

  

  

6.6.1. Utredningar av socialsekreterare som har blandad erfarenhet av 
metoden Signs of Safety 

Utredning A1 handlar om ett barn som är 14 år gammalt. Socialsekreteraren har träffat barnet 

vid fyra tillfällen, samt haft ett telefonsamtal. Socialsekreteraren har då varit själv med barnet. 

Socialsekreteraren har träffat mamman en gång och pappan en gång. Socialsekreteraren har 

träffat en referensperson vid ett tillfälle, samt haft telefonkontakt vid två tillfällen. En annan 

referensperson hade socialsekreteraren samtal med via telefon vid två tillfällen. Alla samtal 

fokuserar på barnet, som har fått komma till tals i hög grad. Socialsekreteraren använder sig 

av en tio-gradig skala för att med barnets hjälp kartlägga hur hen mår. Barnet får vara med 

och utforma insatsen. Barnet hamnar på steg 6 på delaktighetsstegen, vilket betyder att vuxna 

tar initiativet men barnet är delaktigt i beslutet. Socialsekreteraren har gått Signs of Safety-

utbildning.  

  

Utredning A2 handlar om en 13-åring. Barnet hörs i ett fysiskt samtal samt i ett telefonsamtal. 

Föräldrarna deltar på ett möte tillsammans, mamman hörs sedan i ett enskilt samtal och ett via 

telefon. Pappan hörs enskilt vid ett tillfälle. Tre referenspersoner hörs vid separata tillfällen, 

en av dem hörs ytterligare en gång via telefon. Barnet får komma till tals och i samtal med 

föräldrarna och referenspersonerna är fokus på barnet, eller faktorer hos föräldrarna eller 

miljön vilka har stor påverkan på barnet. Även denna socialsekreterare använder sig av den 

tiogradiga skalan för att mäta barnets mående. Socialsekreteraren är Signs of Safety-utbildad. 

Barnet hamnar på steg 5 i Harts stege, vilket betyder att barnet blir informerat om vad som 

händer och ombeds yttra sig. 

  

Socialsekreteraren i utredning A3 belyser 11 kap. 10 § första stycket socialtjänstlagen, vilken 

handlar om barnets rätt att få komma till tals i frågor som rör barnet. Barnet i denna utredning 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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är 10 år. Det framgår inte i utredningen hur många samtal socialsekreteraren haft med barnet, 

vårdnadshavare eller referenspersoner. Socialsekreteraren har ingen utbildning i Signs of 

Safety. Barnet hamnar på steg 6 på stegen, eftersom barnet får komma till tals samt vara med 

och fatta beslut. I detta steg tar en vuxen initiativet men barnet är med i beslutsprocessen. 

  

Utredning A4 handlar om ett barn som är 13 år. I denna utredning framgår det inte heller hur 

många samtal som socialsekreteraren har haft med barnet, föräldrarna eller med 

referenspersoner. Även denna socialsekreterare belyser 11 kap. 10 § första stycket 

socialtjänstlagen. Barnet får uttrycka sin mening i hög grad samt kommer med egna initiativ, 

förslag och önskningar, som socialsekreteraren lyssnar på. Socialsekreteraren är mycket 

följsam med barnet. Därför hamnar barnet på steg 8 i Harts delaktighetsstege, vilket betyder 

att beslutsfattandet är initierat av barnet och delat med den vuxne. Socialsekreteraren är här 

Signs of Safety-utbildad.   

  

Samtliga av utredningarna 1- 4 har frågeställningar som utgår ifrån barnets bästa, samt har 

med skydds- och riskfaktorer. Barnets bästa är mycket centralt.  

  

6.6.2. Utredningar där Signs of Safety inte använts 

I utredning nr B1 står angivet i utredningsplanen att samtal med barnet ska ske inom 

områdena hälsa, utbildning, familj och sociala relationer, samt vårdnadshavarnas förmåga. I 

den färdiga utredningen har barnet kommit till tals i tre av dem. Det räknas här som 

delaktighet även då en referensperson nämner att “barnet har sagt”.  Barnet har deltagit i två 

av 10 samtal under utredningstiden. I utformandet av vårdplanen framkommer inte att barnet 

är hört, och barnets åsikt finns inte med i det slutliga beslutet. Barnet var här 14 år. Vi räknar 

här inte som delaktighet av barnet då andra berättar om barnet och sina åsikter om barnet. På 

de områden där barnet kommer till tals kan man se att steg 5 på Harts delaktighetsstege nås. 

Det steget står för att barnet blir informerat om vad som händer och ombeds yttra sig. Signs of 

Safety som metod används inte här. 

  

Utredning nr B2 börjar på steg 8 i Harts delaktighetsstege, det vill säga att beslutsfattandet är 

initierat av barnet och delat med vuxna i syfte att engagera de vuxna att lösa problemet. I 

utredningen beskrivs hur barnet som är 16 år har varit delaktigt i början genom att söka hjälp 

från socialtjänsten och genom att delta i ett samtal. Sedan beskrivs att barnet inte har varit 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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tillgängligt vare sig för möten eller per telefon. I beslutet om insats finns heller inte nedskrivet 

att varken 16 åringen eller hennes familj vill ha denna insats. Det finns ett inlägg om att 

beslutets verkställighet avböjdes av både barnet och dennes vårdnadshavare. Här sökte barnet 

själv stöd och var med och beslutade om vad som hände. Detta styrker barnets delaktighet. 

Metoden Signs of Safety användes inte i denna utredning.  

  

Utredning nr B3 gäller ett barn, 7 år gammalt. Barnet deltog i ett hembesök. I övriga 5 

utredningssamtal deltog inte barnet, det framkommer inte i utredningen varför samtalen sker 

mer med föräldrarna än med barnet. Viss observation av barnet fanns också under hembesöket 

då man även samtalade med barnet. I beslutsunderlaget fanns varken barnets eller föräldrarnas 

önskan beskriven gällande beslutet. Ändå bedömer vi här att steg 5 i delaktighetsstegen nås, 

då barnet är informerat och görs delaktig då barnet ombeds yttra sig. Barnet är hört inom 

områdena utbildning samt resurser och svårigheter. Socialsekreteraren bekräftar barnet då 

barnet tycker att samtalet är jobbigt. Här används Signs of Safety inte som metod. 

 

Utredning nr B4 visade sig handla om ett barn som är 2 år gammalt. Barnet har i utredningen 

observerats under ett samtal som skedde med en referensperson. På grund av barnets låga 

ålder bedömde vi det inte möjligt att analysera barnets delaktighet och vi har därför valt att 

inte inkludera denna utredning i studien.  

 

Utifrån dessa utredningar kan man utläsa hur endast ett samtal med ett barn ändå kan ge en 

hög delaktighet av barnet i beslutfattandet, då barnet är med och initierar vad som ska ske och 

hur det ska ske.   

 

Analys 

I utredningarna vi analyserade såg vi en del likheter och skillnader mellan kommunerna. Vi 

såg att samtliga utredningar passerade de första tre stegen i Harts delaktighetsstege. Graden av 

delaktighet varierade men i de flesta av utredningarna var barnet delaktigt på steg 5 eller 6.  

 

Vi såg att Signs of Safety fanns invävt i utredningarna i kommun A, vilket inte var fallet i 

kommun B. Vi tänker då först och främst på risk- och skyddsfaktorerna som är grunden inom 

Signs of Safety, men även på skalan mellan 1-10 vilken man ibland använder inom metoden. 

Detta tänker vi kan bero på att kommun A har börjat implementeringen av Signs of Safety, 

och att man därför tänker utifrån ett Signs of Safety-perspektiv redan nu. Risk- och 
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skyddsfaktorer är centrala i nya BBIC, vilken enligt våra informanter är hämtat från Signs of 

Safety. Eftersom implementeringen är i gång fokuserar socialsekreterarna mycket på de 

delarna, detta upplever vi sker både medvetet och undermedvetet.  I kommun A var man 

också mer öppna för att använda sig av olika metoder, även andra än Signs of Safety. Detta 

tror vi också är en bidragande faktor till att risk- och skyddsfaktorerna och skalan används i 

kommun A men inte i kommun B. 

  

7. Diskussion 
Avslutningsvis diskuterar vi studiens resultat i förhållande till våra frågeställningar som var; 

Hur reflekterar socialsekreterare som använder respektive inte använder Signs of Safety kring 

barn och ungas delaktighet i utredningar? Samt: Varierar graden av delaktighet hos barn i 

utredningar i den arbetsgrupp där Signs of Safety används jämfört med utredningar där 

metoden inte används? Vi börjar med att sammanfatta studiens viktigaste resultat följt av 

resultatdiskussion och avslutar med en metoddiskussion följt av förslag till vidare forskning.  

  

7.1. Sammanfattning av studiens resultat 
Vi konstaterar vid analys av våra intervjuer att de flesta av barnen sett till delaktighet i 

utredningarna låg på steg 5-6 på Harts delaktighetsstege.  

 

Informanterna i grupp A menade att Signs of Safety är en bra metod och ser positivt på dess 

ökade inflytande. De upplevde inte att Signs of Safety i sig gör barn mer delaktiga, men att 

metoden är en bra hjälp på vägen, samt att det gör delaktigheten konkret och tydlig både för 

dem själva och barnen. Informanterna i grupp B där man inte använder Signs of Safety 

menade att Signs of Safety mest är trendigt nu och kommer blåsa över. De uttryckte att 

redskapet inte verkar vara bättre eller sämre än något annat, men att det är den goda relationen 

mellan barn och socialarbetare som är det väsentliga för barnets delaktighet, inte själva 

metoden. 

  

I utredningarna som vi analyserade såg vi att delaktigheten bland barnen var ungefär lika i 

båda kommunerna, barnen hamnar oftast på steg 5 eller 6 i delaktighetsstegen. I två av 

utredningarna placerade barnen sig på steg 7 och 8 i delaktighetsstegen. Vi såg att samtliga 

utredningar passerade de första tre stegen. Vi såg att Signs of Safety fanns invävt i 
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utredningarna i kommun A, vilket det inte gjorde i kommun B. Spåren vi såg i kommun A var 

risk- och skyddsfaktorerna, samt skalan mellan 1-10 vilken ibland används inom metoden.  

 

För att svara på om Signs of Safety gör barn mer delaktiga, är slutsatsen i vår studie att den 

inte gör det. Inte ännu i alla fall. Eftersom metoden är ganska ny även i kommun A, så tror vi 

att det har gått för kort tid för att metoden ska ha kunnat ge avtryck. Detta med tanke på att 

flera av informanterna tycker att metoden tar tid att lära sig och komma in i. Däremot, som 

tidigare nämnt, tydliggör Signs of Safety barnens deltagande.  

  

Ett biresultat var att grupperna vi studerade hade en gemensam gruppkultur där det verkade 

som intervjupersonerna hade formats på och av sin arbetsplats. Det var väldigt tydligt att de 

hade liknande åsikter på samma arbetsplats. 

  

7.2. Resultatdiskussion 
Vi upplever att vi fick många intressanta resultat i såväl intervjuerna som analysen av 

utredningarna. Vi ser det som ett positivt resultat att samtliga av våra informanter såg 

delaktigheten hos barn som viktig. Samtidigt var det intressant att barnen hamnade på så olika 

steg i Harts delaktighetsstege. De flesta hamnade på steg 5-6, men några av dem hamnade på 

steg 7 och 8. Vi såg i informanternas svar samt i utredningarna att barnen generellt sett 

hamnade på steg 5-6. Däremot var det ingen tydlig skillnad vad gäller barns delaktighet 

mellan de utredningar vi analyserade från de båda grupperna. Det var inga större skillnader 

mellan de utredningar i kommunen där Signs of Safety använts och de i kommunen där 

metoden inte använts vad gäller barnens eller ungdomarnas delaktighet. Informanterna i grupp 

A, där Signs of Safety användes, var mycket positiva till Signs of Safety. De menade att det är 

en bra metod att ha med i utredningarna. Även här påpekade de att det gäller att anpassa sig 

som socialsekreterare till barnet. De sa att de använde metoden på olika sätt anpassat i 

förhållande till barnets person, dess ålder och dess mognad. De beskrev hur de gjorde det på 

ett kreativt sätt som inspirerade oss.  

 

Vår slutsats är att socialsekreterare i mötet med barn värnar om att barnen ska komma till tals, 

men att det sällan är barnen som kommer till socialtjänsten med ett problem och en lösning. 

Oftast är det en orosanmälan eller exempelvis ett yttrande som föranleder att socialtjänsten 

kontaktar barnet. Ibland kan en förälder vända sig till socialtjänsten för att de menar att deras 

barn, eller att de tillsammans med barnet är i behov av hjälp i form av en insats. Ibland har de 
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även specifika önskemål på denna insats. Det framgår av vårt insamlade material att det sällan 

är barnet själv som kontaktar socialtjänsten. Det kan vara en anledning till varför det kan vara 

svårt för socialsekreteraren att göra barnet delaktig på de högre nivåerna.  

 

I våra intervjuer tog inte informanterna upp delaktighetsstegen, vilket vi tolkar som att de inte 

känner till den, eller inte arbetar med delaktighetsstegen i åtanke. Våra informanter tog upp att 

det kan vara mycket svårt att göra de barn delaktiga som inte vill vara det. Om barnen 

undviker att komma på möten eller uttala sig, och nätverket inte kan hjälpa till att få barnet att 

komma till socialtjänsten kan det bli svårt att nå fram till barnet. Detta är något som sällan 

lyfts fram och något vi inte heller reflekterade över i utformandet av intervjuguiderna - att 

barnen inte alltid vill vara delaktiga. Detta kan möjligen bero på att det sällan belyses och att 

det blivit normativt att tänka att barn alltid vill vara delaktiga.  

 

  

7.3. Metoddiskussion 
Den tidigare forskning vi tagit del av har varit kvalitativ, likaså vår. Det vi ser som intressant i 

förhållande till Signs of Safety är just de kvalitativa undersökningarna då de ger djupast 

kunskap. Vi turades om att leda intervjuerna men fyllde i och hjälpte varandra vid behov. Att 

ha fokusgruppintervjuer var givande då det gav oss möjlighet att få med ganska många 

informanter, och diskussionen löpte på bra dem emellan. Vi har reflekterat över om 

individuella intervjuer hade inneburit att informanterna på samma arbetsplats uttryckt mer 

differerande åsikter än vad som var fallet vid fokusgruppsintervjun.Vi tänker att det är möjligt 

att vi ändå fått liknande svar som vi fick i fokusgrupperna, eftersom det verkar finnas en 

gruppkultur där individerna i gruppen tänker homogent. Det skulle ha varit intressant att se 

om denna gruppanda hade frångåtts vid enskilda intervjuer. Då hade man sett om arbetet 

verkligen påverkas av hur andra arbetar eller om det var något de sade just under 

fokusgruppintervjun. 

  

Textanalysen hade kunnat fördjupas i mån av tid, men den ger en grund för vad man kan 

inhämta för information utifrån utredningarna. Vi ville ha ett urval av utredningar där inte ”de 

bättre” utredningarna kunde väljas. I Grupp A frågades efter sina senaste utredningar och i 

Grupp B fick vi även de senaste klara utredningarna. Eftersom dessa utredningar pågått innan 

vår studie påbörjades så har inte utredningarna kunnat ändras på under utredningens gång. 

Men vår urvalsmetod innebar att vi även fick ett urval av barn i olika åldrar vilket vi inte 
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kunde påverka, eftersom barnutredningar innefattar alla under 18 år. Vi fick ta bort en 

utredning då den visade sig röra en 2-åring medan de andra barnen var mellan 7 och 16 år. Vi 

bedömde att det var för stor skillnad på åldern mellan tvååringen och de andra barnen. Ett 

barn som är två år har långt ifrån samma möjlighet att förstå utredningen, uttrycka sin åsikt 

och på det sättet kunna uppnå en större delaktighet samt komma högre upp på Harts 

delaktighetsstege, även om man inkluderar barnet genom att observera detsamma och genom 

att inhämta åsikter om barnet från dess nätverk.  

  

Vårt antal granskade utredningar är för litet för att kunna dra slutsatsen att resultatet av dem 

går att applicera på de två socialtjänstkontoren som helhet. På grund av den tid vi hade till 

vårt förfogande hade vi inte möjlighet att utvidga vårt arbete till att omfatta fler utredningar. 

Tolkningen av utredningarna kunde vi ha gjort på ett mer omfattande sätt – även om 

sekretessen gör att det är svårt att lämna ut för mycket information om barnutredningarna i vår 

studie. Man kan exempelvis inte skriva ut citat ifrån dem. Detta ser vi som en begränsning i 

vår studie av barnutredningar.  

  

Det hade även varit en fördel att ha flera olika socialförvaltningar att intervjua, men vi hade 

för kort tid på oss för att hinna söka upp flera som var villiga att delta i vår studie. 

7.4. Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en uppföljningsstudie om några år. Det skulle också vara 

spännande att göra en större studie med samma syfte, frågeställningar och metod men utvidga 

den till flera socialtjänster i flera kommuner, för att kunna jämföra delaktigheten bland 

barnen. Vi upplever att det är av värde att forska kring barnens egna erfarenheter av Signs of 

Safety och delaktighet. 

  

Man kunde även genomföra samma studie igen men då intervjua enskilda socialsekreterare, 

för att se om svaren ändå hade pekat på en gruppkultur, eller om svaren hade differerat mer. 
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9.Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

 Vissa frågor ställde vi inte, och några frågor lade vi till under intervjuernas gång. Detta för att 

anpassa oss efter intervjuerna. Vi ställde följdfrågor på det våra informanter svarade.  

  

Öppningsfrågor: 

* Presentationsrunda; vad heter du, hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

* Varför ville du bli socialsekreterare? 

* Vilken grundutbildning har du? 

* Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Introduktionsfrågor:   

* Är det någon som har en Signs of Safety utbildning?   

Om barns delaktighet i utredningen:  

* Hur viktig är barnets delaktighet i en utredning för dig?   

* Vad innebär begreppet delaktighet för dig?   

Nyckelfrågor: 

* När anser du att barnet blir delaktigt i en utredning?   

* Hur arbetar du för att barn ska få möjlighet att vara delaktig när det gäller dess utredning?   

* Hur ofta brukar du träffa barnen som utredningen handlar om?   

Frågor om metoden Signs of Safety:  

* Vad tycker du om Signs of Safety? Negativt och positivt?  

* Vad tycker du om metoderna inom Signs of Safety (mappning och tre hus)?  

* Använder du fler metoder inom Signs of Safety? Om ja, vilka och vad tycker du om dem?  

* När lämpar sig metoden Signs of Safety? Alla utredningar?  

* Tycker eller tror du att Signs of Safety lämpar sig olika bra för barn och unga (som grupp) 

när det gäller delaktighet?   

* Hur tycker du Signs of Safety gör barn och unga delaktiga?  

* Hur gjorde du barn och unga delaktiga innan du använde Signs of Safety?  

* Är Signs of Safety ett redskap som hjälper dig att göra barn och unga delaktiga i 

utredningar? 

* Finns det behov av utbildning gällande utredning och delaktighet?  
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Avslutande frågor:  

* Avslutande reflektion av alla om dagens diskussion.  

* Finns det någonting mer du vill tillägga innan vi avslutar?  Har vi missat något? 

* Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga 2  
 

Informationsbrev: 

 

Hej! Vi heter Nina Espionoza Eklund och Vanja Palmgren och studerar till socionomer vid 

Högskolan i Gävle. Vi håller på att skriva vår C-uppsats och vill gärna ha med dig! Eftersom 

metoden Signs of Safety har fått stor spridning och mycket positiv respons, blev vi inspirerade 

att göra en studie om Signs of Safety. 

  

Syftet med studien är att undersöka hur Signs of Safety gör barn och ungdomar delaktiga i 

utredningar. Våra frågeställningar är: 

  

Våra frågeställningar är: 

- Hur reflekterar socialsekreterare som använder respektive inte använder Signs of Safety 

kring barns delaktighet i utredningar? 

- Varierar graden av delaktighet hos barn mellan utredningar där Signs of Safety används 

jämfört med utredningar där metoden inte används?  

  

För att få svar på våra frågeställningar är vår tanke att intervjua socialsekreterare i en 

fokusgruppintervju. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter. Den kommer enbart handla 

om din syn på på Signs of Safety och barns/ungas delaktighet kopplat till metoden. Vi önskar 

även två kortare utredningar från ungefär samma tid, men där den ena är med Signs of Safety 

och den andra utan. Vi kommer här enbart att titta på delaktigheten hos barnet/den unga i 

utredningen. Har du tid och lust att vara med i vår studie? 

  

Vårt mål är att boka in intervjuerna vecka 15 och 16 när ni har tid. 

  

Självklart är du anonym och deltagandet är frivilligt, om du vill dra dig ur kan du göra det var 

än vi är i processen. Vår uppsats baseras på intervjuer och vi önskar spela in dem för att 

lättare kunna analysera dem. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och raderas när 

vi är klara med vår uppsats.   

  

Vi är mycket glada för ditt deltagande. 

Om du vill delta, har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.  

  

 

  

Med vänlig hälsning Nina Espionoza Eklund och Vanja Palmgren 

  

  

  

 

 


