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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur motivation diskuteras inom metoden 

Signs of Safety. För att uppfylla syftet gjordes en kritisk diskursanalys av ett dokument 

som detaljerat presenterade Signs of Safety. Teorier kring makt och empowerment har 

använts för att analysera uppsatsens empiriska material. Vi var främst intresserade att 

studera hur materialet diskuterar föräldrars motivation, hur det motiverande arbetet 

beskrivs samt hur motivation förstås utifrån makt och empowerment. Hur motivation 

samt den motiverade klienten konstrueras anser vi är en viktig del inom den sociala 

barn- och ungdomsvården. Sättet metoder och samhället diskuterar begreppet 

motivation, samt klienten i relation till detta begrepp, bidrar till förståelsen av hur det 

sociala arbetet ska utformas och bedrivas. Detta för att förbättra livsomständigheter för 

individer och familjer samt ständigt sträva mot förbättring. Vår analys av motivation 

inom Signs of Safety visar på att diskussionen av motivationsarbetet formas utifrån 

föreställningar av en ideal klient, vilket medför förväntningar på hur klienten förväntas 

att agera och reagera i interaktionen med socialarbetaren. Klienten förutsätts bli 

motiverad av att inkluderas i Signs of Safetys arbetssätt samt framställs som motiverad 

och villig att samarbeta med socialtjänsten. Avslutningsvis anser vi att studien bidrar 

med en ökad förståelse över begreppet motivation samt att problematisera 

socialarbetarens föreställning av den motiverade klienten.  
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1. Inledning 

Ordet motivation används inte i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), men trots det finns en 

tydlig intention att det sociala arbetet alltid ska utgå från att vara motiverande. I SoL 1 kap. 1 

§ andra stycket står det att socialtjänsten ska arbeta för “[...] att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser”. Motivation som begrepp försöker omfamna faktorer som formar, 

riktar och väcker beteendet för en individ att agera mot mål av olika slag. Människans 

motivation ses i dagens samhälle som mångfasetterad, den påverkas av biologiska behov och 

drifter, känsloreaktioner, kognitiva förmågor samt värderingar som är både socialt och 

kulturellt betingade (Nationalencyklopedin, 2022). Revstedt (2014) är legitimerad psykolog 

och psykoterapeut samt författare. Motivationsarbetet ämnar enligt Revstedt (2014, s. 14) att 

förändra klientens inre känslor samt stärka deras livskraft, det är konstruerat utifrån antaganden 

om den mänskliga naturen samt en människosyn som är positiv. Vidare menar han att 

motivationsarbetet utgår från att “Människans innersta natur är konstruktiv, social, målinriktad 

och aktiv” (Revstedt, 2014, s. 15).  

 

Arbetet som utförs av Socialtjänsten styrs av föreskrifter från myndigheter och lagstiftning men 

också av beprövad forskning, teorier samt praktisk erfarenhet och vetenskap, detta 

förhållningssätt kallas evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen, 2015, s. 30). Socialstyrelsen 

(2019) förklarar att insatser från samhället utgå från den bästa kunskapen som går att 

införskaffa, intentionen är att metoder som används av socialtjänsten inte ska skada klienten 

utan vara hen till nytta. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2019) evidensbaserad praktik som 

“[...] att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den 

enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser”. Socialstyrelsen (2019) 

fortsätter med att betona vikten av motivation hos klienten då de menar att “En person som 

upplever en insats som relevant är mer engagerad i behandlingen och det ökar sannolikheten 

för att insatsen blir till hjälp”. Huruvida kunskapen ska bygga på vetenskap är dock tvetydigt. 

Evidens ska bygga på vetenskapliga studier om effekter av olika metoder, samtidigt finns det 

vissa metoder och insatser som saknar evidens, vilket då leder till att man får använda sig av 

andra kunskapskällor än de vetenskapliga i bedömningen av insatsen. Samtidigt så anses det 

oetiskt att använda insatser som saknar stöd för att de åtminstone inte är skadliga 

(Socialstyrelsen, 2019). Det finns alltså olika syn på vad som är viktigt för att en metod ska 

anses var lämplig för socialt arbete. Evidensbaserade metoder används flitigt inom 

socialtjänsten, exempelvis Signs of Safety (SoS) som används för att utreda och stötta familjer 

där barn far illa. SoS bygger på forskning och evidens från många olika länder med olika 

förutsättningar (Turnell & Murphy, 2017, s. 10).  

 

SoS utvecklades i slutet av 1980-talet i Australien av Edwards och Turnell med syfte att 

utforma ett arbetssätt som grundas i att utgå “[...] ifrån vad som faktiskt fungerar för den som 

är verksam på fältet”. SoS skapades då skaparna upplevde ett stort missnöje över de modeller 

och teorier för barn- och ungdomsvård som de stött på. De upplevde även att de dem lärde sig 

i vidareutbildningar och på universitet inte återspeglade deras erfarenheter som socialarbetare. 

Idag används SoS i nästan 200 organisationer i över 15 länder som exempelvis Japan, USA, 

Kanada och stora delar av Europa (Turnell & Murphy, 2017, ss. 1, 8). Enligt SoS så är ett av 
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de största problemen inom barn- och ungdomsvården idag att olika parter har svårt att nå 

gemensamt fokus och förståelse. SoS försöker motverka just detta genom att de involverade 

parterna ska ha gemensam förståelse och fokus i ärendet. SoS arbetssätt beskrivs som en 

samling skräddarsydda verktyg, principer och regler som ger goda förutsättningar för chefer 

och socialarbetare att skapa en trygg och säker vardag för barn, tillsammans med barnen, 

föräldrarna och nätverket i barnets naturliga miljö (Turnell & Murphy, 2017, s. 4).  

 

Det skulle gå att påstå motivation är en av grundbultarna i dagens sociala arbete. Hur vi ser på 

samt definierar motivation får konsekvenser för hur det sociala arbetet genomförs samt hur vi 

förstår klienten. Det sociala arbetet utformas alltmer utifrån modeller och beprövade metoder, 

men även där konstrueras klienten utifrån normer och värderingar. SoS utformande och 

tankesätt bygger på starka föreställningar om vad som är viktigt inom socialt arbete med barn 

och hur arbetssättet ska utformas för att ge maximal effekt gällande barns säkerhet och 

välmående. Vi tänker att dessa starka övertygelser och föreställningar om socialt arbete 

konstruerar klienter och socialarbetare utifrån förutfattade egenskaper och handlingsmönster. 

Vi är därför intresserade av att se hur motivation och motivationsarbete diskuteras inom SoS 

utifrån dessa föreställningar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur motivation 

diskuteras inom metoden Signs of Safety.  

  

1. Hur jobbar socialarbetaren motiverande inom Signs of Safety? 

2. Vilken inverkan har socialarbetarens makt på klientens motivation? 

3. Vilka föreställningar finns kring klientens motivation? 

1.2 Bakgrund 

I denna del ämnar vi ge mer kontext kring några lagar som utgör den rättsliga ramen för det 

sociala arbetet med barn och ungdomar. Detta för att få en förståelse för några av de 

förutsättningar som styr diskursen om motivation samt utgör grunden för hur det sociala arbetet 

ska bedrivas. Efter det följer en mer genomgående förklaring av uppbyggnaden av SoS samt 

hur evidensbaserad praktik är av vikt inom det sociala arbetet. Den forskning som presenteras, 

gällande evidensbaserad praktik och svårigheterna med att mäta resultatet av en insats inom 

social arbete, syftar till att beskriva de svårigheter och förutsättningar som metoder inom socialt 

arbete ställs inför.  

 

Ansvaret för att tillgodose barnets behov av omvårdnad, trygghet och uppfostran ligger främst 

på barnets vårdnadshavare, detta tydliggörs i Föräldrabalken (1949:381) (FB) 6 kap. 2 § stycke 

två. Socialstyrelsen (2015, s. 19) uttrycker att vårdnadshavaren kan behöva söka stöd för att i 

slutändan kunna tillgodose barnet dess rättigheter samt uppfylla det ansvar som åläggs dem i 

FB. En av samhällets viktiga uppgifter är att stödja och eventuellt komplettera föräldrar i deras 

omsorg kring barnet, detta i syfte att hjälpa dem i föräldraskapet. Genom att stötta föräldrar 
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tidigt är förhoppningen att förebygga framtida problem som kan påverka barnet socialt eller 

hälsomässigt negativt. (Socialstyrelsen, 2015, ss. 18–19) 

 

Det sociala arbetet kontrolleras genom flera lagstiftningar, ramlagen för arbetet är SoL. I 1 kap. 

SoL fastställs först att socialtjänstens verksamhet ska konstrueras med hänsyn till människans 

integritet samt rätt till självbestämmande. Insatser ska skapas och utföras tillsammans med den 

berörda individen (3 kap. 5 § SoL), insatser mot den enskildes vilja kan inte tas med stöd av 

SoL, vägledande ska alltid vara frivilligheten (Socialstyrelsen, 2015, ss. 29–30). Detta betyder 

inte att socialtjänsten är kravlös, ett av socialtjänstens ansvarsområden inkluderar arbete med 

att motivera människor till att ta emot insatser. Bara vid några få tillfällen kan en insats beviljas 

till barnet utan samtycke från vårdnadshavare (IBID).  

 

För att tydliggöra SoS arbetssätt förklaras följande de verktyg som metoden främst utgår från 

och som kommer att beröras i analysen. De mest centrala verktygen för metoden är 

bedömnings- och analyscykeln, åtgärdcykeln och säkerhetsplanering. Bedömnings- och 

analyscykeln beskrivs som en del i SoS förändringsteori. Bedömnings- och analyscykeln består 

av 6 minimisteg som beskriver hur socialarbetaren ska arbeta när en orosanmälan för ett barn 

eller ungdom inkommer. Dessa minimisteg ska underlätta för socialarbetaren i tre stadier vid 

en orosanmälan, vilka är insamlingen av information, analys av informationen och bedömning. 

Bedömnings- och analyscykeln ska underlätta för socialarbetaren att snabbt och smidigt kunna 

ta sig igenom de tre stadierna. Fokuset beskrivs ligga på familjeegagemang, analys och att 

upprätta en arbetsplan så snabbt som möjligt för att sedan omsätta det i åtgärder. Åtgärderna 

ska skapas tillsammans med familjen, barnen och stödpersonerna (Turnell & Murphy, 2017, 

ss. 34–36).  

 

Åtgärdscykeln är den andra delen i förändringsteorin, vars syfte är att bygga upp familjens och 

nätverkets förmåga att vidta åtgärder i situationer där barnets säkerhet riskeras eller är hotad. 

Åtgärdscykeln är uppdelad i 7 minimisteg som beskriver hur socialarbetaren tillsammans med 

familj och stödpersonerna ska upprätta en daglig plan för barnets säkerhet. Planen ska sedan 

upprätthållas genom att socialarbetaren med hjälp av stödpersonerna ska kontrollera att planen 

följs av föräldrarna. Cykeln av åtgärder, bedömning och analys ska sedan upprepas 

kontinuerligt tills barnets säkerhet bedöms vara adekvat och permanent för att då avsluta 

ärendet (Turnell & Murphy, 2017, ss. 36–37). Säkerhetsplaneringen inom SoS är en process 

för föräldrar och stödpersoner att visa att de på ett godtagbart sätt kan ta hand om barnet i fråga. 

En säkerhetsplan är inte samma sak som en behandlingsplan, säkerhetsplanen bygger på ett 

antal arrangemang och regler som valts ut tillsammans med föräldrarna och stödnätverket. Mer 

konkret ska säkerhetsplanen innehålla en beskrivning av hur vardagslivet ska se ut för familjen, 

detta för att försäkra alla inblandade om att barnet i framtiden är säkert (Turnell & Murphy, 

2017, s. 43).  

 

Som tidigare nämnt utgör diskursen kring evidensbaserad praktik en ram för metoder inom 

socialt arbete. Drisko och Grady (2015, s. 274) har i en litteraturöversikt studerat EBP inom 

det nutida sociala arbetet. EBP syftar till att kombinera forskningsresultat med klientens behov, 

värderingar, önskemål samt professionell hjälp. Drisko och Grady (2015, s. 274) förklarar att 
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många socialarbetare har svårt att förstå vad EBP innebär i det praktiska social arbetet. I 

motsats till detta fastslår författarna att definitionen av EBP är tydlig, problemet är att praktiken 

ofta är missförstådd, ineffektivt utlärd samt sällan fullt ut praktiserad. EBP består av fyra lika 

viktiga delar, “(1) current client needs and situation”, “(2) the best relevant research evidence”, 

“(3) client values and preferences”, och “(4) the clinician’s expertise” (Drisko & Grady, 2015, 

s. 275).   

 

En av anledningarna som författarna presenterar till varför EBP ska praktiseras är för att sträva 

efter en utkomst som är så bra som möjligt för klienterna. EBP är menad att inkorporera ett 

helhetsperspektiv för att hjälpa klienten på bästa sätt, trots detta menar Drisko och Grandy 

(2015, s. 278) att det finns lite bevis på att användandet av EBP faktiskt förbättrar resultatet för 

klienten. Ytterligare en aspekt av varför EBP används är för att öka professionens tillförlitlighet 

gentemot köpare och andra professionella. Genom att använda EBP ökar möjligheten att visa 

på socialarbetarens professionella kapacitet inom empirisk kunskap, förmågan att kliniskt göra 

bedömningar samt inkludera kontextuella faktorer som är av relevans för klienten. Således går 

det att påstå att EBP demonstrerar styrkor inom det sociala arbetet för andra professionella, ett 

verktyg vilket används för att lyfta fram det unika i professionen (Drisko & Grandy, 2015, s. 

279).  

 

I litteraturstudien av Forrester (2017, s.144) diskuteras och problematiseras om det går att mäta 

resultatet av insatser riktade mot barn av socialtjänsten och hur mätningen utformas för att vara 

så sanningsenlig som möjligt. Studien presenterar fyra frågor att utgå ifrån vid mätning av 

resultatet av insatser riktade mot barn från socialtjänsten. Forrester (2017, s.153) beskriver att 

kvalitén av insatsen eller bemötande som en viktig parameter när det kommer till mätning av 

resultat av insatser. Forrester (2017, s.154) fortsätter med att påpeka att det finns en övertro till 

evidensbaserad praktik, där en avgör och resonerar kring om metoder fungerar likt hur en 

resonerar kring medicin; det antingen funkar eller inte funkar. Kvalitén av bemötandet och 

interaktionen mellan socialarbetaren och klienten är avgörande för vilket resultat en åtgärd 

kommer att ge. Forrester (2017, s.155) avslutar med att poängtera att mäta resultatet av en 

specifik åtgärd eller insats är komplex och mångdimensionell utmaning, men viktig för att 

förstå socialt arbete på en djupare nivå.  

1.3 Disposition  

Denna uppsats är indelad i sju kapitel, i ovanstående text har inledningen presenterats 

tillsammans med syfte, frågeställningar och bakgrund. Kapitel två innefattar uppsatsens 

forskningsöversikt och inkluderar fem rubriker, sökprocessen, tre olika teman som relaterar till 

motivation och Signs of Safety samt en avslutande sammanfattning. I tredje kapitlet beskrivs 

de teoretiska utgångspunkterna i form av begreppen makt och empowerment som liberal 

styrningsstrategi. Vidare presenteras uppsatsens metod i kapitel fyra, underrubrikerna utgår 

från uppsatsens utgångspunkt som en kvalitativ dokumentstudie, en kritisk diskursanalys, hur 

empirin har valts ut, interdiskursivitet och hur det har kodats, etiska överväganden samt 

kvalitetskriterier. Efterföljande del är kapitel fem som innehåller uppsatsens analys. Analysens 

första rubrik berör aspekter av makt medan den andra rubriken fokuserar mer på empowerment 
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som liberal styrningsstrategi. Kapitel sex innehåller uppsatsens avslutande diskussion, där 

presenteras diskursanalysens tre nivåer och hur vi har använt oss av dem under arbetet. Vidare 

så sammanfattas analysen och analysens resultat relateras till tidigare forskning. Teorin och 

metoden diskuteras samt i den sista delen diskuterar vi implikationer för det sociala arbetet och 

eventuella framtida studier.  

2. Forskningsöversikt 

I denna del ämnar vi till att presentera forskningsläget inom teman som vi finner relevanta 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Forskningsöversikten syftar till att presentera 

forskning kring hur motivation skapas och kan förstås utifrån diskurser kring en ideal klient 

samt faktorer som påverkar klientens motivation. Forskning kring socialarbetarens sätt att 

motivera strävar efter att kartlägga vilka faktorer som är viktiga i motivationsarbetet med 

klienter, den grundläggande metodiken och förhållningssätt som socialarbetaren använder sig 

av. Slutligen presenteras forskning kring SoS för att ge en inblick i vilka fynd som har gjorts 

och som kan vara av relevans för vår studie.  

2.1 Sökprocess 

I sökprocessen har vi börjat med två ord för att sedan utöka sökningen genom att lägga till 

ytterligare ord på den redan gjorda sökningen, detta för att smalna av och precisera urvalet av 

tidskriftsartiklar. Den databas som har använts är Uppsala universitets bibliotekstjänst där vi 

har filtrerat resultat efter “Peer reviewed” och “Full text”. De sökord som har använts har till 

stor del utgått från uppsatsens problemformulering och syfte. Sökorden har varit “Social work”, 

“Children”, “Social services”, “Motivation”, “Investigation”, “resistance”, “motivational”, 

“development”, “power” och “Signs of Safety”. Vi har använt booleska operatorer så som 

“AND”, “OR” och “NOT” för att öka precisionen av våra sökningar. Sökningar för det nutida 

forskningsläget har gjorts på engelska, då det finns ett större utbud av forskning och studier 

som är skrivna på engelska.  

2.2 Skapandet av den motiverade klienten 

I denna del presenteras forskning hur klienten motivations skapas inom det sociala arbetet. 

Motstånd kan ses som brist på motivation och således finns det ett syfte i att inkludera forskning 

kring detta för att studera faktorer som påverkar klientens motivation. Vidare följer två olika 

forskningsstudier gjorda på samma material, där studerar båda föreställningen av den 

motiverade klienten i ett marknadsorienterat socialt arbete.   

 

Forrester, Westlake & Glynn (2012, s. 118) har i en litteraturstudie studerat sociala och 

individuella orsaker till föräldramotstånd inom socialt arbete. Författarna benämner att 

föräldramotstånd är ett frekvent förekommande inslag inom socialt arbete, trots detta finns det 

relativt lite teorier och forskning kring ämnet. Definitionen av motstånd inkluderar alla olika 

former av icke-samarbete, uteblivet engagemang, hotfullt och våldsamt beteende, skenbart 
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samarbete som maskerar ovilja samt andra former av oengagemang hos föräldrar. Vidare 

diskuterar Forrester, Westlake & Glynn (2012, ss. 120–122) fem orsaker till att motstånd 

skapas hos föräldrar inom socialt arbete. De orsaker som behandlas är sociala strukturer, 

socialarbetarens beteende, sammanhanget där barnavård utförs, föräldrars motstånd till 

förändring samt marginalisering och förnekande av försummelse och vanvård.  

 

Följande beskriver Forrester, Westlake & Glynn (2012, ss.121, 122) att majoriteten av klienter 

hos socialtjänsten har upplevt diskriminering och förtryck, vilket kan påverka utformande av 

deras relation med socialarbetaren. De individuella faktorerna hos föräldrar som uppvisar 

motstånd var skam, ambivalens och lågt självförtroende. Forrester, Westlake & Glynn (2012, 

ss. 121, 122) menar att skam och stigma är vanligt förekommande inom socialt arbete, då 

klienten kan uppleva skam över sin situation och beteendemönster. Ambivalens hos klienter 

förklaras som föräldrar vilka pendlar mellan att uppvisa vilja till förändring och att upprepa 

destruktiva beteenden, detta uppstår främst i interaktionen med socialarbetaren. 

Självförtroende hos klienten att förändra sin situation beskrivs som en viktig faktor för att förstå 

motstånd hos klienter.  

Forrester, Westlake & Glynn (2012, ss.122–123) beskriver att en klient som har en bristande 

tro på sin förmåga att förändra situationen samt är övertygade om att hen kommer misslyckas, 

kan lättare uppvisa motstånd. Vidare beskrivs motstånd av författarna som en produkt av 

socialarbetarens bemötande av klienten. Socialarbetare som hade ett mer konfronterande 

förhållningssätt möttes av större motstånd och socialarbetare som hade ett mer empatiskt 

förhållningssätt skapade mindre motstånd hos klienten. Forrester, Westlake & Glynn (2012, 

s.124) menar att vissa socialarbetare kan kombinera de två förhållningssätten för att nå 

framgång i arbetet med familjerna. Andra socialarbetare hade större problem med att 

sammanfläta förhållningssätten i interaktionen med klienten, vilket ledde till ett konfrontativt 

förhållningssätt som skapade ökat motstånd från klienten. 

I intervjustudien av Härnbro, Dahlsted & Herz (2021) beskrivs hur klienter och deras 

motivation konstrueras i en kontext där socialt arbete formas utifrån upphandlingar mellan den 

offentliga och den privata sektorn. Studien genomfördes i Sverige där 16 utförare av socialt 

arbete inom en kommun intervjuades. Klienter förväntas därmed själva kunna välja bland de 

olika leverantörerna på marknaden som erbjuder tjänster utifrån deras behov. Härnbro, 

Dahlsted & Herz (2021) förklarar att den ideala klienten i detta landskap konstrueras som 

motiverad att välja leverantör med tjänster utifrån hens behov och intressen samt att uppvisa 

en vilja att delta i tjänsterna och förändra sin situation. Härnbro, Dahlsted & Herz (2021) menar 

att problemet med omotiverade klienter är en framträdande diskussion inom socialt arbete. Ett 

återkommande ämne inom diskursen är hur socialarbetaren hanterar motstånd till förändring 

hos klienten och hur det är möjligt att framkalla förändring genom motiverande arbete och 

metoder. Det motiverande arbetet konstrueras utifrån bilden av en ideal klient som befinner sig 

i en upphandlingsmiljö. 

 

Härnbro (2019, ss. 190–193) använt samma empiriska forskningsmaterial som studien ovan 

men har fokuserat på konstruktionen av motivationen hos den ideala klienten i det svenska 
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marknadsorienterade sociala arbetet. Forskningen utgick från 16 intervjuer som gjorts med 

socialarbetare inom en medelstor kommun i Sverige. Alla socialarbetare hade någon form av 

direktkontakt med klienter inom olika områden inom socialt arbete såsom familjebehandling, 

psykiatrin, beroendebehandling av alkohol och droger samt rådgivning. Syftet med studien var 

att undersöka hur föreställningen om den ideala klienten skapas av socialarbetaren, med extra 

fokus på hur de skapas inom det motiverande arbetet. Härnbro (2019, ss. 190–193) undersökte 

hur socialarbetare beskriver det motiverande arbetet, hur karaktäriseras den motiverade 

klienten samt vilka egenskaper tillskrivs den motiverade klienten.  

 

Resultatet som Härnbro (2019, s. 198) presenterar pekar på att motivationsarbete är en central 

och viktig del inom det sociala arbetet, vilket överensstämmer inom alla de områden som har 

studerats. Även om det sociala arbetets specifika mål differentierar mellan de olika områdena, 

finns det en stark övertygelse om att arbetets mål ska uppnås genom motivation. Det 

motiverande arbetet riktar sig till både omotiverade och redan motiverade klienter, i 

intervjuerna beskrivs motivation som en förmåga vilket kan frambringas av socialarbetaren. 

Kärnpunkten inom motiverande arbete är att motivera klienterna till att ändras i en viss riktning. 

Härnbro (2019, s. 198) förklarar vidare att den motiverade klienten bygger på två huvudsakliga 

föreställningar. Den första föreställningen inkluderar tron på att den motiverade klienten tar 

ansvar för problemet, detta görs genom att hen uppmärksammar själva problemet, individuella 

farhågor samt lösningar. Klienten beskrivs som öppen för att ta emot hjälp och guidning från 

socialarbetare. I det andra föreställningen beskrivs den motiverade klienten vara en expert när 

det kommer till att matcha individuella problemen med specifika leverantörer inom det sociala 

arbetet. Vidare antas den motiverade klienten ha förmågan att investera i framtiden, det vill 

säga ha viljan till förändring samt kunna väga risker mot fördelar.   

2.3 Socialarbetarens arbetssätt för att motivera klienten 

Under denna rubrik introduceras forskning rörande olika arbetssätt som socialarbetaren 

använder sig av och faktorer som har visat sig påverka klientens motivation. Den första artikeln 

berör hur olika egenskaper hos socialarbetaren skapar en mer eller mindre motiverad klient. 

Andra artikeln utforskar en metod som socialarbetare använder sig av för att göra en bedömning 

kring föräldrars förmåga till förändring i ärenden där barn far illa. De sista två styckena 

presenterar delar ur boken Motivationsarbete (Revstedt, 2014), där diskuteras betydelsen av 

metoder och tekniker inom det motiverande arbetet.    

 

Forrester et al. (2019a, s. 2148) har utifrån en observationsstudie forskat kring effekten av god 

kommunikation inom socialt arbete. Studien utfördes i London och var utformad så att empirin 

insamlades genom observation och inspelningar av möten mellan socialarbetare och föräldrar. 

I vissa fall intervjuades även föräldrarna 2–4 veckor efteråt. Socialarbetares färdigheter 

relaterades till utfallet för de familjer vilket socialarbetaren träffade under observationen. 

Observationerna genomfördes under andra eller tredje klientmötet. Kvaliteten på 

socialarbetarens samtal utvärderades utifrån sju bra färdigheter uppdelade i tre dimensioner, 

“relationship building”, “good authority” och “evocation of intrinsic motivation”. Utfallen i 



                                                                                                                  Marmelid & Strandberg  

11 

 

familjerna som studien tittade på var bland annat föräldrarapporterat engagemang, graden av 

måluppfyllelse samt klassificering av klientens nöjdhet (IBID). 

 

Resultatet som Forrester et al. (2019a, s. 2157) presenterar pekar på att socialarbetare med 

färdigheter såsom “relationship building” ofta bidrog till högt föräldrarapporterat engagemang. 

Samtidigt hade dimensionerna “good authority” och “evocation of intrinsic motivation” en 

starkare korrelation med de övriga utfallsmåtten. Resultaten från denna studie talar för att 

färdigheter hos socialarbetare påverkar utfallet för den enskilda familjen (Forrester et al., 

2019a, s. 2165). Forrester, Killian, Westlake & Sheehan (2019b) studerar vidare samma 

material men i en mindre studie och fokuserar på sambandet mellan “kontroll och omsorg”. 

Skickliga socialarbetare hade förmågan att kombinera ett empatiskt engagemang med en mer 

auktoritär framtoning, de socialarbetare som inte var lika skickliga på att använda sina 

auktoriteter var också sämre på att engagera klienterna.   

 

Platt och Riches (2015, s. 141) har i ett engelskt forskningsprojekt studerat utvecklingen av en 

metod som används för att bedöma föräldrarnas förmåga till förändring, “capacity to change” 

(C-Change), hos föräldrar som utsätter sina barn för allvarlig vanvård eller skada. Författarna 

har utifrån tidigare forskning samt internationella undersökningar utforskat förmågan till 

förändring hos föräldrar. Platt och Riches (2015, s. 141) poängterar att det finns ett begränsat 

utbud av modeller som riktar sig till att behandla förändringsförmågan hos föräldrarna, trots 

bedömningens signifikanta betydelse för de utsatta barnens liv. I sin forskning har författarna 

studerat ämnet utifrån två tillvägagångssätt. Faktiska försök att förändra föräldrabeteenden och 

hur teorier om beteendeförändring kan skapa förståelse kring vanor, automatiska reaktioner 

och individuell motivation ändras. Syftet är att titta på en strategi som utvecklats för att göra 

bedömningar på föräldrars förmåga att ändra beteende, strategin benämns som “C-Change”.  

 

Resultatet Platt och Riches (2015, s. 146) redovisar indikerar att nuvarande bedömningar ofta 

utgår från statiska faktorer oftare än dynamiska faktorer när funktionaliteten i familjer 

analyseras, trots det är dynamiska inslag också viktiga för att ta beslut kring barnets framtid. 

Statiska faktorer innefattar olika faktorer, bland annat barnets utveckling och föräldrarnas 

förmåga som presenteras som en nulägesrapport av familjens situation. Dynamiska faktorer 

ämnar till att se dessa faktorer ur ett mer rörligt perspektiv, där faktorerna ses utifrån förmåga 

till förändring i familjen och inom vilken tidsram denna förändring är möjlig (Platt & Riches, 

2015 s.143). Författarna rekommenderar ett tillvägagångssätt i två delar, dels ska bedömningen 

inkludera förändringsfaktorer och hinder dels bedömning av faktiska förändringar vid möjliga 

tillfällen. Vidare indikerar studien att “C-Change” modellen har potential att inom ärenden 

rörande barn minska förseningar samt förbättra beslutsfattande och socialarbetarens rapport till 

domstol. Platt och Riches (2015, s. 146) sammanfattar sin ståndpunkt med att bedömningar av 

familjer och barn borde omarbetas för att mer inkludera inslag av beteendeförändring.  

 

Revstedt (2014, s.145) beskriver att olika metoder och tekniker har betydelse för 

motivationsarbetet. Metoder och tekniker inom motivationsarbete är en nödvändig del som 

motivationsarbetaren mer eller mindre alltid kan dra nytta av i sitt arbete. De underlättar att 

systematiskt utnyttja de förutsättningar och möjligheter som existerar för att öka motivationen 
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hos klienten. Olika metoder kan även vara ett viktigt för stöd för motivationsarbetaren, då det 

kan bidra som vägledning för hur olika situationer bör hanteras. Revstedt (2014, s.145) påpekar 

dock att metod och teknik kan leda till att motivationsarbetaren blir distanserad och tappar det 

känslomässiga engagemanget till klienten. Om det motivationsrelationen saknas, så försvinner 

förutsättningarna för att kunna motivera klienten.  

 

Revstedt (2014, ss.145,146) delar upp metoder inom motivationsarbete i tre huvudsakliga 

delar, “konfrontation, kontinuitet” och “övriga metoder”. “Konfrontation” beskrivs som 

motivationsarbetarens samtalsmetodik och handlar om hur hen kan känslomässigt nå klienten. 

För att använda metoden fullt ut så behövs ofta både handledning och utbildning, vilket kan 

leda till att motivationsarbetaren blir säkrare i kontakten och undviker att skapa negativa 

relationer. Den andra delen, “kontinuitet”, förklarar Revstedt (2014, s.146) som ett 

samlingsnamn för en behandlingsprincip. Principen syftar till att se motivationsarbetet ur ett 

tidsperspektiv för att klienten inte ska överges. Den sista delen är “Övriga metoder” tillhör 

varken “konfrontation” eller “kontinuitet”, utan i stället utgår metoderna från andra sätt där 

motivationsarbetaren också kan utnyttja mötet med klienten (IBID).  

2.4 Forskning om Signs of Safety 

Följande kapitel redogör för forskning över metoden Signs of Safety. De första två 

forskningsartiklarna berör metodens effekt och utfall enligt familjer och socialarbetare. I den 

tredje studien har SoS studerats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med fokus på 

maktens roll i metoden.  

 

Baginsky, Hickman, Moriarty och Manthorpe (2020, ss.155,158,162) undersöker i sin 

observationsstudie, socialarbetare och familjers inställning till Signs of Safety (SoS) samt hur 

väl metoden fungerar enligt socialarbetare och familjer. Upplevelsen av att använda SoS och 

dess effektivitet bland socialarbetare var positiv. Den främsta styrkan upplevdes vara metodens 

stöttning till att skapa ett djupare förståelse mellan socialarbetaren och familjen samt ett ökad 

fokus på målen med insatsen och hur målen skulle uppnås. Baginsky et al. (2020, s.162) 

beskriver att majoriteten av tillfällena upplevde både socialarbetarna och familjerna att 

familjens livssituation hade förbättrats. Dock fanns det en minoritet av fall då familjerna och 

socialarbetarens upplevelser inte överensstämde. Anledningen till detta beskrevs vara att de 

familjer som inte upplevde att deras livssituation hade förbättrats, inte ansåg att de var behov 

av hjälp och ansåg att socialtjänstens involvering i deras liv försämrades deras situation. 

 

Reekers, Dikjstra, Stams, Asscher, & Creemers (2018, s. 179) studerar effektiviteten av SoS 

genom semi-strukturerade intervjuer med socialarbetare som kompletterades med en 

jämförelsestudie mellan familjer med stöttning med Sos och stöttning med annan metod. 

Författarna menar att användandet av SoS minskar risken för barn att bli utsatta för vanvård på 

lång sikt när socialarbetaren använder empowerment för att stärka föräldraförmågan. 

Kooperativt partnerskap beskrivs som en arbetsrelation mellan socialarbetaren och klienten 

som strävar efter att stärka föräldrarna i deras föräldraförmåga (Reekers et al., 2018, s.177). 

Reekers et al. (2018, s.182) menar att SoS bidrar till att skapa ett kooperativt partnerskap vilket 
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kan bidra till empowerment hos föräldrarna. Socialarbetarna upplevde dock att då kooperativt 

partnerskap inte ledde till empowerment hos föräldrarna, så berodde det på ett motstånd till att 

försöka lösa problemet i fråga och inte motstånd mot socialarbetaren. Vid de tillfällen då 

kooperativt partnerskap gav lite eller ingen effekt använde socialarbetarna olika motiverande 

aktioner för att uppnå empowerment hos föräldrarna såsom involvera familjens nätverk. I 

jämförelse med studien beskriver Reekers et al. (2018, s. 183) att det inte gick att finna några 

skillnader mellan familjerna som stöttats av SoS och andra metoder i studien angående minskad 

risk för vanvård av barn. Det gick att se en positiv förändring för familjerna efter användandet 

av båda metoderna, men dem emellan gick det inte urskilja någon skillnad av betydelse. 

Förklaringen till detta är att de båda metoderna är utformade på liknande sätt då de både är 

teoribaserad och fokuserade på att framhäva styrkor hos klienter. 

 

Keddell (2014, s. 70) analyserar SoS utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

använder sig bland annat av Foucaults tolkning av makten över kunskapsproduktionen. Studien 

utfördes genom att studera dokument rörande beslutfattning i ärenden där SoS hade blivit 

applicerat eller implementerat i grundarbetet. Studien beskriver makt som en central aspekt av 

socialt arbete och är inbäddat i grundstrukturerna av socialt arbete som översätts och förändras 

genom olika aktörer. Keddell (2014, s. 75) menar att socialarbetaren och klienten har en 

maktkamp om att få kontrollera produktionen av kunskap, där den med mest makt har större 

möjlighet implementera hens tillvägagångssätt eller problemformulering. Makten kan dock 

lånas ut i viss mån, för att skapa ett jämlikt förhållande och tillsammans producera vilken 

kunskap som ska ses som sanningsenlig. Inom SoS sker en ständig förhandling mellan 

socialarbetare och klient om vems bild av verkligheten som ska ses som sanningsenlig. 

Socialarbetaren kan godtyckligt dela med sig av makten till klienten för att tillsammans 

utvärdera risken för barnen samt bestämma framtida mål för arbetet. Vidare innehar 

Socialarbetaren fortfarande makten, då de i slutändan själva kan definiera vilka problem de 

anser är störst och vilka åtgärder som kan bli aktuella (IBID).  

2.5 Sammanfattning av forskningsfältet 

Det går att dra lite olika slutsatser utifrån de vi presenterar i vår forskningsfältet. Den forskning 

som presenteras om motstånd och motivation hos klienter beskriver varför klienter kan uppvisa 

motstånd och brist på motivation och hur det kan uppstå i interaktion med socialarbetaren. 

Härnbro, Dahlsted & Herz (2021) beskriver konstruktionen av den ideala klienten och hens 

motivation utifrån en upphandlings kontext och hur motivationsarbetet konstrueras utifrån den 

ideala klienten. Den studien saknar sidnumrering vilket gör att studien saknar sidhänvisning, 

likaså saknar Forrester et al. (2019b) sidnumrering. I den forsknings vi presenterar så bedöms 

de individuella kvaliteterna som det främsta orsaken till en effektiv praktik. Den forsknings 

som presenteras gällande SoS berör hur familjer och socialarbetare upplever att metoden 

fungerar, hur klienten motiveras inom SoS och hur det är en ständig kamp om vem ska får 

definiera situationen. Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att socialarbetaren har en 

stor inverkan på klientens motivation och vilka förväntningar som finns på klienten. 

Socialarbetarens kommunikativa förmågor är även av stor betydelse för klientens motivation i 

arbetet, där de skickliga socialarbetarna kan motivera klienten medan andra skapar motstånd. 
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SoS som metod bygger på ett arbetssätt där målet är att klienten ska inkluderas i 

arbetsprocessen för att uppnå ett bättre resultat, när klienten inte vill delta i processen så har 

metoden svårigheter att motivera klienterna i arbetet. 

 

En reflektion utifrån de forskningsstudier som vi har valt, är att Donald Forrester är vanligt 

förekommande och dominant inom området. Detta skulle kunna resultera i att vår syn av 

forskningsfältet kan bli vinklad. Dock tänker vi att risken för detta är låg, då Forrester sällan 

utför studierna ensam utan ackompanjeras av två till tre forskare, vilket borde minska risken 

att studierna blir alltför vinklad. En ytterligare reflektion är att den vanligaste metoden är 

litteraturstudier. Studierna blir en form av sekundärkälla, då författarna inte själva har utfört 

studierna utan har beskrivit och tolkat andras studier och resultat. Vi tänker att detta inte bör 

medföra några större negativa konsekvenser då all forskning vi använder oss av är “peer 

reviewed”, så studierna har granskat av andra forskare för att säkerställa deras legitimitet. Vår 

studie kan bidra med är att se hur motivation konstrueras inom SoS, vilket är en infallsvinkel 

som ännu inte har utforskats. 

3. Teoretiska perspektiv 

I analysen kommer de teoretiska begreppen makt och empowerment att användas. Syftet med 

att applicera ovan nämnda begrepp är att lyfta fram motivationens roll i SoS samt 

problematisera sättet som motivation diskuteras och framställs. Motivation ett begrepp som 

används för att beskriva de faktorer som formar, väcker och riktar en individs beteende mot 

olika mål. Individens motivation och vilja att utföra en handling kan vara av en medveten och 

en omedveten inriktning (Nationalencyklopedin, 2022). Makt och empowerment som liberal 

styrningstrategi anser vi kompletterar varandra bra samt belyser olika faktorer som kan påverka 

motivationen hos klienten. I den tidigare forskningen gällande SoS presenterades både makt 

och empowerment som centrala delar i metoden. Således anser vi det intressant att använda 

dessa teoretiska begrepp i vår analys av hur motivation diskuteras inom SoS. 

3.1 Makt 

Studiens maktperspektiv kommer att utgå från Skaus (2018) definition och förklaring, hon är 

sociolog samt har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Norge. Skau (2018, s. 29) 

förklarar att i relationen mellan hjälpare och klienter förekommer det alltid någon form av 

makt, den är ofta svår att upptäcka. Detta blir tydligt med begrepp som omsorg, behandling och 

tjänsteerbjudande: maktaspekten blir helt osynliggjord. Ett osynliggörande av makt kan bli 

skadligt på många olika sätt. Klienterna får det svårare att skydda sig mot maktmissbruk och 

hjälpare får det svårt att se gränserna och möjligheterna med sin makt, vilket är essentiellt för 

att hjälpa klienten maximalt. Förutsättningarna att som samhälle kritiskt granska makt i alla 

dess funktioner och former försämras ifall makt försöker döljas eller osynliggöras (Skau, 2018, 

s. 29). Skau (2018, s. 31) menar att makt både ger ett uttryck och skapar olikheter mellan 

människor. Makt kan användas för att konstruera, reproducera och förstärka olikheter mellan 

människor. Makt kan både baseras på frivillig underkastelse och bygga på hot och våld och kan 
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användas för att hjälpa andra eller att skada. Maktyttringar kan även skada trots att den var 

ämnad till att hjälpa. Makt kan vara dold eller öppen, indirekt eller direkt och framtvingad eller 

legitim.  

 

Skau (2018, s. 29) fortsätter med att hänvisa till Foucaults omfattande maktanalys som 

innefattar bland annat vem som styr kunskapsproduktion, hur makt verkar och används till 

social kontroll. Makt beskrivs som relationer mellan två eller flera parter, men då som ett 

uttryck för hur vissa handlingar påverkar och förändrar andra. Makt existerar bara när det 

omsätts i handling, då den påverkar vilka handlingssätt och slutresultat som blir möjliga för 

andra genom interaktionen. Att bruka makt beskriver Skau (2018, s. 31) som att strukturera 

upp andras handlingar.  

 

Maktteknologier och makt handlar om de institutionella procedurer och praktiska instrument 

som används för att styra människor, i välfärdssamhället sker sällan detta via auktoritära 

ingrepp och tvång utan genom andra metoder. Skau (2018, ss. 31–32) beskriver att Foucault 

använt sig av begreppen självstyrning och självteknologier. Dessa är används ofta av diverse 

experter, där människor ges möjlighet till självstyrning. Välfärdsstaten måste alltid reflektera 

över sina befogenheter och vart gränsen för dess makt går. De ställs inför en fin balansgång där 

de måste balansera att forma och underlätta människors handlande och beteende utan att de 

övertar ansvaret och fråntar individen dess egna initiativ och vilja (Skau, 2018, ss. 31–32). 

 

Skau (2018, s. 56) diskuterar brist på likvärdighet samt den ojämna maktfördelning som 

existerar mellan hjälparen och klienten, denna ojämlikhet kan bli påtaglig på olika sätt. 

Exempelvis vid en intressekonflikt har de två aktörerna olika möjlighet att få igenom sin vilja, 

hjälparen har en stabil makt som är grundad i juridiska, ekonomiska, ideologiska och kulturella 

förutsättningar. Den professionella har makten att låta bli eller ge klienten hjälp i form av 

praktiska, medicinska eller ekonomiska resurser. Vidare har hjälparen det lagliga stödet att göra 

stora ingrepp i klientens privatliv samt förfogar över värderingar och normer kring vad som 

anses vara ett accepterat levnadssätt (IBID).   

3.2 Empowerment som liberal styrningsstrategi  

Askheim (2007, s. 18) förklarar att empowerment ursprungligen kommer från ordet power. 

Begreppet syftar till att människor i maktlösa positioner ska tillförskaffa sig kraft och styrka 

för att bryta den maktlöshet som de befinner sig i. De ska skaffa sig mer inflytande genom att 

motarbeta förtryckande krafter. Således innebär begreppet empowerment både en målsättning 

och ett verktyg för att uppnå målet. Askheim (2007, ss. 18–19) förklarar att empowerment kan 

ha olika betydelser beroende på vilken aktör som använder sig av begreppet. De positioner som 

författaren belyser är Empowerment som etablering av motmakt, Den marknadsorienterade 

riktningen, Den terapeutiska positionen och Empowerment som liberal styrningsstrategi. 

Gemensamt för alla positioneringar är en positiv människosyn, människan är ett aktivt subjekt 

som under de rätta förhållandena som vet och vill det bästa för sig själv. Den professionella 

ska medvetandegöra klienten om sin situation samt hjälpa klienten i en positiv riktning, detta 

ska göras i dialog och utan tvång (Askheim, 2007, s. 19).  
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Positionering som vi har valt att utgå från i denna teoretiska överblick är Empowerment som 

liberal styrningsstrategi. Den liberala styrningsmodellen har enligt Askheim (2007, s. 29) 

inspirerats av Michel Foucault. Utgångspunkten är att klienten framställs besitta förmågan att 

ta egna beslut samt ha en inneboende autonomi, men att dessa egenskaper inte har förverkligats. 

Det sociala arbetets roll blir således att väcka klientens positiva egenskaper, medvetandegöra 

klienten om sin situation samt informera om de möjligheter som finns för en positiv förändring. 

Klientens “sanna jag” ska lockas fram bakom exempelvis apati, missbruk och andra sociala 

avvikelser. Arbetet utgår från att blockeringar ska överkommas och den positiva kärnan väckas 

till liv. Individen ska befrias när hen kommer i kontakt med sitt riktiga jag. Motivationen som 

driver det sociala arbetet, utifrån empowerment som liberal styrningsstrategi, blir således 

målsättningen att frigöra klienten (Askheim, 2007, s. 29).  

 

Vilken typ av frihet är det då som ska uppnås? Vad processen kring empowerment som liberala 

styrningsstrategi ska leda till är något som Cruikshank (1999, refererad i Askheim, 2007, s. 29) 

diskuterar och kritiserar. Processen menar han är starkt påverkad av de bestämda uppfattningar 

som finns kring innebörden av att vara en det han kallar en “kompetent samhällsmedborgare”. 

Överordnade normer blir till regler, sanningar och värderingar utan vidare precis definiering. 

Detta fenomen kallar Cruikshank (1999, refererad i Askheim, 2007, s. 30) för the standard of 

life, förmågan att planera framtiden, att göra självständiga val samt besitta social kompetens. 

Samhällsmedborgaren ses som handlingsduglig samt motiverad att ändra sin position och 

förverkliga den egna potentialen. Således både finns och skapas den autonoma individen. 

Processen med att skapa och upprätthålla den kompetenta medborgaren benämns som 

medborgarskapsteknologier, syftet är att klienten ska omvandlas till en subjektiv individ. 

Foucault kallar detta för subjektifiering, utstötta grupper anammar och underkastar sig 

befintliga sanningar kring hur en kompetent samhällsmedborgare ska vara (Villadsen, 2003, 

refererad i Askheim, 2007, s. 30). Denna uppsats syftar till att studera hur klienten och 

socialarbetaren diskuteras i relation till motivation inom det sociala arbetet.   

4. Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ dokumentstudie och den metodologiska ansatsen är kritisk 

diskursanalys. Det empiriska materialet som har analyserats är den digitala texten Signs of 

safety en detaljerad presentation (Turnell & Murphy, 2017). Följande kapitel syftar till att mer 

detaljerat förklara studiens utgångspunkter och val av metod, datainsamling och urval, 

metoddiskussion, etiska överväganden samt uppsatsens generaliserbarhet.   

4.1 En kvalitativ dokumentstudie  

Som tidigare nämnt är denna studie kvalitativt utformad, valet av en kvalitativ dokumentstudie 

bottnar i viljan att studera konstruktionen av motivation inom Signs of safety. Lindgren (2014, 

s. 29) benämner att kvalitativ metod kräver en noggrann utformning, en tydlig teoretisk 

utgångspunkt samt detaljerad tolkning och hantering av forskningsdata. En typisk utformning 
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av kvalitativ metod använder exempelvis utskrifter av intervjuer, medietexter, anteckningar 

från observationer eller andra typer av dokument som datamaterial (Lindgren, 2014, s. 30). I 

denna studie har det empiriska materialet kvalitativt granskats för att belysa den underliggande 

förståelse som finns gällande klientens motivation inom det sociala arbetet. Syftet är att studera 

diskurser som påverkar socialarbetarens förståelse av motivation i relation till klienten.  

 

Det dokument som har granskats är en presentation av SoS, texten är en grundlig 

sammanfattning som ämnar att presentera metodens förhållningssätt, teori, forskningsbakgrund 

samt den implementeringsteori som SoS är uppbyggd kring (Signs of Safety Knowledge Bank, 

2020). Dokument som empiriskt material kan inkludera en stor mängd olika typer av dokument. 

Det kan röra sig om officiella beslut (protokoll och beslut) från statlig och privata 

organisationer, journaler och personliga dokument i både skriven form (dagböcker med mera) 

och i visuell form (Film, fotografier). Trots att dokument kan ha olika karaktär och 

tillgänglighet så har de gemensamt att de inte har tillkommit i forskningssyfte och kräver därför 

likartade metodologiska övervägande (Billquist & Johnsson, 2007, ss. 5–6; Padgett, 2008, s. 

123). Padgett (2008, s. 123) menar att forskare i dokumentstudier, till skillnad mot forskare 

inom intervjuer- och observationsstudier, inte har möjlighet att påverka skapandet av det 

empiriska materialet. Dokumentet som vi ska analysera har inte framställts i forskningssyfte 

utan har framställts för att ge en grundlig presentation över SoS grundprinciper och allmänna 

arbetssätt för den sociala barn- och ungdomsvården. 

4.2 En kritisk diskursanalys 

För att kunna besvara hur motivation konstrueras inom Signs of Safety kommer uppsatsens 

empiri att studeras utifrån en kritisk diskursanalys. Peter Svensson är docent i företagsekonomi 

vars forskning ofta är diskursanalyser samt att Svensson har arbetat med att utveckla kvalitativ 

metod (Studentlitteratur, 2022). Svensson (2019, s. 16) beskriver att diskursanalysen ämnar 

studera och förstå hur språk används och dess effekt för människor, deras relationer och 

samhället. Diskursanalys beskrivs som lämplig metod vid studier där det finns ett intresse för 

språkets och meningsskapandets roll i det vardagliga livet. Språk betraktas inte som ett system 

av grammatik, glosor och regler utan ses i stället som handlingar. När vi använder oss av språk 

så utför vi en handling som påverkar vårt sätt att känna, tänka och uppleva. Diskursanalys 

försöker alltså förstå hur språkanvändning bidrar till att skapa, upprätthålla, rasera och utmana 

social ordning (Svensson, 2019, s. 21). 

 

Den förgrening av diskursanalys vi kommer använda oss av är som tidigare nämnt kritisk 

diskursanalys. Kritisk diskursanalys kombineras med inslag från lingvistik med deras 

detaljerade analys av texten på mikronivå och större sociologiska traditioner. Kritisk 

diskursanalys används ofta i studier med vars syfte är att belysa hur språket bidrar till att skapa 

och reproducera orättvisor och ojämlikheter i samhället. Ambitionen är ofta att bidra till 

samhällsförändringar i olika slag, genom att ifrågasätta förgivettagna sanningar och destruktiva 

maktförhållanden (Svensson, 2019, ss. 53–54). 
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Fairclough (2010, s. 94) beskriver hur kritisk diskursanalys bygger på en modell med tre olika 

dimensioner, som beskriver olika sorter av språkbruk. Den första nivån berör den faktiska 

texten som produceras. Texten analyseras utifrån dess uppbyggnaden, grammatik, språkbruk 

och vokabulär.  I första nivån används begrepp som transitivitet och modalitet för att förstå 

texten. Transitivitet avser hur texten skrivs utifrån objekt och subjekt, för att avgöra vem det är 

som uttrycker sig i texten. Låg transitivitet innebär ett osynligt subjekt medan hög transitivitet 

innebär att det är tydligt vem som uttrycker sig. Modalitet används för att analysera om det 

texten beskriver förmedlas med hög eller låg säkerhet (Fairclough, 2010, ss. 106,107). Den 

andra nivån benämns som diskursiv praktik, som analyserar produktionen, konsumtionen och 

distributionen av de texter som studeras. Diskursiv praktik kan användas för att förstå liknande 

texter (intertextualitet) och andra diskurser (interdiskursivitet). Konsumtionen av texterna inom 

diskursiv praktik handlar om att försöka förstå hur texterna tolkas och läses samt hur texter 

används i praktiken, till exempel för att genomföra organisationsförändringar eller använda sig 

av en samtalsmetod. Den tredje och sista nivån, sociokulturell praktik, analyserar texterna och 

de diskursiva praktikerna i ett större sammanhang, till exempel ideologiska strömningar i 

samhället (Fairclough, 2010, s. 94).  

 

Dessa tre nivåer kommer ligga till grund för vår analys och diskussion av det empiriska 

materialet. Nivå ett kommer att beröras under analyskapitlet. Där presenteras de fynd vi funnit 

i vår granskning av den faktiska texten och dess utformning. Där kommer vi utifrån våra teorier 

kring empowerment och makt analysera det empiriska materialet utifrån våra frågeställningar. 

Nivå två, den diskursiva praktiken, berörs i kapitel 4.3 Datainsamling och urval, där vi 

beskriver textens produktion, konsumtion, och distribution och konsekvenserna av detta. Nivå 

tre behandlas även den i analysen under rubriken Den ideala klienten. 

4.3 Datainsamling och urval 

Som tidigare nämnt syftar denna studie till att undersöka hur motivation konstrueras som 

komponent inom Signs of Safety, en metod som används inom socialt arbete Valet av empiri 

gjordes efter användning av sökmotorn Google, vi sökte efter metoder i samtal med barn. En 

av hemsidorna som då kom upp var Sveriges kommuner och regioner (2021) (SKR) och deras 

publikation Metoder och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänsten. Där har SKR (2021) 

sammanställt de verktyg och metoder som idag används mest frekvent i samtal med barn och 

unga av socialtjänsten. De metoder som nämns är BRA-samtal, Motiverande samtal (MI), Prata 

med barn, Signs of Safety och Tejping.  

 

Vårt främsta intresse är som tidigare nämnt att analysera hur motivation diskuteras, således 

valde vi SoS då vi antog att motivation var en central och viktig del i den. Utöver det var vi 

även intresserade av att analysera en metod som är internationell utbredd och vida 

omdiskuterad inom socialt arbete. SoS brukas internationellt av socialarbetare i USA, 

Storbritannien, Australien, Europa, Nya Zeeland, Kambodja och Japan samt har beforskats och 

utvecklats sedan 1990-talet. Vi har båda hört talas om SoS, men ingen av oss hade utbildats 

eller läst på om metoden innan vi började skriva denna uppsats.  
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Efter att valet av metod hade gjorts övergick urvalsprocessen till att välja vilket material inom 

SoS som skulle analyseras. Efter en sökning på Google hittade vi den officiella hemsidan för 

Signs of safety (2022), vidare utforskades sidan vilket ledde oss till fliken Knowledge bank 

som ledde oss vidare till hemsidan Signs of Safety Knowledge Bank (2020). Under fliken 

Resources följdes sedan länken Signs of safety Comprehensive Briefing Paper och resultatet 

som presenterades var två dokument om SoS, en engelsk variant och en nyare svensk variant. 

Det svenska dokumentet innehöll några kapitel på engelska som kommer översättas i 

framtiden. Valet av det svenska dokumentet kändes ganska naturligt då det är vårt modersmål 

och vi anser oss bättre kunna utföra en detaljerad diskursanalys på ett svenskt material än på 

engelska. Dock ska det noteras att översättningen från originalspråket engelska till svenska kan 

påverkat textens ursprungliga formuleringar samt ändrat textens intention. Med detta sagt utgår 

vi från att översättningen är ordentligt granskad och att små ändringar som har gjorts inte 

påverkar materialet och presentationen av metoden.    

 

Dokumentet som analyserats heter som sagt Signs of Safety - en detaljerad presentation och är 

skriven av Dr Andrew Turnell och Terry Murphy (2017), detta är fjärde upplagan som getts ut. 

Materialet består av 100 sidor, varav 80 sidor är text med inslag av bilder som är uppdelade i 

10 kapitel. Av dessa 10 kapitel är 1–3, 5–8, på svenska, vilket är dem som vi har valt att använda 

oss av. De övriga tre kapitlen är skrivna på engelska och beskriver evidens kring SoS, 

implementering av SoS och organisatoriska aspekter. Dessa kapitel har inte analyserats då dem 

inte har varit av relevans för att besvara syfte och frågeställningar. Genom att undvika att 

genomföra analysen av materialet på två olika språk så undviker vi även risken att 

översättningar blir felaktig eller missvisande.  

4.3.1 Beskrivning av materialet 

I denna del ämnar vi analysera dokumentet utifrån nivå två inom den kritiska diskursanalysen, 

även kallad diskursiv praktik. I den diskursiva praktiken omfattas textens produktion, 

distribution och konsumtion. Med konsumtion försöker man analysera hur texten tolkas, läses 

och används i praktiken. Diskursiv praktik kan användas för att förstå andra diskurser 

(Fairclough, 2010, s. 94). 

 

SoS ägs i nuläget av organisationen Elia som är ett företag som hjälper organisationer klara de 

utmaningar som finns kring sociala barnavård. De hjälper organisationer genom att bidra med 

ett internationellt perspektiv, utbildare och personal med implementering erfarenheter. Elia är 

den enda organisationen som kan auktorisera och licensiera utbildare och personal inom SoS. 

Elia är även dem som ansvarar för SoS hemsida och deras “Knowledge bank”, vilket innefattar 

distributionen av utbildnings-, informations- och kunskapsresurser om förhållningssättet. Elia 

grundades 2019 av en av medskaparna av SoS, Andrew Turnell, och är en icke vinstdrivande 

organisation (Elia, 2022). Andrew Turnell, som tidigare nämnt är en av författarna till 

uppsatsens empiri, har titeln verkställande direktör över innovationer och IT. Den andra 

författaren Terry Murphy sitter i styrelsen för Elia (Signs of Safety Knowledge Bank, 2020). 

Då de som producerat texten gynnas av att den får hög distribution och konsumtion är det troligt 

att texten skrivs på ett sätt som kommer ge stor spridning.  
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Texten går att finna gratis på SoS hemsida, det finns även annat material som kostar pengar. 

Angående distributionen av texten så är det oklart ifall det sker någon aktiv distribution av 

texten eller om den enbart finns att läsa på SoS hemsida. Det är möjligt att tänka att texten 

presentera i andra sammanhang till exempel utbildningar och liknande evenemang. Det finns 

också möjlighet att texten ges som förslag ifall man vill få en mer detaljerad beskrivning av 

metoden. Ifall det är så att texten inte distribueras aktivt så finns den bara på hemsidan och 

hittas bara av människor som är intresserade av att SoS och vill veta mer. Distribution av texten 

kan även ske inom organisationer som är intresserade att använda sig av SoS. Ledningen kan 

distribuera texten till personerna på fältet för att de ska bekanta sig med texten eller komma 

med synpunkter på metoden. Vid denna typ av distribution så är chansen större att läsarna har 

ett mer kritiskt förhållningssätt och mindre troligt att de är positivt inställda till texten. 

 

Textens praktiska användning är troligt som tidigare nämnt, som en form av presentation och 

introduktion för SoS för chefer och socialarbetare som är intresserade av att implementera SoS 

i deras organisation eller arbetssätt,  

 

Signs of Safetys arbetssätt ger principer, regler och skräddarsydda verktyg som gör det 

möjligt för socialarbetare och chefer att bygga upp en säker vardag för barn [...]  

(Turnell & Murphy, 2017, s.4) 

 

Då texten benämns som en detaljerad presentation är möjligt att anta att texten inte är avsedd 

att användas som guide eller metodstöd i det praktiska arbetet. När vi dock söker runt på SoS 

hemsida är det enda vi finner i guide- eller stödsyfte, några fallexempel som beskriver hur SoS 

kan appliceras. Detta kan innebära att materialet används som metodstöd, ifall socialarbetaren 

upplever att det saknas stöd i övrig text angående SoS. 

4.3.2 Interdiskursivitet 

I dokumentet går diskursen om evidensbaserad praktik som viktigt för socialt arbete att urskilja. 

Socialstyrelsen beskriver evidensbaserad praktik som “[...] att den professionelle väger 

samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och 

önskemål vid beslut om insatser” (Socialstyrelsen, 2019). Evidensbaserad praktik kan 

sammanfattas som att socialt arbetet ska bygga på evidens, professionell erfarenhet och 

klientens önskemål. Trots att texten inte uttryckligen nämner evidensbaserad praktik är det 

möjligt att urskilja hur dokumentet har formats utifrån diskursen av evidensbaserad praktik. I 

kapitel fyra i dokumentet presenteras forskning och evidens angående SoS effektivitet och 

verkningsgrad, vilket tyder på att texten ser evidens som en viktig faktor för att en metod ska 

ses som legitim. Texten beskriver genomgående hur socialarbetares erfarenheter över vad som 

fungerar i praktiken ska ligga till grund för utvecklingsarbetet inom SoS, främst i kapitel ett. 

Det går att tolka som att den professionellas yrkeskunskap och erfarenheter ses som viktiga 

faktorer för att SoS ska utvecklas och förbättras. En grundtanke inom SoS är att arbetet ska 

bygga på ett samarbete mellan familjen och socialarbetaren samt att socialarbetaren ska 

inkludera familjen i utformandet av insatser. Att materialet beskriver samarbetet mellan 
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familjen och socialarbetaren som en grundbult inom SoS går att tolka som att metoden strävar 

efter att ta hänsyn till klientens önskemål och erfarenheter. De tre kunskapskällorna som 

evidensbaserad praktik utgörs av går att återfinna i olika kapitlen i det empiriska materialet. 

Detta går att tolka som att dokumentet till en viss grad har formats utifrån diskursen kring 

evidensbaserad praktik inom socialt arbete.  

 

En annan diskurs som framträder tydligt i texten är det kritiska förhållningssätt som SoS har 

mot den sociala barn- och ungdomsvården samt dess professionella. Hur den “vanliga 

socialarbetaren”, beskrivs skiljer sig åt jämfört med hur socialarbetaren som jobbar med SoS 

beskrivs. Det görs alltså en tydlig gräns mellan hur socialarbetare jobbar och hur socialarbetare 

borde jobba, vi har valt att kalla den sistnämnda för den ideala socialarbetaren. Under kapitel 

2. Signs of Safetys tre grundprinciper, förklaras att SoS ska bygga på samarbete, kritiskt 

tänkande och att visionerna måste förankras i vardagen. Kapitlet inleds med att slå fast att, 

   

Barn- och ungdomsvårdens praktik och kultur kan lätt bli paternalistisk. Det blir den 

om socialarbetarna uppträder som om de tror att de vet vad som är fel med 

klientfamiljens liv och vad lösningen är. En sådan paternalistisk kultur är den sociala 

barn- och ungdomsvårdens ”normalläge”.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 5).  

Det blir här tydligt att texten tar ett distanstagande till att “de tror att de vet”, författarna bakom 

texten tar på så sätt distans från den paternalistiska kulturen när de använder sig av ordet “de”. 

Den paternalistiska kulturen fastställs dessutom som det sociala arbetets “normalläge” inom 

barn- och ungdomsvård. Vidare kan transitiviteten i citatet beskrivs som låg, att det sociala 

arbetet är paternalistisk uttrycks vara en sanning och inte en enskild individs åsikt. Dessutom 

kan modaliteten anses hög då citatet förmedlas med stor säkerhet. Citattecken används här för 

att tydliggöra att deras inställning är att vården normalt är paternalistisk och att detta är 

vedertaget i samhället. En ytterligare diskurs som tas upp på ett ställe är vad som motiverar den 

vanliga socialarbetaren i sitt jobb. Under rubrik 5.2 Riskbedömning som konstruktiv praktik, 

beskrivs att, 

 

I barn- och ungdomsärenden saknas ofta just den visionen – att framgång är möjlig. 

När framgångsvisionen inte finns med i riskkalkylen så hoppas yrkesutövaren enbart 

på att undvika ett misslyckande. Och den viktigaste motivationsfaktorn blir då nästan 

automatiskt den i barn och ungdomsärenden välbekanta maximen: ”Ha ryggen fri”.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 26).  

 

Som citatet indikerar finns det hos socialarbetaren en rädsla att misslyckas, den största 

motivationsfaktorn blir ofta viljan att “Ha ryggen fri”. Uttrycket påvisar en socialarbetarkultur 

där ett misslyckande är en förväntad utkomst, arbetet innan är en förberedelse för att undvika 

skulden för misslyckandet. Återigen påvisar texten en låg transitivitet då det inte är tydligt vem 

som tycker och tänker detta, fenomenet beskrivs som allmän kunskap. Intressant är vem som 

socialarbetaren vill ha ryggen fri mot och varför det beskrivs som en viktig motivationsfaktor? 
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Vad i samhället har skapat denna rädsla samt driver på denna socialarbetarkultur? Det skulle 

kunna antas att denna rädsla har sitt ursprung i en barnavård som de senaste åren blivit allt mer 

uppmärksammad och kritiserad i både inom lagstiftning och olika medier. När ett barn kommer 

till skada är det alltid en eller flera som måste pekas ut som den skyldige, någon har gjort ett 

fel som skulle kunnat undvikas. Socialarbetaren har i och med den hårda sekretess som finns 

lite till ingen möjlighet att uttala sig eller förklara sitt perspektiv inför samhället och median. 

Således blir arbetet inför ett eventuellt misslyckande inte bara ett sätt att skydda sig själv utan 

också ett sätt att skydda kollegornas och professionens rykte.  

4.3.3 Kodning av material 

I denna del av processen har vi utgått ifrån första nivån i kritisk diskursanalys. Texten har 

analyserats utifrån begreppen modalitet och transitivitet. I kodningen av materialet har vi först 

läst igenom materialet var för sig för att skapa en uppfattning om språkbruket i texten. Vi har 

därefter läst igenom texten igen för att skapa koder utifrån ordval och formuleringar med 

koppling till vår teoretiska bakgrund och syfte. Exempelvis så har vi letat efter ordval och 

formuleringar i texten där vi anser att empowerment som liberal styrningsstrategi har 

formulerats explicit eller implicit. Vi har därefter tematiserat de koder som vi har skapat genom 

vår bearbetning av texten utifrån våra teorier om empowerment och makt. Vid tematisering av 

texten har vi dels tematiserat utifrån teorierna och utifrån fynd i texten som vi anser är 

intressanta och av relevans för våra frågeställningar och syfte. Dessa teman och fynd kommer 

presenteras under analysen. Granskningen av det empiriska materialet är vårt första intryck av 

metoden, förutom den information vi fått genom att leta tidigare forskning kring SoS. Vi tänker 

att detta är positivt i den bemärkelse att vi hade några förutfattade meningar om metoden eller 

någon uppfattning om dess effektivitet eller arbetssätt. 

4.4 Etiska övervägande 

I denna studie har vi inte direktkontakt med enskilda individer och således behöver vissa etiska 

avvägningar inte göras, med det sagt finns det flertalet andra etiska betänkligheter som alltid 

bör belysas oavsett vilken form av studie som det gäller. Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 273) 

menar att det är viktigt att forskare använder sig av en god forskningssed, detta för att bibehålla 

forskningens legitimitet, förtroende samt ett vetenskapligt samhälle. Vidare hänvisar 

författarna till Vetenskapsrådets (2017, s. 8) publikation God forskningssed som vidare 

fastställer att forskningen i dagens samhälle har en viktig roll, forskaren ansvarar inte bara för 

deltagarna i forskningen utan också för de människor som genom forskningsresultatet indirekt 

påverkas. Det finns ett antal uppförandekrav inom forskningen, dessa krav är invävda i den så 

kallade forskningsprocessen och har en tydlig utgångspunkt i de värderingar och normer som 

råder i samhället. Vetenskapsrådet (2017, s. 8) har sammanfattat dessa allmänna 

forskningsregler i åtta punkter. Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 273) tydliggör att dessa 

punkter är av relevans för både forskare och uppsatsförfattare, likt oss, eftersom de alla är av 

universell princip.  
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De tre första punkterna som Vetenskapsrådet (2017, s. 8) lyfter fram fastställer att du som 

forskare ska, tala sanning om din forskning, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna 

för dina studier samt öppet redovisa metoder och resultat. Vi anser att dessa punkter är de mest 

centrala och således kommer vi att lägga störst fokus på att problematisera och diskutera dem 

i koppling till denna studie. Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 276) sammanfattar dessa punkter 

till transparens och noggrannhet, det vill säga att tala sanning om den forskning som bedrivits. 

Mer detaljerat innebär sanning att med tydlighet motivera metodval och slutsatser samt 

precisera frågeställningar och utgångspunkter. Det bör inte finnas någon dold agenda för att 

texten ska kunna klassas som transparent, även om det i alla typer av forskning förekommer 

värderingar. Problemet som kan uppstå med en dold agenda är att forskaren kan bli allt för 

selektiv och bortse från obekväma fakta och resultat som inte passar in i den förståelse som 

hen försöker att porträttera. Avslutningsvis bottnar noggrannheten och transparensen, 

oberoende av forskningstraditionen, i en explicit och tydlig förklaring om valet av metod, 

material samt hur detta har gått till. Allt för att läsaren ska kunna bilda sin egen uppfattning 

kring uppsatsens tolkningar och resonemang. (Sohlberg & Sohlberg, 2019, ss. 277–278).   

 

I genomförandet av en diskursanalys är det särskilt viktigt att vi som forskare försöker i största 

möjliga mån undvika att ha förutfattade meningar om vad vi vill hitta i vår analys. Som tidigare 

nämnt så kan agendor leda till selektivitet och exkludering av fakta som forskaren inte anser 

passa ihop med hens mål (IBID). Ifall vi inte försöker förhålla oss till texten med öppenhet och 

nyfikenhet finns risken att vår analys blir påverkad och formad utifrån våra egna värderingar 

och föreställningar på ett negativt sätt. Om vi har tänker att vi antingen ska försöka sätta dit 

metoderna eller skydda dem kommer vår analys bli bristfällig.  

 

4.5 Fyra kvalitetskriterier för kvalitativ studie 

Vid bedömningen av kvalitén och trovärdigheten av en kvalitativ studie är det vanligt att 

använda sig av fyra olika kvalitetskriterier. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och överensstämmelse. Med tillförlitlighet så undersöks huruvida respondenternas 

upplevelse och mening stämmer överens med de tolkningar och bedömningar som forskaren 

har gjort (Padgett, 2008, s.181). Då vi inte använder oss av respondenter i vår studie så får 

kriteriet aning förändrad innebörd. För oss så innebär det att vi måste försöka återspegla de 

citat vi väljer att använda så sanningsenligt som möjligt och inte tar dem ur sin kontext till vår 

fördel. Exempel på detta är att materialet både kommenterar “vanligt socialt arbete” och arbete 

med SoS, där beskrivningen av det “vanliga” arbetet oftast är med negativ ton samtidigt som 

arbetet med SoS beskrivs mer positivt. Att vara tydlig med vilka citat som kommenterar 

“vanligt socialt arbete” och arbete med SoS blir då en möjlighet för oss att visa tillförlitlighet i 

studien. Det andra kriteriet, överförbarhet, innebär möjligheten att generalisera studiens fynd 

till andra dokument inom samma område som inte inkluderades i studien (Padgett, 2008, 

s.183). Ett exempel i vårt fall är om de fynd vi gör gällande SoS går att överföra till andra 

metoder inom socialt arbete. Då denna studie syftar till att undersöka diskursen kring 

motivation inom SoS, finns det möjlighet att fynden kan generaliseras och kopplas till en större 

allmän diskurs om motivation i metoder inom socialt arbete. Det är dock svårt att svara på utan 
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att undersöka andra metoder, så vi lämnar det till framtida studier att avgöra hur pass 

generaliserbara fynden är.  

 

Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär att det finns en transparens i arbetets tillvägagångssätt. 

Studiens processer och tillvägagångssätt ska vara väldokumenterade. Trots att läsaren inte 

behöver hålla med om fynden, så ska det finnas en logik som gör det enkelt för läsaren att förstå 

studiens tillvägagångssätt och utformande (Padgett, 2008, s.181). Det slutliga kriteriet är 

överensstämmelse, vilket åsyftar att studiens fynd och slutsatser ska vara grundade i det 

empiriska materialet. Det är viktigt att studiens fynd inte påverkas av oss på ett missvisande 

sätt (IBID). Hur vi förhåller oss till det sistnämnda kriteriet beskrivs i avsnittet om etiska 

överväganden. 

5. Analys  

De olika teman som kommer att behandlas i analysen är Makten att definiera vad som 

motiverar, Självstyrning - ett verktyg för socialarbetaren och den ideala klienten. Syftet med 

dessa fyra teman är att utforska hur diskussionen kring motivation framställs i dokumentet. 

Genom hela texten förekommer det en motiverande ton som uppmanar socialarbetaren att 

anamma arbetssättet som presenteras. I följande del presenterar vi det generella språkbruket i 

texten, för att sedan analysera texten utifrån våra teman. Redan under inledningen fastställer 

presentationen av Signs of Safety metodens ställning genom att säga att,  

 

Signs of Safety betraktas idag internationellt som den ledande befintliga inkluderande 

metoden inom social barn- och ungdomsvård.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 1)  

 

Metoden beskriver sig som att vara den “ledande” metoden inom social barn- och 

ungdomsvård. Det är tydligt från början att författarna försöker övertyga läsaren om metodens 

fördelar jämfört med andra metoder som används inom den sociala barnavården.  

 

Texten är skriven för att motivera fler socialarbetare att jobba utifrån SoS, men hur presenteras 

då det motiverande arbetet mellan socialarbetaren och klienten? Rent begreppsmässigt används 

inte ordet motivation, varken i koppling till hur klienten ska motiveras eller hur socialarbetaren 

ska jobba motiverande. Enda gången som motivation benämns är i koppling till vad som 

motiverar socialarbetaren, detta betyder inte att motivation är en oviktig faktor inom SoS. 

Därav ämnar följande analys att belysa det som skrivs mellan raderna samt om motivation 

diskuteras med andra begrepp. Textens utformas överlag utifrån passiva ansatser med låg 

transitivitet, vilket innebär att subjektet osynliggörs. Många av dem citat som presenteras 

framställs därigenom som vedertagna sanningar, vilket belyser textens höga modalitet. I 

kommande kapitel presenteras vår analys av texten utifrån vårt teoretiska ramverk 
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5.1 Makten att definiera vad som motiverar 

Följande kapitel riktar in sig på att analysera hur makt kan komma att påverka arbetet och 

förståelsen av motivation. Foucault maktanalys innefattar studerandet av vem som har makten 

att styra kunskapsproduktionen. När en människa påverkar någon annans handlingsmöjligheter 

brukar personen makt (Skau 2018, s. 29). Texten beskriver att både socialarbetaren och klienten 

ska vara centrala aktörer som samarbetar tillsammans inom SoS. Trots detta är det tydligt att 

socialarbetaren är den har den slutgiltiga makten att definiera vad som fungerar samt motiverar 

inom den sociala barnavården. Under rubriken Inledning: ett arbetssätt i ständig utveckling 

presenteras fem förändringar som gjorts sedan metoden först publicerats. Sista punkten 

förkunnar att;  

 

Processer för uppskattande samtal har utvecklats och införlivats för att fastställa vad 

som fungerar för utövaren på fältet.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 2)  

 

I texten förekommer ett fokus på att metoden ska fungera för utövaren, detta kan antas vara ett 

sätt att motivera socialarbetaren till att börja jobba med SoS. Att använda en metod som 

fungerar är troligtvis något som alla yrkesutövare vill. Men förutom att citatet talar till den 

yrkesverksamma socialarbetaren talar texten också om vem som har makten över 

kunskapsproduktionen kring vad som fungerar. Makten att ställa krav och anpassa metoden 

ligger i främsta hand hos den professionella. Utövaren på fältet har makten att bestämma vilken 

kunskap som ska användas.  

 

Texten beskriver att utvecklingsarbetet genomförs med hjälp av utövare på fältet, som 

beskriver vad de gör och vad som fungerar för dem. Att ett av tillvägagångssätten för att avgöra 

vad “som fungerar för utövaren på fältet” är uppskattande samtal fortsätter att cementera bilden 

av att socialarbetaren har makten över kunskapsproduktion. Kunskapsproduktionen i detta 

sammanhang innefattar att kunna definiera vilka arbetssätt som “fungerar” och vilka resultat 

som eftersträvningsvärda. De som inkluderas i dessa samtal är socialarbetaren, chef och kanske 

medarbetare medan klient är exkluderad. De som inkluderas i det uppskattande samtalet blir 

därmed de som innehar makten över kunskapsproduktionen. Vad “som fungerar” går att tolka 

omfattar allt i arbetet med klienten, även eventuellt motivationsarbete. Socialarbetaren har 

makten att definiera hur motivationsarbetet ska utformas för att fungera som bäst för klienten, 

samtidigt som klienten till viss del inte har makt över att definiera vilken kunskap som är 

legitim. Motivationsarbetet utformas därför utifrån socialarbetarens föreställningar och tankar 

kring vad som fungerar utan att inkorporera klientens perspektiv på motivationsarbetet.   

 

I texten förekommer språkbruk som används för att motivera socialarbetarens tankesätt, ett 

exempel på detta finns under avsnitt 5.2 Riskbedömning som konstruktiv praktik, där 

problematiseras i texten hur risk oftast ses som något negativt,  

 

Problemet är att risk nästan alltid betraktas som negativt. Risk måste undvikas eftersom 

alla är oroliga för att få skulden och stämmas för något och institutioner har blivit 
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alltmer riskaversiva på gränsen till ”riskfobi”. Risk betraktas nästan alltid som ett 

slags STOR förlust eller STORT misslyckande – nästan aldrig som en STOR seger.   

(Turnell & Murphy, 2017, s. 25)  

 

Genom att citatet använder sig av passiv sats osynliggör subjektet då citatet inte konkretiserar 

vem/vilka som uttalar sig, vilket belyser låg transitivitet. Det går att tolka som att texten ser 

problemet med synen på risk som en vedertagen sanning och därför inte behöver klargöra 

vem/vilka som uttalar sig i citatet. Att synen på risk tolkas som en allmän sanning gör att citatet 

har hög modalitet. Texten är skriven för att motivera socialarbetaren och organisationer till att 

våga ta risker för att uppnå ett bättre resultat. De intressanta delarna i detta citat är främst 

användandet av en “STOR seger”, en “STOR förlust” samt ett “STORT misslyckande”, vad 

innebär orden och för vem är utkomsten en seger, en förlust eller ett misslyckande? Det är 

tydligt att socialarbetaren ska motiveras av tanken på en “STOR seger”. Socialarbetaren 

motiveras till att inte vara rädd för risken samt att inte låta risken hindra socialarbetaren från 

att lyckas.  

 

Det skulle kunna antas att både socialarbetaren och klienten i vissa ärenden har samma bild av 

problemet och vill jobba mot samma utkomst. Exempelvis kan både klienten och 

socialarbetaren vara överens om att barnet kommer må bäst av att placeras i ett familjehem, 

däremot kommer de troligtvis beskriva utkomsten olika. Makten att definiera situationen som 

en “STOR seger” ligger inte hos klienten som förmodligen inte kommer motiveras av tanken 

på en “STOR seger”. Socialarbetaren har makten över kunskapsproduktionen kring vad som 

definieras som en “STOR seger”, de kan både ta risken samt definiera utkomsten av resultatet 

med hjälp av ord som för dem är motiverande. Vidare har socialarbetaren makten att avgöra i 

vilken omfattning och under vilka delar i processen som klienten ska motiveras. I avsnittet 6.1 

under “bedömnings- och analyscykel” som beskrivs som en del av deras förändringsteori, 

avsikten är att hjälpa och stötta socialarbetaren i bedömning och analys av information som de 

samlat in. I det sista steget skrivs; 

 

Det sista steget i bedömnings- och analyscykelns första varv innebär att en arbetsplan 

för säkerhetsplaneringen formuleras, inklusive kritiska steg och en tidsplan. När alla 

väl är överens om Signs of Safety-kartan och arbetsplanen blir de fokus för samarbetet 

mellan familjen och socialtjänsten.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 35)  

 

I texten förklaras att kartan och planen först ska konstrueras och efteråt flyttas fokuset till 

“samarbetet mellan familjen och socialtjänsten”, samarbetet poängteras som en viktig faktor 

“När alla väl är överens”. Som texten är skriven framställs samarbete, och därigenom 

motivation, som något vilket påkopplas en bit in i barnavårdsärenden som använder SoS. 

Socialarbetaren har makten att välja utredningens mål och utformning. Lite längre fram i texten 

tydliggörs att klientens möjlighet att påverka de “gemensamma målen” då det fastställs att,  

 

När säkerhetsplanens detaljinnehåll utformas är det viktigt att föräldrar och alla andra 

inblandade parter (lekmän och professionella) får en vision av hur socialtjänsten vill 
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att säkerhetsplanen ska se ut. Därefter är det socialarbetarens uppgift att be 

föräldrarna och nätverket tänka igenom hur alla – inte minst socialtjänsten – kan 

övertygas om att barnen är säkra och väl omhändertagna.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 45)  

 

Citatet bidrar vidare till att stärka bilden av att det är socialarbetarens vilja som går igenom i 

första hand. Att “be” om något indikerar en form av frivillighet och jämn maktbalans, i detta 

fall är maken inte jämnt fördelad så denna förfrågan kommer med kravet att de professionella 

samtidigt ska “övertygas”. Frivilligheten som vanligtvis är förknippat med om någon ber om 

något överskuggas av att alla runt dem ska övertygas. Klienten motiveras till att delta genom 

det egna valet, men det egna valet är bara okej så länge det övertygar omgivningen och framför 

allt socialarbetaren som i slutändan avgör om det är tillräckligt.  

 

Enligt Skau (2018, s. 56) finns det alltid en bristande likvärdighet som i relationen mellan 

klienten och socialarbetaren kan uppenbara sig på olika sätt. Ett av sätten är när det uppstår en 

intressekonflikt mellan den professionella och klienten, då har alltid den professionella bättre 

möjlighet att få igenom sitt perspektiv (IBID). Vid en intressekonflikt kommer två förståelser 

att ställas mot varandra och en av förståelserna kommer att ses som mer legitim än den andra. 

Detta tydliggörs i Signs of Safetys bedömnings- och analyscykel, som tidigare nämnt är en del 

av deras förändringsteori. Under det femte steget skrivs; 

 

När barnen, föräldrarna och stödnätverket insett varför socialtjänsten är orolig 

(oavsett om de håller med) och de gemensamma målen och relevanta säkerhetsskalorna 

slagits fast har de viktigaste parametrarna i ärendets bedömningskarta etablerats.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 35)  

 

Som citatet är skrivet ska föräldrarna och stödnätverket i processen tillsammans med 

socialtjänsten, “(oavsett om de håller med)”, enas i “gemensamma” mål. Här tydliggörs de 

oenigheter som ofta uppstår i barnavårdsärenden. I texten framträder att föräldrarna och 

stödnätverket ska bortse från egna värderingar för att samarbeta med de professionella. Målen 

framställs som “gemensamma” trots att ena parten inte alltid håller med. Vid en intressekonflikt 

kommer troligtvis socialarbetaren ha makten att behålla sitt perspektiv samtidigt som klienten 

ska ändra sitt. Det finns en antydan om att klienten, efter att “de insett varför socialtjänsten är 

oroliga”, ska vara motiverad till att arbeta för de gemensamma målen.   

5.2 Självstyrning - ett verktyg för socialarbetaren  

Följande del kommer att analysera hur klienten ska motiveras utifrån begreppet självstyrning, 

styrning är ett centralt begrepp som belyses både inom teori kring makt och empowerment. 

Skau (2018, ss. 31–32) beskriver att makt i stora drag handlar om att styra människor med hjälp 

av praktiska instrument och institutionella procedurer. Detta sker inte så ofta med tvång och 

ingrepp inom välfärdssamhället, i stället används andra metoder så som självteknologier och 

självstyrning (IBID). Empowerment som liberal styrningstrategi utgår enligt Askheim (2007, 

s. 29) från att klienten besitter förmågan att ta egna beslut och varje människa har en 
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inneboende autonomi, men att dessa egenskaper ännu inte har förverkligats. Vidare kan 

empowerment användas för att styra klienten, hen frigöras samt väcks med hjälp av den 

professionellas ledning. (Askheim, 2007, s. 29). Detta avsnitt kommer att analysera hur den 

auktoritära makten används för att styra samt motivera både klienten och socialarbetaren. Ett 

verktyg som beskrivs som en viktigt inom barnavårdsärenden, i kapitel 5.5 Signs of Safetys 

grundsatser för praktiken, är tvånget som ofta måste användas i arbetet med 

familjemedlemmarna,  

 

Att kartlägga eller bedöma barn- och ungdomsärenden tillsammans med 

familjemedlemmarna innebär nästan alltid en viss grad av tvång, som måste utövas 

skickligt. Auktoritet som används för att förtrycka är ofta grov och påtaglig. En skicklig 

användning av auktoritet är däremot oftast omärkbar, eftersom den är nyanserad 

(Turnell, Lohrbach och Curran, 2008). Att visa aktning för föräldrarna är ett av de 

effektivaste sätten att få deras uppmärksamhet och respekt. Samma gäller för att ge en 

viss valfrihet och att alltid hålla vad man lovat. 

(Turnell & Murphy, 2017, s. 32) 

 

Att arbetet innehåller “en viss grad av tvång” innebär att socialarbetaren behöver ibland tvinga 

klienten för att dem ska kunna genomföra arbetet. Att socialarbetaren ibland behöver tvinga 

klienten, går att tolka som att socialarbetaren inte lyckas motivera klienten eller att klientens 

vilja och motivation bortses från. Att klienten är motiverad är inte avgörande för arbetet då 

socialarbetaren ändå kommer använda sig av “tvång” och socialarbetaren lägger inget särskilt 

fokus på att motivera klienten. Det går även att tolka som att tvånget ersätter 

motivationsarbetet, då socialarbetaren i stället för att motivera klienten använder sig av tvång, 

antingen märkbart eller omärkbart för att få sin vilja igenom.  

 

Användandet av tvånget beskrivs som nästintill oundvikligt samt kräver skicklighet. Den 

auktoritära makten används så den är “omärkbar”, vilket kan ses som en form av självstyrning. 

Ordet indikerar att socialarbetaren ska påverka klienten utan att hen är medveten om det, 

klienten ska styras i den riktning som socialarbetaren vill men samtidigt inte veta om att hen 

påverkats av auktoriteten. Vidare beskrivs att “aktning för föräldrarna” ska användas för att det 

är ett effektivt sätt att uppnå “uppmärksamhet och respekt”, det ska även ges en “viss valfrihet” 

till föräldrarna samt det som lovats ska hållas. Uttrycket “ett av de effektivaste sätten” skapar 

en förståelse av att det gäller att motivera klienten snabbt och på ett enkelt sätt, orden för kanske 

inte tankarna till ett längre relationsskapande samt en långsiktig uppbyggnad av klientens 

motivation. Sammanfattningsvis beskrivs den auktoritära makten som ett redskap vilket finns 

till för den skickliga socialarbetaren. Att ge föräldrarna “aktning”, “en viss valfrihet” samt 

“hålla vad man lovat” ska generera en genväg till föräldrarnas samarbetsvilja. Dessa tre faktorer 

blir viktiga redskap för att socialarbetaren ska kunna skapa en motiverad klient. Lite längre ner 

i samma stycke skrivs;  

 

Medveten och skicklig användning av auktoritet är alltid ett centralt inslag i att göra 

klienterna delaktiga i Signs of Safety-bedömningen.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 32)  
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Citatet har hög modalitet, då denna typ av användning av auktoritet “alltid” ska appliceras i 

arbetet inom SoS. Subjektet osynliggörs genom att det inte tydliggörs vem som anser att denna 

typ av användning av auktoritet är ett “centralt inslag”, vilket tyder på låg transitivitet. Det går 

att tolka som att det är en allmän sanning att denna typ av användning av auktoritet är essentiell 

inom SoS. Auktoritet eller makt beskrivs som något negativt när det är märkbart i samarbete 

och positivt när familjen och nätverket inte märker av det. När auktoriteten är omärkbar för 

familjen och nätverket så ökar chanserna till att de är delaktiga och motiverade i samarbetet 

med socialarbetaren. Detta går att tolka som att när familjen inte upplever auktoritet så upplever 

de som att dem har en starkare position i samarbetet, som en form av empowerment, oavsett 

om dem faktiskt har det. Det kan göra dem mer villiga att vara delaktiga i samarbete, då de 

upplever att de har större förmåga att påverka utfallet och utformandet av arbetet än om 

auktoriteten är tydlig från socialarbetaren. Socialarbetaren styr familjen till den 

problemformulering eller insats som hen upplever stämmer genom att stärka familjens position 

och göra dem delaktiga. Familjen kan uppleva att de skapar dessa tillsammans med 

socialarbetaren, då socialarbetaren döljer sin auktoritära ställning. 

 

Ett annat tankesätt går att se i en av punkterna i kapitel 5.3 Heltäckande riskbedömning, och 

bedömning och planering i Signs of Safety som berör hur SoS arbetare i praktiken ska agera 

utifrån risk. Den andra punkten lyder, 

 

2. som lyfter fram tydligt formulerad yrkeskunskap men samtidigt lockar fram och bygger 

på familjens kunskap och insikter. 

(Turnell & Murphy, 2017, s. 26) 

  

Socialarbetaren ska vara “tydlig” med sin yrkeskunskap och kompetens i interaktionen med 

klienten men samtidigt “locka fram” kunskap. Här beskrivs inte auktoriteten som osynlig utan 

i stället tydlig och välformulerad och socialarbetaren behöver “locka fram” kunskaper hos 

klienten. Klienten målas upp som oförmögen att själv använda sig av och framkalla sina egna 

“kunskaper och insikter” utan är beroende av att socialarbetaren gör det åt dem. Denna 

interaktion mellan socialarbetare och klient bryter de tidigare bilden av relationen mellan klient 

och socialarbetare som beskrivs som jämlik och bygger på delaktighet. Här uppfattas 

socialarbetare som mer paternalistisk, som enligt texten är väldigt oönskad; 

 

En sådan paternalistisk kultur är den sociala barn- och ungdomsvårdens 

”normalläge”. Den både marginaliserar familjerna som socialtjänsten arbetar med 

och tär på socialarbetaren på fältet.   

(Turnell & Murphy, 2017, s. 5) 

 

Då passiv ansats används så osynliggörs subjektet eftersom det inte går att avläsa vem det är 

som uttalar sig i citatet. Detta tyder på låg transitivitet. När subjektet osynliggörs så går det att 

tolka som att texten ser citatet som en vedertagen sanning och därför inte behöver specificera 

vem/vilka som ser paternalism som utgångsläget inom barnavård. Att texten ser detta som en 

vedertagen sanning belyser att texten har hög modalitet. I texten går det att tolka subjektifiering 
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av föräldrar som åtråvärt. Subjektifiering innebär att utstötta grupper anammar och underkastar 

sig befintliga sanningar kring hur en kompetent samhällsmedborgare ska vara (Villadsen, 2003, 

refererad i Askheim, 2007, s. 30). Försök till subjektifiering och empowerment går att avläsa i 

citat som; 

 

Enklaste sättet för socialarbetare att skapa en bra relation med föräldrar är att ständigt 

bekräfta allt som är positivt i föräldrarnas dagliga omvårdnad och kontakt med barnen 

och respektera dem för det.  

(Turnell & Murphy, 2017, s. 43)  

 

Att visa aktning för föräldrarna är ett av de effektivaste sätten att få deras 

uppmärksamhet och respekt. Samma gäller för att ge en viss valfrihet och att alltid 

hålla vad man lovat. 

(Turnell & Murphy, 2017, s. 32)  

 

I citaten beskrivs hur socialarbetaren ska arbeta, för att skapa förtroende hos föräldrarna, genom 

att få föräldrarna känna sig kompetenta i sin föräldraroll och delaktiga i utformandet av arbetet. 

Detta “stärkande” av föräldrarna går att se som en form av subjektifiering då socialarbetaren 

genom empowerment skapar förtroende och en positiv relation med föräldrarna för att göra 

dem mer villiga till ett “Konstruktivt samarbete”. Detta går att tolka som att föräldrarna mer 

eller mindre omedvetet underkastar sig till de sanningar och uppfattningar socialarbetaren har 

kring hur föräldrar ska agera för att anses kompetenta.  

 

5.2.1 Den ideala klienten utifrån empowerment 

I vår analys av det empiriska materialet framkommer det att det finns tydliga förväntningar från 

materialet angående hur en klient förväntas agera och vilka egenskaper klienten besitter. Det 

framkommer även föreställningar kring hur klienten bör reagera på olika ingrepp och 

handlingar från socialarbetaren. Vi har valt att sammanfatta dessa förväntningar och 

föreställningar som “den ideala klienten”. Den diskurs som förs angående “den ideala klienten” 

ligger till viss del som grund för det motivationsarbete och användande av empowerment som 

texten beskriver. Denna del ämnar till att beskriva hur användandet av empowerment som 

liberal styrningsstrategi formas av diskursen kring “en ideal klient”. 

 

“Åtgärdscykeln” beskrivs som en process för att bygga upp föräldrarnas och nätverkets 

förmåga att vidta åtgärder ifall en situation riskerar eller är farlig för barnet. Cykeln innehåller 

sju “minimisteg” som ska utföras av socialarbetare och familjemedlemmar. I steg fyra skrivs; 

 

4. Föräldrarna, stödpersonerna och barnen visar att de alltid kan – och vill – använda 

säkerhetsplanen.  

(Turnell & Murphy, 2017 s. 37).  
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När säkerhetsplanen har upprättats så förväntas föräldrar, stödpersonerna och barnen vara 

villiga att alltid följa säkerhetsplanen. Detta går att tolka som att socialarbetaren förväntar sig 

att klienten ansvara för att vara motiverad och villig att alltid följa planen, visa att de vill de 

samt inneha kompetens som gör att de kan använda sig av den. Liknande tankesätt kring 

motivation hos klienten går att se genomgående i texten bland annat när texten benämner vikten 

av att klient ska vara delaktig och engagerad i arbetet i beskrivningen av termer som “skicklig 

auktoritet”. Genom beskrivningarna av dessa termer så skapas föreställningar kring en ideal 

klient.  Hur socialarbetaren uppmanas arbeta och avsaknaden av problematiseringen kring 

arbetssättet, bidrar också till producerar bilden av den ideala klienten.  

 

Skapandet av den ideala klienten går att förstå utifrån teori kring en kompetent 

samhällsmedborgare som skapas utifrån bestämda uppfattningar och värderingar (Cruikshank 

(1999, refererad i Askheim, 2007, s. 29. En kompetent samhällsmedborgare är ett fenomen som 

skapas utifrån överordnade normer som sedan blir till regler, värderingar och sanningar som 

saknar en precis definiering. Detta fenomen kallas för “the standard of life”, där medborgaren 

ses handlingsduglig samt motiverad att ändra sin position och förverkliga den egna potentialen 

(Cruikshank 1999, refererad i Askheim, 2007, s. 30). Detta fenomen går att finna i det 

empiriska materialet, då den ideala klienten målas upp som en motiverad och handlingskraftig 

individ som vill förverkliga sin egen potential. Det empiriska materialet ofta nämner 

delaktighet och engagemang som viktiga delar för det sociala arbetet men sällan/aldrig nämner 

hur socialarbetaren ska arbeta ifall klienten inte vill vara delaktig eller engagerad i arbetet. 

Klienten ses som är motiverad att ändra sin position och villig att samarbeta oavsett om hen 

upplever att hen är i behov av stöd från socialtjänsten eller håller med om vad socialarbetaren 

anser är ett problem.  

 

Processen för att skapa och upprätthålla den kompetenta medborgaren benämns som 

medborgarskapsteknologier (Cruikshank, 1999, refererad i Askheim, 2007, s. 30). Det 

empiriska materialet går att se som medborgarskapsteknologi, då produktionen av den skapar 

och upprätthåller bilden en ideal klient genom att texten sprids och läses av olika aktörer inom 

sociala arbete. När texten produceras så bygger den, medvetet eller omedvetet, på skaparnas 

värderingar och uppfattningar kring hur social arbete bör bedrivas och hur klienten förväntas 

uppträda och agera. När texten distribueras till andra aktörer cementeras bilden av den ideala 

klienten inom SoS.  

6. Diskussion 

I följande kapitel ämnar vi till att föra en diskussion över studiens utformande och resultat. De 

områden som kommer behandlas är hur vi använt oss av diskursanalys, våra huvudsakliga fynd 

i analysen, diskussion över teori och metodval samt vilka andra tillvägagångssätt och teorier 

som hade varit intressanta. Avslutningsvis presenteras vilka implikationer vi anser att studien 

har för socialt arbete och vad som bör föras vidare och utvecklas i framtida forskning. 
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6.1 Sammanfattning av diskursanalysens tre nivåer  

I genomförandet av vår studie har vi använt oss av kritisk diskursanalys som utförts genom att 

använda oss av tre nivåer förklarade av Fairclough (2010). I steg ett är språkanvändning och 

språkbruk i texten i fokus. Steg två kallas för diskursiv praktik och där analyseras textens 

produktion, konsumtion och distribution. Det tredje steget, sociokulturell praktik ämnar 

undersöka vilka diskurser som framkommer (Fairclough, 2010, s. 94).  

 

Det första steget har vi använts oss i analyskapitlet, där vi granskat textens språkbruk och 

formuleringar utifrån begrepp som transitivitet och modalitet. Vi har här försökt granska texten 

utifrån vårt teoretiska ramverk och fokuserat på formuleringar vi ansett varit av relevans för att 

besvara syfte och frågeställningar.  I steg två behandlar vi i metodkapitlet under rubrik 4.3. Vi 

beskriver där vilket företag som producerat texten och vilka författarna är och deras ställning 

inom företaget. Vi diskuterar även hur texten distribueras och vilka som troligen läser texten. 

Det tredje steget presenteras både under rubriken “den ideala klienten” samt under kommande 

rubrik, “6.6 Studiens implikationer för socialt arbete och framtida forskning”. Steget har utförts 

genom att framföra vilka typer av diskurser som vi anser var framträdande i det empiriska 

materialet. 

6.2 Sammanfattning av analysen 

Som tidigare nämnt används inte begreppet motivation ordagrant, däremot finns det i texten en 

tydlig röd tråd att det är viktigt att socialarbetaren jobbar tillsammans och samarbetar med 

klienten. Detta kan anses vara en form av motivationsarbete. I materialet beskrivs olika 

situationer där empowerment används av socialarbetaren för att motivera klienten. Den kanske 

mest förekommande situationen är att socialarbetaren gör klienten delaktig i definition av 

problemet och i utformandet av arbetet. När klienten blir mer delaktig i arbetet så förväntas hen 

uppleva att hens status och ställning i relation till socialarbetaren höjs. Klienten “stärks” i 

samarbetet med socialarbetaren. Att göra klienten delaktig framställs som en naturlig väg att 

göra hen engagerad och motiverad att delta i arbetets utförande och utformning.  

 

Det finns även konkreta exempel i materialet som uppmanar socialarbetaren till att använda 

empowerment för att skapa en god relation med klienten. Socialarbetaren uppmanas berömma 

och bekräfta saker hos föräldrarna för att skapa förtroende hos dem. Att stärka och bekräfta 

saker hos föräldrarna som de enligt socialarbetaren gör rätt beskrivs som den enklaste sättet att 

skapa goda relationer med föräldrarna. Med hjälp av en god relation och förtroende förväntas 

klienten vara mer motiverad att vara delaktig och engagerad i arbetet. 

 

Som analysen påvisar finns det flera exempel i texten som indikerar att socialarbetaren är den 

aktör har störst makt att definiera situationen. Socialarbetaren har störst inflytande på 

kunskapsproduktionen då det uttrycks att arbetssättet ska fungera för utövaren. Påståendet i sig 

utesluter givetvis inte att arbetssättet inte fungerar för klinten, i stor utsträckning ska klienten 

vara delaktig och samarbeta med de professionella för att arbeta tillsammans. Samtidigt 

överskuggas formuleringar som talar för en mer jämn maktbalans av formulering som återför 
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makten till socialarbetaren. Klientens inkluderande i arbetsprocessen medföljer också flertalet 

krav vilket fastställer socialarbetarens makt. Exempelvis ska målen inom SoS vara 

“gemensamma”, men ordet tappar samtidigt lite av sin mening när det kombineras med tillägget 

“(oavsett om de håller med)” vilket syftar till klientens inställning. Klienten motiveras till delta 

men det betyder inte att de motiveras till att hålla med. Ytterligare kan det tänkas att klienten 

motiveras av att socialarbetaren ska “be” dem göra saker, ett begrepp som inkluderar en 

förfrågan och en frivillighet. Dock medföljer förfrågan kravet på att socialarbetaren ska 

“övertygas”. Att motivera klienten övergår från att framställas som bygga på frivillighet, till 

att inkludera tvång. Socialarbetarens makt används som ett verktyg för att motivera klienten att 

delta.  

 

Vidare möjliggör socialarbetarens makt ett arbete som innehar “en viss grad av tvång”. Det kan 

antas att de gånger eller situationer där motivationsarbetet inte är tillräcklig för att styra klinten 

dit socialarbetaren vill, kan motiverande metoder ersättas av mer tvingande. Tvånget ska 

användas “skickligt” och socialarbetarens auktoritet ska vara “omärkbar”. Utifrån detta skapas 

en förståelse för att socialarbetaren, genom att inte framhäva sitt maktövertag försöker motivera 

familjemedlemmarna till att samarbeta. Det tydliggörs att klienten ska motiveras av att 

socialarbetaren ger dem “viss valfrihet”, men samtidigt besitter socialarbetaren makten att välja 

vilka delar som klienten från valmöjlighet inom. Att socialarbetaren delar med sig av makten 

framställs som ett sätt att skapa “uppmärksamhet och respekt” från familjemedlemmarna, med 

andra ord skapa en motiverad klient.   

 

Diskursen om klienten går att förstå utifrån teori kring kompetent samhällsmedborgare och 

“the standard of life” (Cruikshank, 1999, refererad i Askheim, 2007, ss. 29–30). Klienten 

förväntas underkasta sig de sanningar, värderingar och regler som socialarbetaren anser är 

korrekta. Klienten förväntas även vara villig att förändra sin livssituation och motiverad till att 

förverkliga sin egen livspotential. Producerandet och upprätthållandet av den ideala klienten 

går att förklaras genom medborgarskapsteknologier (Cruikshank, 1999, refererad i Askheim, 

2007, s. 30). där texten är det som reproducerar bilden av den ideala klienten genom att texten 

läses och sprids mellan socialarbetare. 

 

I det empiriska materialet framkommer en bild om en ideal klient. Diskursen kring en ideal 

klienten framställs utifrån hur texten beskriver att motivationsarbetet med klienten bör bygga 

på begrepp som “delaktighet”. I texten framställs den ideala klienten som hjälpsökande, 

motiverad och villig att samarbeta med socialtjänsten. Klienten förväntas även underkasta sig 

subjektspositioner genom att socialarbetaren berömmer de förmågor som anses positiva hos 

klienten. Texten beskriver detta som det enklaste sättet att skapa en god relation och en mer 

motiverad klient. Diskussion och problematisering av hur socialarbetaren bör agera ifall 

“delaktighet” inte engagerar och motiverar klienten saknas i texten. Detta befäster en bild av 

att klienten alltid är motiverad. 
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6.3 Studiens analys i relation till tidigare forskning  

Forrester, Westlake och Glynn (2012, s. 118) kommer fram till att svagt självförtroende, låg 

tro på att förändring är möjlig samt antagande om misslyckande är viktiga för att förstå vad 

som skapar motstånd hos klienten. Enligt Härnbro, Dahlsted & Herz (2021) är motiverande 

metoder ett sätt att överbrygga klientens motstånd, vidare existerar en föreställning om den 

ideala klienten som motiverad. Denna föreställning skapar bilden av att klienten ofta är både 

intresserad och vill skapa förändring. Liknande resultat presenterar också Härnbro (2019, s. 

198) i sin forskningsstudie, den motiverade klienten är konstruerad utifrån två föreställningar. 

Dels antas klienten ta ansvar över sina problem samt uppmärksammar eventuella lösningar och 

farhågor, dels antas hen kunna välja en utövare inom det sociala arbetet som matchar de 

individuella problemen. I likhet med detta återfinns bilden av den ideala klienten som 

motiverad flertalet gånger i vår empiri. Det finns en förståelse av att motivation skapas genom 

att socialarbetaren samarbetar och inkluderar klienten, något som vår analys bekräftar.  

 

Baginsky et al. (2019, ss. 154–164) redogör för ett resultat där både klienter och socialarbetare 

ofta har en positiv inställning till SoS. Metoden anses centrera fokus kring insatsens mål samt 

bidra till en ökad förståelse mellan familjen och socialarbetaren. Reekers et al. (2018, s.182) 

presenterar också ett resultat som framhäver att SoS skapar ett partnerskap mellan de 

professionella och föräldrarna, detta bidrar till skapandet av empowerment hos föräldrarna. 

Studierna påvisade dock inte att SoS alltid får ett framgångsrikt resultat. I Baginskys et al. 

(2019, ss. 154–164) studie hade vissa av familjerna och socialarbetare olika uppfattningar, 

familjerna kände inte att de var i behov av hjälp, ansåg inte att deras livssituation hade 

förbättrats samt kände att involveringen med socialtjänsten hade försämrat deras liv (IBID). 

Enligt Reekers et al. (2018, s.182) misslyckades SoS kooperativa partnerskap skapa 

empowerment hos vissa av föräldrarna, i de fallen berodde det inte på motstånd till 

socialarbetare utan motstånd till att lösa problemet. Den slutsats som dras i studien går att finna 

likheter med den analys vi har gjort utifrån diskursen av klienten. Resultatet av studien går att 

tolka som att när klienten inte upplever sig vara i behov av hjälp eller inte är motiverad, så 

misslyckas användningen av SoS. Det går i linje med den bild av klienten som vi anser det 

empiriska materialet målar upp. Det saknas diskussion och problematisering kring klienter som 

inte är motiverad eller känner sig i behov av hjälp från socialtjänsten och hur de bör bemötas i 

det empiriska materialet. 

 

Keddell (2014, s. 75) fastslår att vid kontrollerandet av kunskapsproduktionen, har aktören med 

mest makt de största möjligheterna att implementera sina strukturer. Aktörer kan låna ut denna 

makt och således skapa ett förhållande som är mer jämlikt, detta för att kunskapen som anses 

vara sanningsenlig produceras gemensamt. Förhandlingen av makten över denna kunskap är 

något som ständigt sker mellan klienten och socialarbetaren inom SoS. Resultatet som Keddell 

(2014, s. 75) redogör påvisar att socialarbetaren kan, vid riskvärdering och val av mål, dela 

makten med klienten och ta gemensamma beslut. Dock dras slutsatsen att den egentliga makten 

fortfarande ligger hos socialarbetaren, definitionen av problemet samt val av åtgärder görs i 

slutändan av socialarbetaren. Denna slutsats överensstämmer med den analys som denna studie 

landar i. På liknande sätt som Keddell (2014, s. 75) beskriver visar även vår uppsats att 
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socialarbetaren har större makt över kunskapsproduktionen än vad klienten har. 

Socialarbetaren väljer att dela med sig av sin makt, men detta följer ofta med någon form av 

krav och kan återkallas om en intressekonflikt uppstår mellan socialarbetarens och klientens 

vilja.  

6.4 Teoridiskussion 

I vår analys av empirin har utgångspunkterna varit empowerment som liberal styrningsstrategi 

och Foucaults analys av makt. Dessa teorier har använts för att tolka och begripliggöra olika 

formuleringar och begrepp som har framkommit i det empiriska materialet. Valet av teori har 

baserats på vad vi har ansett varit relevanta områden gällande konstruktionen av motivation 

och motivationsarbetet i texten. Dock så har vi upplevt att det hade varit intressant att använda 

sig av fler teorier och begrepp i analys av materialet för att få en bredare förståelse över hur 

motivation konstrueras. Trots att SoS är en metod som används för att hjälpa barn, så har 

analysen inte utforskat innebörden hur motivation konstrueras eller hur motivationsarbetet 

genomförs utifrån barnets perspektiv. Studien har inte heller tagit de organisatoriska och 

byråkratiska elementen i beaktning i analysen. Det hade varit intressant att se hur materialet 

formas och påverkas av byråkratiska regler och ramverk. Byråkrati är något som formar det 

sociala arbetet i stort, då nästan all typ av socialt arbete har någon anknytning till byråkrati. Att 

använda teori gällande byråkrati inom socialt arbete hade gett en ökad förståelse över den 

kontext som materialet har formats av och vilka effekter det har på materialet.  

 

6.5 Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts utifrån en dokumentstudie med kritisk diskursanalys som 

analysmetod. Billquist & Johnsson (2007, s.6) påpekar att det finns vissa begränsningar och 

överväganden som en bör vara medveten om vid utförande av en dokumentstudie. Ett 

ställningstagande är hur man ska se på dokumentet i fråga. Dokumentet kan betraktas som 

neutralt och objektivt, vilket kan ge en ökad förståelse av fenomenet eller som en social 

konstruktion, som har skapats i särskilt syfte eller under särskilda villkor (IBID). Padgett (2008, 

s.124) anser även att dokumentets kvalité kan vara ett bekymmer vid en dokumentstudie då 

dokumenten kan vara felaktiga och ofullständiga. Vi har valt att betrakta dokument som en 

social konstruktion vilket har skapats med ett särskilt syfte. Detta då vi anser att det dokument 

som vi har analyserat har skapats och formats utifrån olika diskurser och värderingar om hur 

socialt arbete bör utformas och utföras. Vi tänker att utformandet av dokumentet har påverkats 

av till exempel normer om ideal kring socialarbetare och klienter, vilket gör det omöjligt för 

oss att betrakta dokumentet som neutralt och objektivt. 

 

I vår kodning av materialet så läste vi först igenom materialet en gång var för sig och skapade 

initiala koder. Vi kodade och tematiserade tillsammans materialet utifrån de teoretiska 

perspektiven och formuleringar som var av intresse. Från en början gjordes inget tydligt urval 

om vi skulle kolla på både föräldrar- och barnperspektivet eller enbart en av dem. Fördelen 

med att vi inte gjorde det urvalet innan vi behandlade materialet är att vi granskade empirin 

med en bredare blick och kanske en större öppenhet över vilka fynd som kunde bli relevanta. 
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Nackdelen kan bli att texten granskas för översiktlig och vi kanske missade mer diskreta och 

“maskerade” fynd i empirin än om vi valt att enbart granska texten utifrån ett perspektiv. 

 

Studien har som tidigare nämnt använt sig av kritisk diskursanalys som analysmetod och använt 

oss av de tre steg som Svensson (2019) presenterar för att bryta ner diskursen kring motivation. 

Vi upplever den har fungerat väl för att besvara syftet med vår studie. För att kunna förstå 

konstruktionen av och diskursen kring motivation så har vi upplevt att kritisk diskursanalys 

och de tre stegen har varit passande. Vi har kunnat analysera texten utifrån de olika aspekterna 

de tre stegen fokuserar på, vilket har bidragit till en större förståelse över konstruktionen av 

motivation som varken en tematisk eller en innehållsanalys hade kunnat gett. 

6.6 Studiens implikationer för socialt arbete och framtida forskning 

Bilden av en ideal klient kan ha olika effekter på den praktiska delen av socialt arbete. Det kan 

medföra krav från socialarbetaren på klienten, som att hen ska vara motiverad och engagerad i 

arbetet, oavsett om hen upplever att hen är i behov av stöd från socialtjänsten. Dessa krav går 

att se som ganska orealistiska och svåra för klienten att uppfylla. Det går att anta att klienter 

inom social barnavård kan känna sig attackerad i sin roll som förälder eller uppleva skam 

gällande att socialtjänsten är inblandad i deras liv. Detta kan göra att klienten uppvisar motstånd 

eller brist på motivation att förändra sin position, framför allt om klienten inte håller med om 

socialarbetarens definition av situationen. Dessa föreställningar och förväntningar på hur 

klienten ska och bör agera kan leda till minskad reflektion över det egna agerande från 

socialarbetaren. Ifall föreställningarna inte bekräftas eller blir motsagda och arbetet inte går 

som det är tänkt finns risken att skulden för detta läggs på klienten. Om socialarbetaren har en 

tydlig bild av hur klienten bör agera baserat på olika faktorer finns risken för en minskad 

reflektion över det egna agerandet och en minskad reflexivitet. Klienten kan då målas upp som 

en “dålig klient”, då hen inte lyckas leva upp till de förväntningar och krav som den ideala 

klienten motsvarar. Socialarbetare bör reflektera över sina föreställningar och förväntningar på 

klienten i sitt arbete för att undvika att ställa för höga krav som klienten har svårt att leva upp 

till. 

 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka hur motivation konstrueras och 

diskuteras när det gäller barn inom SoS. Då denna studie enbart har fokuserat på hur motivation 

framställs hos föräldrar samt socialarbetarens motivationsarbete med klienten, så har inte 

barnperspektivet undersökts eller behandlats. Att studera hur motivation hos barn diskuteras 

och konstrueras inom SoS, skulle bidra med djupare förståelse över hur motivation konstrueras 

och diskuteras inom socialt arbete. Det vore även intressant att studera SoS utifrån teorier kring 

byråkrati och effektivitet. Detta skulle bidra med ett makroperspektiv över hur motivation 

diskuteras och konstrueras, vilket inte inkluderas i vår studie. En sådan studie skulle även den 

bidra med en djupare förståelse kring hur olika faktorer påverkar och formar diskursen om 

motivation.  
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