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Sammanfattning 

Vår studie är en kandidatuppsats i ämnet Sociologi är författad vid Uppsala Universitet 

höstterminen 2015. Studiens syfte var att undersöka hur utredningsverktyget Signs of Safety 

inverkan vid socialtjänstens utredningar med barn som upplevt våld. Vi har med förförståelse 

inom fältet, e-postenkäter från socialsekreterare samt texttolkning av utredningsverktyget Signs of 

Safetys manual för användning genomfört en sociologisk studie. Läsaren förs genom historiken 

från instiftningen av förbud mot barnaga i början av 1900-talet, bildandet av folkhemmet på 

1930-talet till barnavårdslagstiftningens uppgradering på 1960-talet när medvetenheten ökade 

kring ämnet barnmisshandel. Vidare förs läsaren till BRIS etablering i Sverige på 1970-talet, 

skapandet av socialtjänstlagen och LVU till dagens implementering av utredningsverktyget Signs 

of Safety. Olika aspekter av vikten av såväl utbildning som praktisk erfarenhet belyses. Tidigare 

forskning med koppling till vårt valda ämne tas i beaktas i studien. Med hjälp av vår valda teori 

Actor Network Theory har vi undersökt socialsekreterarens roll i förhållande till Signs of Safety i 

socialtjänstens utredningsarbete och hur de förmedlar barnets röst och barnperspektivet. Vi har 

undersökt hur användandet av utredningsverktyget Signs of Safety påverkar utredningsarbetet 

med barn som upplevt våld. Studien resulterade i att vi på detaljnivå har beskrivit det 

maktförhållande som råder mellan lagstiftningen, samhället och det enskilda utsatta barnet vid det 

praktiska användandet av utredningsverktyget Signs of Safety. Under studiens gång framkom 

komplexiteten i socialsekreterarens roll och hur användandet av Signs of Safety som 

utredningsverktyg kan mekanisera professionen. Vidare har vi belyst ett barnperspektiv, hur 

barnets röst blir hörd och hur socialsekreteraren hjälper till att skapa trygghet genom 

nätverksbyggande åtgärder, vilket även har kopplats till detaljrikedomen i vår valda teori. 

Avslutningsvis presenterades tänkbara forskningsområden som uppkommit till följd av vår 

studie.   

Nyckelord: Utredningsverktyg, barn som upplevt våld, socialsekreterare, barnperspektiv 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till att det valda ämnet är intressant för studien. Vidare 

beskrivs det studien har för avsikt att undersöka tillsammans med syfte och frågeställningar. 

Definitioner och avgränsningar följer och avslutningsvis ges en disposition över studiens innehåll.  

 

Vi är intresserade av socialt arbete i Sverige till följd av våra studier och vår erfarenhet inom 

yrkesområdet. Ett område vi upplever särskilt intressant är socialtjänstens arbete med barn som 

upplevt våld och utredningsverktyg som används i det praktiska arbetet. Vi har funnit det 

utvecklande att undersöka hur användbart utredningverktyget Signs of Safety är i socialtjänstens 

praktiska arbete med barn som upplevt våld. Det svenska metodstödet för Signs of Safety 

färdigställdes av Stockholm stad år 2014 och vi ämnar i denna studie undersöka delar av dess 

användningsområde. I merparten av den litteratur och det insamlade material vi har använt i vår 

studie används termerna “barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld”. I studien föreföll valet 

att bli termen “upplevt” vilket sammanfattar de förekommande barn som blivit utsatta för eller 

bevittnat våld. 

 

Barn som far illa 

“Hon är åtta år gammal och har skickats till Sverige utan sina föräldrar. Hon är åtta år gammal och berättar 

för sina kompisar att hon får "jätte-jättemycket stryk”. Hon är åtta år gammal och grannarna ser henne med 

blåtiror. Myndigheterna larmas – flera gånger om – men ingen tar Yara på tillräckligt stort allvar. – Jag vill inte 

gå hem, säger hon till en lärare, timmar innan hon slås ihjäl.“ (Sandberg, 2015) 

Barn far illa i Sverige och har gjort under århundraden. Barn upplever våld dagligen i Sverige i 

dag och barn dör till följd av att de upplever våld. År 2014 rapporterade Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) statistik avseende 19100 anmälda fall av misshandel och av dessa anmäldes 3 800 

misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år och 9 870 misshandelsbrott mot barn i åldern 7—14 år. 

Det är svårt att ta reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel eftersom våldet ofta inte 

polisanmäls när det gäller små barn. Misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år anmäls i hög 

grad av skolan, vilket slår igenom i statistiken genom att färre brott anmäls under sommaren än 

under terminerna. Trots rådande lagstiftning upplever barn våld. Statistiken synliggör att enbart 

lagstiftning om våld inte är tillräckligt, fler instanser måste involveras för att förebygga 

uppkomsten av våld mot barn (Socialstyrelsen, 2014).    

För att kunna beskriva och undersöka hur det praktiska arbetet kring barn som upplevt våld ser 

ut i dag har vi valt att belysa en del av historik, lagstiftning och forskning i ämnet. Sedan år 1979 

är alla former av våld mot barn förbjudet i Sverige. Flera förordningar är utformade för att främja 
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barns trygghet och inledningsvis återges vissa huvuddrag i lagar som beaktar barns rättigheter i 

det svenska samhället idag. Följande lagar kan ses som förebyggande åtgärder för att främja barns 

trygghet och värna om deras rättigheter. I föräldrabalken står det att barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Det står även att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning 

eller annan kränkande behandling (SOU 1983:47 Föräldrabalken). I brottsbalken framkommer att 

våld mot små barn oftast bedöms som grov misshandel och straffpåföljden är upp till 10 års 

fängelse beroende brottets karaktär (SOU 2010:370 Brottsbalken). I avsnittet bakgrund och tidigare 

forskning avser vi belysa detta mer ingående. 

För att möjliggöra att barn inte ska uppleva våld krävs fler insatser än enbart lagar och 

förordningar då det hittills inte visat sig vara verkningsfullt med de insatser som genomförts med 

tanke på hur många fall av våld mot barn som anmäls varje år. Ett sätt att skydda barn från våld 

är att införliva anmälningsskyldigheter hos personer som arbetar med barn. I socialtjänstlagen 

framkommer att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa ska detta enligt lag anmälas 

till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014). Socialtjänsten arbetar under socialnämnden i samtliga 

Sveriges kommuner. Socialtjänstens uppdrag är att verka för att barn och unga får växa upp i 

trygga miljöer, att skydda och stötta där oro föreligger. I arbetet med barn som far illa är 

socialtjänsten skyldig att samverka med bland annat hälso- och sjukvård, skola och polis 

(Socialstyrelsen, 2014). I samtliga av Sveriges kommuner återfinns socialtjänsten. Här utför 

socialsekreterare det praktiska arbetet med att utreda bland annat anmälningar gällande barn som 

upplevt våld. Utredningen får ta max fyra månader. Sedan den 1 oktober år 2014 råder skyldighet 

att utan dröjsmål starta en utredning för att kartlägga misstänkt våld mot barn eller där barn kan 

ha bevittnat våld. Syftet är att socialtjänsten i högre utsträckning ska inleda utredningar framför 

att enbart göra en förhandsbedömning för att sedan avsluta ärendet. Vid en förhandsbedömning 

fattar socialtjänsten beslut om utredning ska inledas utifrån det underlag som inkommit i 

anmälan. Det förstärkta reglementet exkluderar förhandsbedömning i ärenden där barn upplevt 

våld då utredning alltid inleds i dessa fall. I utredningsarbetet som inletts efter inkommen 

anmälan till socialtjänsten använder 288 av Sveriges 290 kommuner BBIC, barns behov i 

centrum. Det är ett verksamhets- och dokumenteringsstöd för att se helheten kring barnet i 

utredningsarbetet. Syftet med BBIC är att skapa stöd för socialsekreteraren i handläggningen, 

dokumentationen och uppföljningen av utredningsarbetet (SOSFS 2014:4).   

 

Barnavårdslagstiftningen 

Barnavårdslagstiftningen i Sverige trädde i kraft år 1902, vilket möjliggjorde för samhället att mot 

föräldrarnas vilja kunna omhänderta barn om det ansågs nödvändigt. De fall där barn 
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omhändertogs rörde de barn som farit illa hemma eller uppfört sig olämpligt. I varje skoldistrikt 

infördes en barnavårdsnämnd som ansvarade för de barn som behövde omhändertas där 

bedömning gjorts att de for illa. Lagstiftningen utvecklade och utvidgade sitt ansvarsområde 

genom att bli mer tydlig år 1924 och år 1942 kom den även att omfatta barn som blivit utsatta för 

psykisk misshandel. Efter lagstiftningens förtydligande i mitten på 20-talet skapades det svenska 

Folkhemmet och ett nytänkande kring barnuppfostran etablerades (Bergenlöv, 2009). Alva 

Myrdal, en av pionjärerna och grundarna för Folkhemmet, la mycket tid och energi på 1930-talet 

att föräldrar skulle eftersträva att förstå barnen och bygga en rationell barnuppfostran. 

Folkhemmet utvecklas där familjerna blir allt mer självständiga och i slutet av 1950-talet kom den 

första svenska läkarrapporten om barn som blivit utsatta för svår misshandel. Förklaringen till att 

det tog så lång tid innan ämnet blev uppmärksammat var att det länge ansågs som en 

familjeangelägenhet med frågan om våld mot barn. 

 

Signs of Safety 

Att utreda barn är ett komplext arbete som kräver att barnets nätverk engageras för att få en 

helhetssyn. Det ska i sin tur gynna barnet och för att främja detta praktiska arbete används olika 

utredningsverktyg. Utveckling av de verktyg som används för att förebygga eller förenkla 

processen för barn som utreds av socialtjänsten sker kontinuerligt. Ett av de utredningsverktyg 

som implementeras inom socialtjänsten i flertalet kommuner i Sverige idag är Signs of Safety. 

Utredningsverktyget Signs of Safety används i flera delar av världen för att utreda barn som 

upplevt våld. Metoden utarbetades i Nya Zeeland av Dr. Andrew Turnell under 1990-talet. 

Projektet startade efter att Turnell arbetat inom socialt arbete i Australien i 15 år och 

uppmärksammat ett pågående fokus kring problem snarare än lösningar kring barn som for illa. 

Turnell startade under mitten på 1990-talet tillsammans med ett 150-tal socialarbetare runt Perth 

ett utvecklingsprojekt med ett lösningsfokuserat arbetssätt som sedan utmynnade i Signs of 

Safety (www.signsofsafety.net). Huvudmålet med Signs of Safety är att arbeta lösningsfokuserat 

med såväl kort- som långsiktiga mål i alliansbyggande med barn och deras nätverk. Signs of Safety 

beskrivs som ett bedömningsinstrument där frågor och innehåll främjar lösningar på 

problematiken kring barn som upplevt våld. Signs of Safety har ett antal samtalsverktyg som 

används under socialtjänstens utredning av barn. Personer i barnets nätverk involveras i 

utredningsarbetet för att uppmärksamma problematiken (Söderberg, Hiller, Witt, 2014). Genom 

att alla kring det utsatta barnet samarbetar förenklas arbetet och bättre lösningar går snabbare att 

uppnå. Denna studie avser presentera de huvudsakliga delar som utredningsverktyget Signs of 

Safety omfattar. I manualen för Signs of safety går det att utläsa att det är viktigt  att arbetssättet 
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inte används som enda riktlinje i arbetet då det inte är heltäckande. Utbildning är av vikt och de 

som arbetar utifrån Signs of Safety ska ha socionomexamen eller likvärdig utbildning och arbeta 

under handledning.  Inom Signs of Safety poängteras det tydligt att arbetet inte ska ske på egen 

hand utan tillsammans med kollegor. Detta till följd av de svåra bedömningar som görs inom 

socialtjänstens praktiska arbete kring barn som far illa. För att kunna arbeta med och använda 

Signs of Safety fullt ut krävs att det finns utrymme i verksamheten för implementeringen. 

Faktorer som är centrala för att en väl strukturerad implementeringsplan ska fungera är att god 

kompetens återfinns hos användarna, samt att organisationen ska ha en positiv inställning i 

samtliga led (Söderberg, Hiller, Witt 2014). 

 

I studien kommer valda delar av utredningsarbetet kring barn som upplevt våld att tas i beaktan. 

Lagstiftningen är grunden för arbetet som socialtjänsten utövar. Signs of Saftey är ett 

utredningsverktyg som används i Sverige i dagsläget.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka utredningsverktyget Signs of Safetys vid socialtjänstens 

utredningar med barn som upplevt våld med fokus på socialsekreteraren och utredningsverktyget. 

Vi vill även undersöka hur utredningsverktyget Signs of Safety hjälper barn att få sin röst hörd. 

 På vilket sätt framkommer ett barnperspektiv i socialtjänstens utredningsarbete med barn 

som upplevt våld? 

 Hur påverkar utredningsverktyget Signs of Safety rollen som socialsekreterare?   

 Vilken makt utgör utredningsverkyget Signs of safety i processen kring barn som upplevt 

våld?  

 

Definitioner och avgränsningar 

I detta avsnitt avser vi nämna de begrepp som används och som kan behöva förtydligas. Ett av 

de främst återkommande begreppen i vår studie är utredningsverktyg. I studien kommer 

utredningsverktyget Signs of Safety undersökas. Begreppet utredningsverktyg omfattar ett 

samlingsord för samtalsmetoder, förhållningssätt och redskap som används vid utredning av barn 

som förekommer hos socialtjänsten. 

Begreppet aktör har sitt ursprung i vår valda teori, Actor Network Theory. Innebörden av begreppet 

aktör i studien och syftar till ett mänskligt, ett icke mänskligt eller mellanmänskligt ting. Den 

mänskliga betydelsen kan för att exemplifiera är antingen socialsekreteraren eller barnet i 

utredningen, medan den ickemänskliga är betydande redskap som utredningsverktygen. Den 
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mellanmänskliga aktören blir kombinationen av barnet och utredningsverktyget i förhållande till 

socialsekreteraren eller mellan socialsekreterare och utredningsverktyget till barnet. Vidare är 

nätverk ett samlingsbegrepp för barnets familj eller professionella yrkespersoner runt barnet som 

anställda vid skolan, vård och omsorgspersoner, socialtjänst eller juridiska personer. Dessa 

begrepp kommer att förtydligas ytterligare i teoriavsnittet.   

Vid användandet av begreppet respondenter är det uteslutande socialsekreterare/socionomer som 

deltagit i vår studie via e-postintervju eller fysisk intervju som avses. Vi har för avsikt att använda 

deras subjektiva tolkningar i det valda ämnet som en del av vår insamlingsmetod. När 

respondenterna talar om barn och unga syftar de till barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vid 

beskrivningar om små barn handlar det om barn från c:a 4-10 år. Denna studie avgränsas till 

Sverige och socialtjänstens praktiska arbete med barn och unga som upplevt våld. Genom val av 

fokus utesluts sexuellt våld och partnervåld och fokus kommer därmed enbart vara på barn som 

upplevt våld genom att de blivit utsatta för eller bevittnat våld. Det finns en uppsjö av metoder 

som används inom socialtjänsten i utredningsarbete med barn och även här har en begränsning 

skett. Valet föll på en begränsning till de metoder som socialtjänsten har använt sig av i störst 

utsträckning det senaste decenniet och i de kommuner där våra respondenter arbetar. Orsaker till 

avgränsningarna är att det finns begränsningar i tidsutrymmet för eftersökningar men även för 

studiens volym. För att finna forskning och sökvägar för information som är relevant till vår 

studie har vi använt oss av databaser som Google Scholar, Socialstyrelsens hemsida, regeringens 

hemsida och litteratur som vi upplevt relevant för vårt valda ämne. Sökord vi har använt oss av 

är; barn som far illa, barn som blivit utsatt för våld, barn som bevittnat våld, Signs of Safety, BBIC, utredning av 

barn, utredningsmetoder för barn, barnutredningar socialtjänsten, socialtjänstlagen, barnaga, anmälningsplikt, 

utredningsverktyg, orosanmäningar, norrköpingsmodellen, tejping, samtalsmetoder med barn samt våld i nära 

relationer. 

 

Disposition 

I första avsnittet av studien beskrivs bakgrunden kring det valda ämnesområdet följt av studiens 

syfte, frågeställningar, förtydligande av definitioner samt avgränsningar i studien tillsammans med 

historik. I andra avsnittet presenteras en bredare bakgrund tillsammans med tidigare forskning 

där dagens praktiska arbete med barn som upplevt våld redovisas. I det tredje avsnittet 

presenteras den för studien valda teorin, Actor Network Theory, med centrala begrepp och 

förhållningssätt. I fjärde avsnittet förklaras vår metodologiska ansats tillsammans med 

förförståelse. Vidare beskrivs insamlingsmetoder, material och analysmetod samt etiska 

överväganden. I femte avsnittet presenteras resultatet av det empiriska materialet. Resultatet 
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innehåller teman som knyter an till studiens syfte och frågeställningar, Signs of Safetys manual, e-

postenkäter från användare av utredningsverktyget samt förförståelse hos ena författaren. I 

studiens sjätte avsnitt summeras och diskuteras resultatets förhållande till frågeställningar, tidigare 

forskning samt teori. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och möjliga framtida 

forskningsområden. 

2. Bakgrund och tidigare forskning      

        

I följande avsnitt presenteras bakgrunden och den tidigare forskningen inom det valda ämnet 

som studien avser att undersöka. Vi har valt att fokusera denna del till det som direkt berör lagar 

för barn som upplevt våld med koppling till bakgrund och tidigare forskning som fokuserar på 

den valda inriktningen. I vår studie avser vi i huvudsak belysa utredningsverktyget Signs of Safety 

som används inom socialtjänsten på flera platser i Sverige i dag och implementeras i en mängd 

kommuner. Den tidigare forskningen som finns att tillgå belyser främst utredningar av barn i 

Sverige med fokus på omhändertagna barn snarare än barnen i utredningsarbetet, vilket vi 

återkommer till i detta avsnitt.  

 

Förbud mot aga 

Några generationer bort, kring 1800-talets mitt rådde tillsammans med andra västländer, riktad 

auktoritet med tro på och principen om att alla barn ovillkorligt skulle lyda. Det var det som 

ansågs vara familjens överhuvud, under pappans enväldiga rätt att bestämma samtidigt som det 

var föräldrarnas skyldighet att lära barnen att pappans ord var lag och det som de skulle förhålla 

sig till. Det var en självklar rättighet, t.o.m. skyldighet, för föräldrarna att slå sina barn i 

uppfostrande syfte (Ewerlöf, Sverne & Singer 2004). Den rådande synen på barnuppfostran var 

reglerad i dåvarande lagstiftning, bland annat i 5 kapitlet 1§ i 1864 års strafflag;  

Barnet af föräldrar, eller annan¸ under hwars wård och lydnad det står, med aga hemma i huset rättas skall.    

Långt in på 1900-talet levde bestämmelser om rätten för föräldrar att utsätta barn för fysiskt våld. 

Den betydande vändningen kom först i början av 1960-talet, efter att medicinska forskare sedan 

1940-talet hade börjat intressera sig för barn och barns utveckling. Forskningen kring barns 

utveckling förde fram kunskap som påvisade att våld mot barn var direkt skadligt för deras 

fysiska och psykiska utveckling. En tydlig bild framkom kring skademönster som var typiska för 

våldsutsatta barn. Detta gav starka reaktioner från allmänheten och förändrade i sin tur synen på 

barns utsatthet (Andersson & Hollander 1996). Debatten om föräldrars rätt att använda våld mot 

sina barn tog fart på allvar och den tidigare osynliggjorda misshandeln av barn lyftes nu för första 

gången fram som ett samhällsproblem. Många starka krafter krävde ett lagstadgat förbud mot aga 
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av barn, men samtidigt fanns det ett kompakt motstånd mot ett förbud mot aga (Lundström 

1993).   

År 1979 införde Sverige som första land i världen totalförbud mot barnaga i hemmet (Bergenlöv 

2009). En lag som påverkades av doktor Anders Frisk artikel som rörde ämnet att skadade barn 

som sökt vård med oklar anledning måste klassificeras (Frisk, 1964). Debatten som påbörjades 

genom artikelns publicering ledde fram till att år 1966 beslutade riksdagen att den dåvarande 

medicinalstyrelsen skulle utreda hur vanligt det var att barn hamnade på sjukhus till följd av våld. 

Samma år avskrevs barnaga ur Föräldrabalken och likställdes med misshandel (Bergenlöv, 2009). 

Till följd av uppmärksamheten kring barn som upplevt våld bildades BRIS- Barnens rätt i 

samhället i början av 1970-talet och verkar än i dag som den organisation som är en länk mellan 

barn, vuxna och samhälle (Bergenlöv, 2009). Anders Frisk hade under mitten av 1960-talet 

uppmärksammat att barn sökte sjukvård till följd av skador som kunde härledas till att de blivit 

utsatta för våld (Frisk, 1964). Detta ledde till utvecklingen i Sverige där ett krafttag togs för att 

skydda barnen mot våld.  I samband med totalförbudet mot barnaga myntades det stycke i 

föräldrabalken som är vägledande än i dag; 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SOU 2001:18). 

Att skriva in stycket i föräldrabalken och inte i brottsbalken var för att föräldrar inte skulle 

kriminaliseras (Bergenlöv, 2009) 

Vi anser det angeläget att det skapas en allmän opinion mot handgripliga tillrättavisningar, att våld mot barn 

bedöms som just våld och inget annat. Så länge kroppsliga bestraffningar anses som en metod att fostra barn finner 

de som misshandlar sina barn en ursäkt för sitt handlande (SOU 1978:10) 

Som ett led i synen på det svenska samhället föreslog den svenska regeringen år 1979 att 

socialtjänstlagen skulle ersätta vårdlagarna - barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och 

socialhjälpslagen genom att skapa en ramlagstiftning (Bergenlöv 2009). 

Avhandlingen Om barnavårdslagstiftningens roll i socialt förändringsarbete skriven av Gunnar Krantz 

berörde barnavårdslagstiftningens roll i socialt förändringsarbete och särskilt om barns rätt till 

trygghet (Krantz, 1980). Studien beskriver förändringen med den nya ramlagstiftningen som 

skulle generera i att socialtjänstens inriktning ändrades från att vara överordnad och 

kontrollerande till serviceinriktad och hjälpande genom möjlighet för varje kommun att skapa 

riktlinjer utifrån hur lagen tolkades (Krantz, 1980). Ett viktigt steg i riktningen som fattades i 

samband med att socialtjänstlagen trädde i kraft är att även föräldrabalken utvecklades genom att 
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det sedan år 1982 kan leda till allmänt åtal med misshandel på enskild plats, exempelvis i hemmet. 

I enlighet med socialtjänstlagen är all vårdpersonal och pedagogisk personal ålagda att anmäla 

misstanke om barnmisshandel, även detta instiftades år 1982. Lagändringen möjliggjorde för vem 

som helst att anmäla misstänkt misshandel mot barn vilket är en viktig förändring för barns 

trygghet i samhället (Bergenlöv, 2009). 

 

Lagstiftningen, barnkonventionen och barnperspektivet 

De främsta lagarna som styr det praktiska arbetet kring barnutredningar är socialtjänstlagen (SoL) 

(2001:453) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (1990:57). 

Socialtjänstlagen i nuvarande version trädde i kraft år 2002 och är en målinriktad ramlag där 

beslut fattas efter egen ansökan om stöd eller hjälp. Lagens grundläggande princip är alla 

människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Lagen omfattar bland 

annat specifika kapitel avseende handläggning av ärenden som rör barn, dokumentationskrav, 

barns rätt att föra sin egen talan samt utredningsskyldighet om barn far illa (Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten, 2010). LVU trädde i kraft år 1990 och i  Att utreda när barn far 

illa beskrivs den komplexa tvångslagstiftning och dess syfte att skydda barn genom 

tvångsingripanden (Fridh, Norrman, 2008).  I Barn far illa! En analys av bristerna i samhällets 

familjebygge förklaras processen kring omhändertagande, att barn omhändertas omedelbart och 

utredning inleds sedan och handläggningen med LVU regleras via SoL (Cocozza, 2013). Lagen 

som reglerar tvångsomhändertagande beskrivs tydligt i 2§ LVU; 

“Vård ska beredas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”(Cocozza, 2013) 

Lagstiftningen är en viktig del tillsammans med grunden för syn på barn och unga i vår tid som 

återfinns hos Förenta Nationerna, FN. FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 

lanserades år 1989 och är anpassad genom ett beslut i riksdagen för att kunna appliceras i Sverige. 

Konventionen innehåller 54 artiklar som var och en är viktiga och utgör en del av helheten. 

Grundprinciperna i barnkonventionen ska skydda barn mot alla former av diskriminering. Enligt 

konventionen ska barnets bästa och utveckling beaktas och barnet har rätt att säga sin mening 

och få den respekterad. Lagstiftningen är på flera sätt anpassad efter grunderna i 

barnkonventionen (SOU 1997:116). 1998 kom den så kallade Barnpsykiatriutredningen som 

fastslog att våld mot barn ökat ytterligare och utredningen framhöll att barn har svårigheter att 

uttrycka sina upplevelser samtidigt som handläggningen blivit allt mer komplex. Samtidigt lyftes 
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svårigheterna att få goda resultat av utredningsarbetet kring barn som upplevt våld (SOU 

1998:31)   

En annan för studien viktig aspekt kring barns rätt är de motstridigheter som finns i 

socialtjänstens arbete. Dagens svenska lagstiftning ger tillsammans med Barnkonventionen och 

Europakonventionen, uttryck för vad som kan kallas ett slags rättslig ambivalens genom att barn 

ska ha rätt att växa upp i en trygg hemmiljö, samtidigt som lagstiftningen ger uttryck att barn har 

rätt att inte skiljas från sina föräldrar. På så sätt får socialtjänsten dubbelsidig beaktan. 

Socialtjänsten ansvarar å ena sidan för att skydda barn för att uppleva våld genom 

socialtjänstlagen LVU och detta ska ställas i relation till föräldrars rätt i egenskap av barnets 

vårdnadshavare enligt Föräldrabalken. Syftet med att formulera ansvaret för att skydda barn från 

att uppleva våld har inte formulerats som en rättighet för barn utan är istället utformat som ett 

ansvar och en skyldighet för i första hand vårdnadshavare och i andra hand för socialtjänsten. 

Socialstyrelsen har som ett led i detta betonat vikten av att få fram barnets åsikt och att den ska 

beaktas i socialtjänstens utredningsarbete kring barn som upplevt våld (Socialstyrelsen 2006).  

Barnets åsikt kring sin upplevda situation betonar vikten av barnperspektivet. Kommittén mot 

barnmisshandel tog 1997 på uppdrag från Socialdepartementet fram rapporten Barnets Bästa i 

främsta rummet (SOU 1997:113) I rapporten togs tre begrepp fram för att belysa barnperspektivet 

vilka är; barnets eget perspektiv, det vuxna perspektivet och samhällets barnperspektiv. Barnens 

perspektiv omfattar att barnen upplever sin egen situation i den miljö och den situation som de 

befinner sig i. Det vuxna perspektivet omfattar deras egna erfarenheter från sin barndom, sina 

kunskaper, erfarenheter och kulturella aspekter i sitt perspektiv medan samhället har samlade 

kunskaper, värderingar samt kultur till grund för sitt barnperspektiv. Barnperspektivet har också 

införts i högre grad i den svenska lagstiftningen med syfte att stärka barns ställning inom 

socialtjänsten. Detta har skett genom att framhäva barns ställning år 1998 och år 2008 med att 

tydliggöra barns rätt att få ta del av relevant information i utredningsarbete (Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten, 2010).  

I  Att utreda när barn far illa skriver Birthe Fridh, enhetschef inom en barn & ungdomsenhet 

tillsammans med Gunilla Norman att socialtjänsten ska beakta att varje barn är unikt, de har sin 

egen personlighet, sina egna erfarenheter, sitt eget arv, sin egen miljö och sin egen ålder. Det 

viktiga för alla som arbetar med barn är att försöka se verkligheten med ett barns ögon, barnets 

perspektiv (Fridh, Norman, 2008). Hultman (2013) skriver i sin avhandling Barnperspektiv i 

Barnavårdsutredningar med barns hälsa och barns upplevelser i fokus att trots ambitionen att barn ska 

inkluderas riktas kritik mot hur barnen i större utsträckning involveras i de frågor som rör dem i 
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samtal och utredningsarbete. Barn har ju till följd av sin ålder ingen rättslig möjlighet att påverka 

vad som sägs och skrivs om dem. Barn bör bemötas som subjekt och aktörer och deras status 

bör därigenom lyftas i utredningsarbetet. Lagstiftningen bör därför stärkas så att barns 

kompetenser och rättigheter tas till vara i högre grad (Hultman, 2013). I Sverige har det genom 

åren förts begränsad statistik gällande socialtjänstens utredningsarbete kring barn, vilket medför 

att det övergripande kunskapsläget är begränsat (Sundell, Vinnerljung, Andrée Löfholm, 

Humlesjö, 2004, Wiklund, 2008). Merparten av forskning kring barn inom socialtjänstens 

arbetsområde är främst fokuserat på barn som är omhändertagna och placerade i familjehem 

(Socialstyrelsen 2013). 

 

Kommunens socialtjänst 

I samband med att socialtjänstlagen instiftades i början av 1980-talet innebar det att helhetssynen 

kring hur socialtjänsten utförde sitt arbete förändrades. Ett arbetssätt kring helhetssynen 

implementerades vilket omfattar att en individs totala situation och omgivning ska beaktas i skilda 

behandlings- och servicesammanhang. Detta innebar konkret att huvudansvaret för socialtjänsten 

lades sammantaget i en och samma politikerstyrda nämnd.  Sedan år 1992 har de svenska 

kommunerna stor frihet att själva utforma sin nämndorganisation.  Helhetssynen kring individen 

speglas därigenom i kommunens organisation som i och med detta gavs större frihet för 

kommunerna att organisera socialtjänsten (SOU 1997:97).  

I utredningsarbetet med barn i den kommunala socialtjänsten har socialsekreteraren en central 

roll. Socialsekreterarna har oftast sin grund i socionomutbildningen. Historiskt har socialt arbete 

förekommit sedan länge i Sverige. Sedan andra hälften av 1800-talet har begreppet socialt arbete 

används. År 1903 bildades Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och år 1921 bildades den 

första socionomutbildningen; Socialinstitutet i Stockholm. Flera städer i Sverige följde efter och 

socialinstituten blev sedan till socialhögskolor som i sin tur integrerades på universiteten. På så 

sätt bildades institutioner för socialt arbete. Socionomutbildningen är en grundutbildning om 210 

högskolepoäng som leder till en akademisk yrkesexamen. Centrala ämnen i utbildningen är socialt 

arbete, juridik, psykologi och sociologi. Sedan år 2007 gäller den nya examensordningen som 

innefattade att vissa liknade utbildningar togs bort. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att 

arbeta med yrkestiteln socialsekreterare, kurator, familjerättssekreterare och behandlingsassistent 

för att nämna några yrken (Morén, 2010). År 2013 fanns det drygt 28500 socialsekreterare och 

kuratorer i Sverige och av dessa är 85 % kvinnor (SCB, 2015). Socionomyrket präglas av en stark 
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värdegrund. All värdegrund i socionomyrket utgår från likvärdig människosyn, samhällssyn, 

moral och etik. 

Stefan Morén är forskare i Socialt arbete vid Umeå Universitet har sammanställt socionomernas 

grundläggande uppdrag som omfattar att arbeta utifrån frågorna; vad är ett gott liv och vad är ett 

bra samhälle (Morén, 2010). Vidare har huset socialt arbete skapats som ger en tydlig beskrivning 

av vad socionomyrket innebär. Huset beskriver olika “våningar” som skapar helheten för 

socionomyrket och bidrar till en uppfattning om vad som infattar att vara en god utövare av yrket 

(Morén, 2010). Socionomer är den vanligaste utbildningsbakgrunden hos socialsekreterare (SCB, 

2015). Inom den svenska socialtjänsten arbetar socialsekreterare på uppdrag av den 

beslutsfattande socialnämnden för att handlägga bland annat våldsärenden där barn upplevt våld. 

Socialsekreterare har flera roller som innefattar allt från tjänsteman till myndighetsperson. I tillägg 

till dessa roller finns personen som ansvarar för att se till att människor normaliseras och att de 

anpassas i den “medel-svenssonmodell” som varje samhälle har. Arbetet föreskrivs av lagar, 

regler och sekretess där det samtidigt är av stor vikt att vara tydlig i sin kommunikation. Pamela 

Trevithick belyser vikten av praktisk kunskap vilket omfattar såväl abstrakta som teoretiska frågor 

som används för att åstadkomma välgrundade och effektiva beslut. Rollen som socialsekreterare 

skriver hon kräver kritisk reflektion, kritisk tänkande, praktiskt förstånd och vikten av att kunna 

utveckla hypoteser (Trevithick, 2008). Vid misstanke om att ett barn upplevt våld har alla som 

arbetar runt barn ett ansvar att göra orosanmälningar till socialtjänsten vilket är reglerat i 

socialtjänstlagens 14:e kapitel (Fridh, Norman, 2008). Socialsekreterare vid socialtjänsten har till 

uppgift att utreda barns behov utifrån inkomna orosanmälningar. Arbetet är tydligt reglerat i 

lagstiftningen, främst SoL och LVU men även förvaltningslagen och sekretesslagen är styrande i 

det dagliga praktiska arbetet. 

Hultman (2013) beskriver i Barnperspektiv i Barnavårdsutredningar med barns hälsa och barns upplevelser i 

fokus att barnperspektivet har blivit allt mer vägledande under 2010-talet i arbetet med barn som 

far illa. För att upprätthålla kravet på skydd för barn är varje svensk kommun ansvarig att 

tillgodose kommuninvånarna med socialtjänst som samverkar tillsammans med polis, skola och 

sjukvård (Hultman, 2013). Kommunens socialtjänst ska ansvara för att de barn som far illa tas 

om hand. Med stöd av SoL och LVU kan barns behov av skydd och säkerhet uppnås vid brister i 

hemmiljö eller föräldraskap. I SoL och LVU regleras barnsskyddssystemet. Ett system som har 

skapats undersöks och beskrivs i Cocozza (2013) där arbetet delas in i tre nivåer; anmälan, 

utredning och insatser. Dessa nivåer av skydd ska används på olika sätt inom den svenska 

socialtjänsten för att kunna effektivisera och generera i trygghet för barn (Cocozza, 2013). Varje 

kommun ansvarar själva för att tillhandahålla de delar som är nödvändiga för att upprätthålla 
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barnsskyddssystemet. I vår studie har vi valt att rikta in oss på den del av barnskyddsystemet som 

rör utredning i kommuner där Signs of Safety används i det praktiska arbetet.   

Östberg (2010) skriver i sin avhandling om socialsekreterares arbete med att bedöma och fatta 

beslut i ärenden kring barn som far illa och svårigheterna i dessa processer. I studien 

framkommer det att barnet har en undanskymd position i bedömnings – och beslutsprocessen, 

och att den organisatoriska uppbyggnaden i kommunen de arbetar i gör att det är svårt att arbeta 

utifrån många av de grundläggande principer som socialtjänstlagen står för.  

 

BBIC, Barns behov i centrum och utredningsmetoder    

Barns Behov i centrum (BBIC) är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete baserat på ett 

system i motsvarigheten till Socialtjänsten i England. Under åren 1999-2005 drevs ett projekt av 

Socialstyrelsen tillsammans med sju svenska kommuner för att skapa en samsyn. Projektet som 

utmynnade i BBIC blev även ett svar på den kritik som upprepade gånger riktas mot barnskyddet 

från både forskare och tillsynsmyndigheter över tid. BBIC har sin utgångspunkt i FN: s 

konvention om barn och socialtjänstlagen. Målsättningen var att barn i kontakt med 

socialtjänsten ska ha samma möjligheter i livet som andra barn i samhället. Det praktiska 

utredningsarbetet för socialsekreterarna omfattar i stor utsträckning samtal med barn. Att samtala 

med barn är komplext och behöver till stor del innefatta ett lekpräglat förhållningssätt. Det 

lekpräglade förhållningssättet är att föredra för att barnen ska kunna ta in information och berätta 

om sina upplevelser, på så sätt möjliggörs ett tydligt barnperspektiv. Socialsekreterarens uppdrag 

blir således att ha en aktiv struktur för att leda ett samtal för att situationer, personer och 

handlingar ska kunna beskrivas så tydligt som möjligt av barnet själv (Övreeide, 2010). Insoo och 

De Jong (2011) menar att det inte behövs alternativa metoder och tekniker jämfört med verbal 

kommunikation i samtal med barn. De menar att lösningsfokuserade metoder fungerar i stort sett 

oproblematiskt med hjälp av vanliga verbala samtal. Ett väl förberett samtal utan övriga metoder 

är allt som krävs för att nå framgång i samtal med barn (Insoo, De Jong, 2001).  

I Skydd och stöd i social barnavård  belyser Lagerberg (2009) vikten av samtal med barn i 

socialtjänstens utredningsarbete, oavsett vilken prognos eller normrationell lagstiftningsgrund 

som föreligger. I utredningsarbetet bör socialsekreteraren samtala med barnet för att på så sätt få 

del av barnets röst för att kunna bedöma det barnet upplevt.  

Claezon (1987) är ett exempel på en forskare som har föreslagit normrationella grunder för 

omhändertagande av barn som far illa. I sin avhandling studerade Claezon socialsekreterarens roll 

som beslutsfattare vid omhändertaganden av barn som far illa. I sin avhandling förespråkar 
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Claezon en beslutsmodell som inte grundas på prognoser utan grundar sig på barnets aktuella 

situation. Vad som menas med den aktuella situationen beskrivs av Claezon som här och nu. Hon 

menar att de avgörande kriterierna vid bedömning och beslut bör handla om att barnet ska ha 

tillgång till ett ”tillräckligt bra” föräldraskap med utgångspunkt i relationen barn – föräldrar 

utifrån ett relationsorienterat synsätt. 

 

Idag använder de flesta svenska kommuner BBIC som är ett verksamhets- och 

dokumentationsstöd för att se helheten kring barnet. Syftet med BBIC är att skapa stöd för 

socialsekreterare vid handläggning, dokumentation och uppföljning av utredningsarbetet (SOFS 

2014:4). BBIC har sin utgångspunkt i barnkonventionen och socialtjänstlagen. Målet är att 

tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av 

den sociala barn- och ungdomsvården . Syftet med BBIC är att stärka barnets delaktighet och 

inflytande samt förbättra samarbetet med barnets familj och omkringliggande sociala nätverk. 

Vidare ska BBIC bidra till att skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och 

insatser lättare kan följas upp och bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet (Dalberg, Forssell, 

2006). BBIC utgår ifrån en triangel där delarna tillsammans representerar helheten kring barnet. 

BBIC beaktar barns behov och föräldrars förmåga att möta behoven. BBIC är ett antal dokument som 

finns inkluderat i de enskilda kommunernas IT- baserade verksamhetsstöd där den faktiska 

dokumentationen av utredningen kring barnet sker. BBIC har fått kritik för att vara allt för 

omfattande och svårbegripligt varpå Socialstyrelsen utarbetat en ny förenklad modell som 

lanserades i oktober 2015 och som implementeras hos de användande kommunerna under 2016-

2017. 

 

Att kombinera BBIC med en samtalsmodell har varit framgångsrikt i utredningsarbetet genom 

åren och bland annat Norrköpingsmodellen är frekvent använd. Denna modell innefattar att 

socialsekreteraren intervjuar barn från fyra år och uppåt om deras upplevelser som har föranlett 

utredningen. Modellen går ut på nio steg, där intervju med barn är ett av stegen. I övrigt syftar 

modellen mycket till förarbetet inför intervjun och de frågor som ställs för att på så sätt få barnet 

att dela med sig av sina upplevelser (Gustavsson, 2011). I samtal med små barn saknas ofta 

begrepp och möjlighet att uttrycka sig varpå det är av vikt att kunna använda andra vägar att 

förmedla kommunikationen till exempel genom teckning, modellera, rollspel och andra 

dramatiseringsformer. Det ger små barn möjlighet att uttrycka sig mer brett för att skapa en 

tydligare bild av situationen (Øvreeide, 2010). Ett sätt i samtal med barn i alla åldrar för att föra 

en utredning framåt är tejping. Det innebär att med hjälp av olika träfigurer på en scen eller i en 
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speciell sandlåda förs ett samtal med ett barn genom ett rollspel där figurerna berättar vad barnet 

vill förmedla. Svåra upplevelser kan externaliseras genom att samtal med barnet sker genom 

rollspel mellan träfigurerna där barnet i stället visualiserar sina upplevelser (Fridh, Norman,2008). 

I utredningsarbetet finns ett behov av att barnet förmedlar sina känslor kring sina upplevelser och 

här kan Nallekorten vara användbara. De är bildkort med ett 50-tal olika nallar som beskriver 

olika känslor som barnen ska identifiera sig med. Socialsekreteraren kan på så sätt skapa sig en 

bild av barnets känslor och upplevelser genom att barnet visar kort som beskriver olika 

känsloupplevelser.  Korten kan även användas för att beskriva syskon, föräldrar, kompisar och 

andra i barnets närhet (Fridh, Norman, 2008). 

Hultman (2013) beskriver vikten av intervjuteknik i samtal med barn för att få god kvalité på 

utredningsarbetet: 

“Socialsekreterarens tillvägagångssätt vid intervjuer är dessutom av betydelse för barns delaktighet då kvaliteten på 

den intervjuteknik som används visat sig vara avgörande för barns möjligheter att kunna uttrycka sig och ge 

information om sin livssituation. Detta kan i sin tur få konsekvenser för hur barns upplevelser kan gestaltas och 

inkluderas när bedömningar och beslut om deras livssituation ska formuleras” (Hultman, 2013) 

 

Signs of Safety metodstöd 

Ett alternativt metodstöd för det praktiska utredningsarbetet med barn som upplevt våld är Signs 

of safety. Det är, som beskrivits i tidigare avsnitt ett förhållningssätt, en lösningsfokuserad 

samtalsmetod och en klinisk erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell inriktad på utsatta barn 

och ungdomar och deras familjer. Inför 2016 har regeringen föreslagit att 250 miljoner kronor 

ska avsättas de kommande åren för att stärka och utveckla socialtjänstens verksamheter i Sverige. 

Satsningarna fokuseras på ökad bemanning, på kompetens och kvalitet inom socialtjänsten. Detta 

till följd av att det finns brister och verksamheterna behöver utvecklas på alla nivåer (Ur 

Budgetproposition, 2016). Som ett led i denna utveckling implementeras Signs of Safety i flera 

kommuner i Sverige idag. Enligt Signs of Safetys grundare Andrew Turnell ska implementeringen 

av Signs of Safety ses som en organisationsförändring som tar minst fem år att utveckla. En av de 

största utmaningarna blir då att hitta befintliga metodstöd och datasystem som fungerar att 

använda tillsammans med Signs of Safety (Turnell, 2014).  

En del av utredningsvektyget Signs of Safety är Tre hus. Tre hus är framtaget i Australien av Nicki 

Weld och Maggie Greening i samråd med Signs of Safetys grundare i början av 2000-talet. Syftet 

var att på ett enkelt sätt lyfta fram barnets röst och att samla information kring barnens upplevda, 

vardagliga och önskade situation. Detta sker genom att tre hus ritas och fylls med bild, text eller 
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båda delar. Grundläggande i dessa samtal är tre teman: det som är svårt i barnets situation, det 

som fungerar väl och de önskningar barnet har. Varje tema har ett eget av de tre husen. De tre 

husen kallas ofta “glada huset”, som representerar en fungerande vardag, “ledsna huset”, som 

representerar det som är svårt och ofta anledningen till att barnet är aktuellt hos socialtjänsten 

och “önskehuset” där både drömmar och en möjlig välfungerande vardag kan ingå. Det finns ingen 

specifik mall på hur husen ska namnges, det görs i samråd med barnet (Söderberg, Hiller, Witt 

2014:6). 

 

Illustration av ”Tre hus”, avidentifierad från en faktisk utredning; 

 

 

Under våren 2013 höll två stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad möten där socialsekreterare 

samverkade kring de styrkor och svagheter de uppfattade med Signs of Safety som 

utredningsverktyg. Ett av de utvecklingsområden som då togs i beaktan var att öka barnets 

delaktighet. Bland de styrkor som omnämns när det gäller Signs of safety rör fyra av fem punkter 

fördelar för socialsekreterare och chefer, inga fördelar som rör barnen framkom. (Östberg, 2014). 

Den engelska barnavårdsorganisationen National Society for the Prevention of Cruelty to 

Children (NSPCC) har genomfört en sammanställning år 2013 där de grundläggande principerna, 
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verktygen för samtal och bedömning av säkerhet har utvärderats.  Det främsta 

utvecklingsområdet som framkommer är att det saknas forskning om hur barn uppfattar de olika 

verktygen (Östberg, 2014). Under 2016-2017 kommer samtliga kommuner i Stockholms län 

inklusive Stockholm stad ingå i en studie genom FoU (Forskning och Utveckling) Södertörn 

gällande användandet och erfarenheter kring Signs of Safety. Förtjänster och begränsningar 

kommer då att belysas. Hur variationerna ser ut i användandet av de olika delarna av 

utredningsverktyget beroende på användaren (www.fou-sodertorn.se). 

      

Vikten av barnperspektivet, utredningsarbetet och de framsteg forskningen gjort för att stärka 

barns ställning i samhället har väckt vårt intresse för att genomföra denna studie. Som ett led i att 

kombinera BBIC med andra utrednings och samtalsmetoder har vi sökt information hos 

Socialstyrelsen via hemsidan för att få en uppfattning om Signs of Safety är aktuellt. Sökordet 

“Signs of Safety” gav inga träffar på socialstyrelsens hemsida i december 2015 (Socialstyrelsen, 

2015). Vid en utbildning i Socialstyrelsens regi i februari 2016 där en av uppsatsförfattarna deltog 

framkommer att anledningen till att Signs o Safety inte rekommenderas i dagsläget som 

utredningsmetod är på grund av att det inte är evidensbaserat. Så länge det inte finns någon 

svensk forskning som förespråkar Signs of Safety som utredningsmetod kommer Socialstyrelsen 

inte förorda att det används i socialtjänstens utredningsarbete. 

 

Barnets röst & barnets bästa 

Anna Hollander skriver i Lagens konstruktion underlättar inte tolkningen av barnets bästa (2005) om 

barnets röst. Där kan vi läsa att en tolkning av barnets bästa kan påverkas av barnet under 

förutsättning att vuxna tar hänsyn till vad barnet uttrycker. Vidare skriver Hollander att 

lagstiftningen inte har underlättat tolkningen av barnets röst (Hollander, 2005). 

Begreppet barnets bästa fanns redan år 1959 och togs fram för  att säkerställa samtliga rättigheter 

som erkänns i FN:s barnkonvention. Barnrättskommittén har konstaterat att en vuxen persons 

bedömning av vad som uppfattas som barnets bästa inte får ha företräde framför skyldigheten att 

respektera barnet och dess rättigheter. Inget av det som tolkas in under begreppet barnets bästa i 

barnkonventionen får rangordnas och heller får inte någon del ses som viktigare än någon annan 

och därmed inte i negativ mening (Barnombudsmannen 2014). Rasmusson beskriver i 

Barnperspektiv i den sociala barnavården (2006) att barnets bästa är ett begrepp som underbyggs av 

samlingsbegreppet barnets behov. För socialsekreteraren som har till uppgift att förmedla detta är 

det, trots begreppet barnets bästa, mångtydig men handlar det om mänskliga behov och hur dessa 

kan identifieras, beskrivas och mötas på ett objektivt sätt (Rasmusson, 2006). 

http://www.fou-sodertorn.se/
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Sammanfattning 

Lagen mot barnaga kom redan i början av 1900-talet och utvecklingen framåt har gått succesivt i 

sakta gemak. År 1979 införde Sverige som första land i världen totalförbud mot barnaga och 

sedan år 1980 tillämpas socialtjänstlagen. Den används i barnavårdsutredningar tillsammans med 

tvångslagstiftningen LVU. FN:s barnkonvention är central i Sverige och dess 54 artiklar används 

på olika sätt för att stärka barns trygghet. Barnkonventionen är även vägledande i socialtjänstens 

arbete i Sveriges kommuner, främst genom att främja barnperspektivet. Barnperspektivet är 

centralt i flertalet av svenska studier kring barns förmåga att komma till tals kring sin upplevda 

situation och även kring de utredningssituationer de genomgår då beslut ska fattas om deras 

framtid.  Inom utredningsarbetet med barn används det av socialstyrelsen framtagna metodstödet 

BBIC- barns behov i centrum som verksamhets- och dokumentationsstöd. BBIC används ofta 

tillsammans med olika samtals- och utredningsmodeller såsom Norrköpingsmodellen, tejping, 

nallekort och Signs of Safety. Vad gäller forskning kring vårt valda ämne, Signs of Safety, har vi 

funnit en studie i England och den kommande studien kring utredningsverktygets användande 

som kommer att ske under 2016-2017 i Stockholms läns kommuner och Stockholms Stad. Övrig 

forskning i ämnet är enligt Östberg (2014) småskalig forskning/uppföljning utförd av praktikerna 

själva där de har för avsikt att följa upp sitt eget arbete.       

 

3. Teori  Actor Network Theory (ANT) 

Teorin vi har valt är Actor Network Theory som i resultatet och diskussionsavsnittet kommer 

tillämpas för att beskriva hur Signs of Safety påverkar barn som upplevt våld. I detta avsnitt 

kommer vi beskriva de begrepp vi anser vara centrala och ge en helhetsbild av teorin och hur den 

tillämpas. Begrepp vi kommer lyfta i detta avsnitt är aktör, nätverk, obligatory passage point, förbindelser 

och makt. 

Aktören och nätverket 

Det första begreppet är aktör som kan beskrivas som ett ting som skapar utrymme runt sig själv, 

detta ting kan vara mänskligt eller icke-mänskligt. En aktör blir således varje ting som skapar 

utrymme runt sig själv och översätter sin vilja till ett eget språk (Latour, 2012). I vår studie tolkar 

vi socialsekreterare och barnen i utredningsarbetet som exempel på mänskliga ting medan Signs 

of Safety kan tolkas som ett icke-mänskligt. Genom att studera ett fenomen, i det här fallet en 

utredningsprocess där barn upplevt våld förbinds barnet och socialsekreteraren i utredningen 

genom utredningsverktyget. Signs of Safety kan därmed ses som en aktör eftersom den påverkar 
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sin omgivning. Aktörer gör förändringar i den uppsättning av beståndsdelar och begrepp som 

vanligen används för att beskriva de sociala fenomenen såväl som de strukturella fenomenen i 

samhället. Det barnet säger i utredningen till socialsekreteraren förmedlas med hjälp utav Signs of 

Safety. Det barnet har sagt översätter socialsekreteraren till journalsystemet BBIC för att 

legitimera barnets röst i rätten. Det andra begreppet inom teorin som vi har använt oss av är 

nätverket, hur människor och även system hänger samman i och skapar ett nätverk. John Law 

(2010) beskriver nätverk som ett system med sammanlänkade aktörer som samverkar för att bli 

funktionsdugliga. Samhället är ett bra exempel på ett nätverk där stat, kommun och landsting 

samverkar och bildar ett nätverk för ett fungerade samhälle. Ett samhälle skulle inte vara något 

utan människorna som lever i det. Bruno Latour vill beskriva samhället som en kollektiv kraft 

och det är den kollektiva kraften som skapar samhället (Latour, 2012). På så sätt kan vi säga att de 

kollektiva, människorna som bor i samhället, skapar samhällets existens. Människorna bygger 

bostadshus, arbetar inom sjukvården, kör bussarna och bygger vägarna och skapar på så sätt 

samhället. Detta är ett performativt synsätt, ett sätt att se på socialt skapade nätverk som just 

socialt skapade genom ett kollektivt handlande. Det performativa synsättet förklarar alltså varför 

samhället inte skapar kollektivt handlande, utan att det kollektiva handlandet skapar samhället. 

Strukturer skapas i och med att människor organiserar sig inom nätverket och detta kan liknas 

med hur vi beter oss i en skolmiljö, på vår arbetsplats eller inom familjen. I ett existerande 

nätverk, till exempel en familj, måste aktörerna inom nätverket skapa allians för en fungerande 

samvaro, som här syftar till trygghet för barnet. Att identifiera aktörerna inom nätverket är inte 

tillräckligt, utan deras agerande måste nå ett gemensamt syfte eller mål. Detta definierar Callon 

(1999) som the obligatory passage point (OPP). OPP förklaras genom att ett utvalt agerande mellan 

olika aktörer samverkar för att nå det gemensamma målet, i det här fallet att skapa trygghet för 

barnet. Med detta följer alltid en mängd olika val för aktörerna och nätverket. För att kunna 

skapa trygghet för barnet krävs att en allians skapas mellan aktörerna för att de tillsammans ska 

kunna nå målet. I alliansskapandet kan meningsskiljaktigheter uppstå på vägen mot det 

gemensamma målet och acceptans för olikheter krävs för att allianserna ska bli enhetliga och för 

att trygghet för barnet skapas. De olika aktörerna i nätverket kan inte var för sig genomföra sitt 

syfte, utan de måste gemensamt passera the obligatory passage point, vilket är kravet för att nå 

målet (Callon, 1999:70-71). Med utgångspunkt i att socialsekreteraren för barnets talan och är 

barnets röst i utredningsarbetet, skapas en beskrivning/förklaring av situationen där barnet får sin 

upplevelse bekräftad genom att acceptera socialsekreterarens beskrivning av händelsen. Samtidigt 

behöver föräldern acceptera socialsekreterarens beskrivning kring det våld som barnet upplevt. 

En översättning har skett med stöd av de utredningsverktyg socialsekreteraren använder för på så 
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sätt att föra barnets talan. Sammantaget blir då att socialsekreterarens förklaring en obligatory 

passage point som i sin tur ska skapa insikten hos föräldern för att utredningen ska gå vidare med 

ett samlat barnperspektiv med fokus på barnet i utredningen. Att skapa barnets trygghet genom 

nätverket, vilket kan verka enkelt, men i verkligheten handlar det om en omfattande process där 

ett icke-fungerande nätverk måste samarbeta både professionellt och privat med för att uppnå 

trygghet för barnet. Kort sagt nås obligatory passage point vid insikten om att barnet är utsatt för 

våld.  

När flera människor organiserar sig, nätverkas, pekas ofta en eller flera ut som mer auktoritära än 

andra och strukturer/normer skapas exempelvis att du ska lyssna på din lärare, chef eller förälder. 

Det performativa synsättet tillämpas i vår studie då vi är intresserade av att se hur de aktörer vi 

valt att undersöka som socialsekreteraren och utredningsverktyget Signs of Safety, skapar sin 

existens i förhållande till barnet i utredningen. Att vara inom ett nätverk betyder att det kollektiva 

förbinder sig med varandra, genom skolplikt, anställningsavtal eller släktband. Dessa förbindelser 

blir avgörande för att samhället ska fungera och blir således en viktig maktfaktor i nätverkets 

fortsatta existens. 

Förbindelser 

Det tredje begreppet inom teorin som vi använder oss av är förbindelser. ANT skapar ett tankesätt 

om hur förbindelser skapas inom nätverket och på vilket sätt dessa förbindelser hänger samman 

(Law, 2008). Exempelvis, för att du ska kunna åka buss kollektivt krävs det att en mekaniker har 

byggt bussen, en utbildad chaufför kör bussen och någon som har byggt vägen ni åker på. 

Genom att tillämpa ANT möjliggörs det att beskriva hur ett fenomen förbinds med flera andra 

fenomen, inte enbart definiera det enskilda fenomenets existens. Teoretikerna Bruno Latour, 

John Law och Michel Callon återger beskrivningar av hur ANT kan tillämpas. ANT bidrar med 

förståelsen och kunskapen om att svaren inte alltid finns att hämta i en teori utan svaren återfinns 

i den valda empirin (Callon, 1999). Vi kan inte bara undersöka hur en buss åker på en väg utan vi 

måste fysiskt undersöka hur bussen åker på vägen och varför den gör det för att få en tydlig 

förståelse. ANT ska istället tillämpas som ett verktyg för att beskriva vår empiri (Law, 2008). Med 

verktyg för att beskriva fenomen menas att syftet är att beskriva och uttrycka vikten av detaljerna 

så som vem betalar egentligen busschaufförens lön och hur hänger den arbetsgivaren samman 

med mekanikerns arbetstider. Syftet med vår studie är att undersöka hur utredningsverktyget 

Signs of Safety påverkar barn som upplevt våld. Vikten av detaljer blir extremt viktigt i och med 

att barnets röst är central i utredningen men behöver legitimeras i och med att barnets position i 

nätverket ofta undertrycks i de sociala strukturerna som återfinns i samhället. Ett sätt att beskriva 
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den valda empirin är att peka ut aktörer och se hur de kollektivt organiserar nätverket omkring sig 

(Latour, 2012). Den valda empirin i denna studie omfattar hur socialsekreterare förhåller sig till 

Signs of Safety som utredningsverktyg i arbetet med barn som upplevt våld men även hur 

utredningsverktyget legitimerar barnets röst i utredningen. Genom att studera hur verkligheten 

hänger samman måste vi utforska hur förbindelserna länkas samman och hur en aktör förbinds 

med nätverket runt omkring sig. Aktörerna förbinder sig med varandra genom diskursiva och 

heterogena relationer (Latour, 2012). Vilket betyder att aktörerna inom nätverk sammanhålls 

genom kollektivt handlande och det kollektiva i sig skapar en makt att följa samhällets rådande 

normer. I ett samhälle kan det beskrivas som att människorna talar samma språk, har samma 

kulturella preferenser och samma eller liknande religion. Förbindelserna producerar och 

reproducerar normer men de beskriver även aktörernas möjlighet till förflyttning av deras 

position. 

Makt 

Latour (2012) menar att makt är ett paradoxalt begrepp. För att då förstå makt så måste makten 

förklaras genom andra människors handlingar (Latour, 2012). Om begreppet makt kan användas 

som ett lämpligt sätt att sammanfatta konsekvensen av kollektivt handlande, kan det inte 

samtidigt förklara vad som håller det kollektiva handlandet på plats. Makten kan användas som 

verkan men aldrig som orsak. Maktbegreppet blir ett tomt uttryck eftersom mängden makt som 

utövas inte varieras i enlighet med den makt som någon har utan i enlighet med det antal aktörer 

som ingår i kompositionen. Resonemanget att makten ligger i det kollektiva handlandet gör att 

begreppet makt både är användbart men även helt oanvändbart. Här blir vikten av detaljer 

central, hur vi genom små förändringar i vår tolkning av makt kan förändra hur vi ser på makten 

som en fullkomlig handling. 

Makt och maktens rörelse kan förklaras och förstås som det som ger det kollektiva handlandet en 

inre kraft och hur maktens spridning beroende av hur enskilda mottagare förhåller sig och mottar 

den makt som utövas (Latour, 2012). När makten är ett kollektiv handlande kan den kan röra sig i 

samma riktning så länge det inte finns något hinder. Makten kan komma att reduceras beroende 

på motståndet, till följd av det kollektiva handlandet, men kan aldrig försvinna helt. Principen har 

uppkommit för att belysa makten som fenomen (Latour, 2012). Maktens spridning är beroende 

av hur enskilda mottagare förhåller sig till och mottar den makt som utövas. Exempelvis kan 

maktens spridning visa sig genom nya lagar i ett samhälle, som när högertrafik trädde i kraft i 

Sverige år 1967. Det krävdes inte bara en lagändring utan även att mekanikerna skulle börja 

producera nya bilar och människorna i samhället skulle börja köra på andra sidan vägen. 
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Människor genomförde detta och vi har idag fortfarande högertrafik i Sverige. Genom detta 

förhållningssätt förklarar modellen att det sker en översättning av makten. Var och en av de som 

mottar makten hanterar den på olika sätt, på så sätt bildas en maktkedja, vilket gör att makten 

fortsätter att förflytta sig och hittar nya mottagare. Makten kan inte lagras, utan för maktens 

fortsatta existens måste den hitta nya mottagare (Latour, 2012). Var och en av de som ingår i 

maktkedjan överför makten och skapar på så sätt maktens existens och även dess fortsatta 

verkan. Makt är alltså konsekvens av kollektivt handlande inte orsak till det. Denna maktmodell 

beskriver spridningen av makten som sker, beroende på hur aktören som mottar makten förhåller 

sig till den. Maktens spridning innebär oftast att makten förändras, när makten förflyttas sker en 

förändring och sker ingen spridning av makten avstannar den. Maktens spridning kan vi se på 

många platser i samhället, exempelvis vid lagstiftningar. Staten besitter makt och staten äger den 

rådande lagstiftning som alla i samhället måste förhålla sig till. Lagarna kring exempelvis barn 

som upplevt våld styr praktiken som socialsekreteraren utför på uppdrag av socialnämnden. Inom 

socialtjänsten finns praktiker som är hårt styrda av gällande lagstiftningar. Socialstyrelsen har 

skapat BBIC som socialsekreteraren måste använda sig av och förhålla sig till vid utredningar. 

Socialsekreterarna i vår studie använder sig av utredningsverktyget Signs of Safety för att utreda 

barn som upplevt våld. Det sker en översättning av barnets ord genom socialsekreteraren som 

praktiserar utredningsverktyget. Av det som barnet kommunicerat måste socialsekreteraren 

översätta till dokumentationsstödet BBIC som Socialstyrelsen har tagit fram. Detta för att återge 

barnets röst i lagrummet som tas upp i rätten där barnets trygghet slutligen ska möjliggöras. 

Socialsekreterarens roll blir en medierande aktör som förbinds mellan sin skyldighet mot staten 

att följa lagen, samtidigt återfinns skyldighet att vara barnets röst som tolkas genom Signs of 

Safety och överförs till BBIC. Från BBIC har socialsekreteraren ansvar att göra barnet som 

upplevt våld maktfullständigt genom att hävda barnets lagliga rätt till trygghet. Vid 

maktöverföring i kedjan från barnet till staten appliceras tesen att barnet bekräftar lagskyldigheten 

på egen hand genom statens skyldighet att säkerställa barns trygghet. 

 

Sammanfattning 

I teoriavsnittet förklaras hur Actor Network Theory är en performativ metod som tillämpas för att 

beskriva ett fenomen, inte definiera det. Istället för att definiera hur ett fenomen fungerar ger 

ANT dig verktyg för att du med hjälp av dina egna kunskaper och ifrågasättande ska kunna 

beskriva fenomenets uppkomst. Avsnittet belyser vikten av detaljer och att följa förbindelser för 

att förstå hur kollektiva handlingar organiseras och skapar verkligheten vi lever i. De begrepp 

som ANT bidrar med omfattar olika typer av verktyg som aktörer, nätverk, maktbegreppets 
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paradox och performativitet samt hur de påverkar varandra. Med verktygen bildas en visuell 

verktygslåda med användbara termer och kunskap, med hjälp av dessa verktyg möjliggörs att 

kunna beskriva vår valda empiri. 

 

4. Metod 

I följande kapitel beskrivs den metodologiska ansats som valts för att uppnå studiens syfte genom 

att undersöka vilka de organiserade ritualerna är, vilka funktioner dessa ritualer har samt vilken 

betydelse ritualerna har för medarbetarens gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. 

Inledningsvis beskrivs och motiveras den valda metodologiska ansatsen följt av en presentation 

av insamlingen av det empiriska materialet. Därefter beskrivs det utförda dataanalysarbetet. 

Avslutningsvis i kapitlet diskuteras metodens avgränsningar, reliabilitet och tillförlitlighet samt det 

etiska förhållningssättet.           

 

Metodologisk ansats 

Som metodologisk ansats används hermeneutik som har sin grund i texttolkning.  Den 

hermeneutiska cirkeln grundas i den hermeneutiska traditionen som skapar förståelse för det 

verkliga livet (Aspers, 2011). Denna ansats hjälper oss tolka och beskriva utredningsverktyget 

Signs of Safety som helhet, de olika delarna kan förklaras genom en mening, en handling eller ett 

begrepp. Tillsammans med hermeneutiken appliceras den mänskliga förståelsen, där det som 

kallas förståelseförklaring skapas. I praktiken bör dessa två kombineras för att det ska skapas en 

helhetsbild och en förklaring av fenomenet som undersöks (Aspers, 2011). Det mänskliga 

handlandet förklarar och skapar meningsbildandet av ett fenomen medan den vetenskapliga 

förståelsen skapas genom kopplingen av den aktör som förklarar fenomenet. Helhetsbilden 

skapas genom att hermeneutiskt undersöka socialsekreterarnas agerande och kunskap om Signs 

of Safety samt hur de upplever sitt agerande i förhållande till Signs of Safety som 

utredningssverktyg. 

 

Materialinsamling 

Följande avsnitt är en beskrivning om hur material till studien om utredningsverktyget Signs of 

Safety har insamlats. Under planeringsstadiet av vårt uppsatsarbete hade vi för avsikt att 

genomföra ett tiotal intervjuer för att på så sätt kunna skapa en grund att utgå ifrån i vår studie. 

Redan i ett tidigt stadie var vi tvungna att tänka om. Efter ett intensivt arbete med kontakt via e-

post och telefon med kollegor till en av uppsatsförfattarna, tidigare kollegor, bekanta, utbildare 

och via e-post till 10 kommuner i Sverige som arbetar med Signs of Safety stod vi utan 
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intervjupersoner. Tillslut kom vi i kontakt med en person och en fysisk intervju med en utövare 

av Signs of Safety blev av. Samtliga tillfrågade gav samma svar; tidsbrist. De socialsekreterare vi 

har kontaktat arbetar i en akutstyrd verksamhet och har med rådande läge i Socialtjänsten inte 

möjlighet att låta sig intervjuas. Hög arbetsbelastning inom socialtjänsten tillsammans med stor 

brist på socialsekreterare beskrivs i DN Debatt (Regnér, 2014), vilket bekräftar svårigheten att 

finna lämpliga respondenter till vår studie. Ett tilltänkt studiebesök i en av de kommuner i Sverige 

som arbetat längst med Signs of Safety blev inte heller av på grund av ovanstående. Tidsbristen, 

brist på personal och ärendemängd som kommit akut tog över möjligheten att vara en del av vår 

studie. Med denna erfarenhet kom vi fram till att vi fick tänka om och istället använda oss av e-

postintervjuer, tolka manualen av utredningsverktyget Signs of Safety samt belysa vår studie 

genom förförståelse och erfarenhet. Vi har använt en kvalitativ insamlingsmetod för att induktivt 

låta empirin leda våra slutsatser om generella samband visat sig vara intressanta. Manualen för det 

praktiska arbetet undersökts genom innehållsanalys vilket gav oss möjlighet att jämföra fynden 

från mellan metoderna. Denscombe (2012) menar att det kan vara verkningsfullt att belysa sitt 

forskningsområde ur mer än ett perspektiv. Det medför att processen bekräftar eller ifrågasätter 

fynden som återfås och gör det möjligt att jämföra data som har producerats genom olika 

metoder. Allt insamlat material kan slutligen härledas till vår teoretiska ansats Actor Network 

Theory. Vidare i detta avsnitt presenterar vi ansats, vald datainsamlingsmetod, urval, förförståelse 

samt etiska övervägningar. 

 

Förförståelse 

En av författarna har praktisk erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten och har genom 

det en förförståelse för ämnet och dess angränsande områden. Detta är något som vi beaktat och 

visat hänsyn till i vårt uppsatsarbete i förhållande till Aspers teori om den tysta praktikens roll. En 

forskare influeras av sin förförståelse och tolkningar som görs samt den tysta praktikens roll 

innefattar arbetares gemensamma yrkespraktik (Aspers, 2011). Inom denna praktik kan det finnas 

outtalade handlingar och normer som styr hur en arbetsuppgift utförs. Denna kunskap om 

yrkespraktiken framkommer främst genom praktisk erfarenhet och vana ute på fältet. Detta har 

vi tagit hänsyn till i vår tolkning av forskningsområdet och har kontinuerligt ställt information vi 

tagit del av i relation till den förförståelse vi har. Förförståelsen består i att en av författarna har 

arbetat med utredare sedan år 2007. Sedan 2012 har arbetet innefattat en tjänst som utredande 

socialsekreterare med inriktning på barn 0-12 år i en kommun norr om Stockholm. Som ett led i 

detta innehar författaren utbildning i BBIC och Signs of Safety som representerar delar av 

studien. Till detta läggs erfarenheten i det dagliga arbetet, möten med barn, erfarenheten kring 
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dokumentation och så vidare. Till följd av förförståelsen har det kunna skapats en tydligare bild 

för den andra uppsatsförfattaren och det har särskilt skapat förståelse i de delar som omfattar 

utredningsverktyget Signs of Safety. Genom den förförståelse en av författarna hade redan 

inledningsvis gavs en uppfattning om vilka delar som var av vikt att ha med i studien, främst det 

som gäller utredningsverktyget och utredningsprocessen kring barn som upplevt våld. Det gavs 

möjlighet att få tillgång till material om Signs of Safety, utredningsprocessen, samtalsmetoder som 

vi belyser i studien. Erfarenhet och kunskap återfanns hos den ena författaren kring stegen i 

utredningsprocessen, lagstiftningen och de olika samtalsmetoderna som tas upp. Under den tid 

uppsatsen författats har enklare sökvägar skapats då kunskapen har funnits rent 

erfarenhetsmässigt och därmed behövt styrkas med lämplig källa. Förförståelsen behandlas vidare 

i diskussionsavsnittet.   

 

Urval 

I studien utgick vi ifrån urvalsmetoden genom ett systematiskt urval. Vi tog kontakt med ett tiotal 

av de kommuner i Sverige som vi funnit använder Signs of Safety och har gjort det över tid. Vårt 

mål var att intervjua 10 stycken socialsekreterare som arbetar med utredningsverktyget Signs of 

Safety men på grund av hög arbetsbelastning blev det ett stort bortfall. Detta påverkade 

insamlingen av data och till följd av det genomfördes en fysik intervju medan 10 stycken personer 

intervjuades med hjälp av e-postintervjuer som omfattar ca 40 sidor med material. Den fysiska 

intervjuns volym är inte tillräcklig för att beaktas i resultatet, utan tolkades som en pilotintervju 

där vi testade vårt syfte och våra frågeställningar. Mötet med respondenten gav också nya uppslag 

till lämpligt material gällande Signs of Safety samt tidigare och aktuell forskning i ämnet. Samtliga 

respondenter som intervjuades via e-post har bakgrund i socialtjänsten samt var sakkunniga om 

utredningsverktyget Signs of Safety. I utgångsläget för att få respondenter till vår studie använde 

vi oss av ett systematiskt urval (Denscombe, 2010). Då en av uppsatsförfattarna hade personliga 

kontakter inom socialtjänsten och denna personliga kontakt blev en inträdespunkt på fältet. 

Denna inträdesperson gav oss vidare uppgifter för att kontakta enhetschef, för att på så sätt få 

tillstånd att få intervjua de anställda via e-post (Aspers, 2011). Flera av våra respondenter tipsade 

oss om vilka fler vi skulle kontakta för att få svar på vår e-postenkät. 

 

Reliabilitet och validitet 

Till denna studie har flera insamlingsmetoder tillämpats för att uppnå tillräckligt med material för 

att få en bild av forskningsområdets helhet. Vi har tillämpat både kvalitativa intervjuer, 

innehållsanalys av manualen och förförståelse från en av författarna förbättrar reliabiliteten och 
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möjligheten att bli empirinära (Trost, 2010). Genom detta ökar träffsäkerheten och forskaren får 

en mer fullständig bild av fenomenet som undersöks (Denscombe, 2012). Materialet till denna 

studie består av manual för det praktiska användandet av Signs of Safety, 10 stycken e-

postenkäter med kvalitativ karaktär samt ena författarens förförståelse för det praktiska arbetet 

med Signs of Safety. Att använda sig av e-postenkäter med semistrukturerade och delvis öppna 

frågor gav intervjuformuläret en kvalitativ karaktär (se bilaga 1). Utformningen av intervjufrågor 

och ställningstaganden kring insamlingsmetoden finns vidare under rubriken “intervju via e-

post”. För att uppnå reliabilitet behöver en mätning vara stabil och vid ett återskapande ska 

liknande resultat återfås. Med hög reliabilitet sker inget slumpinflytande utan vid kvalitativa 

intervjuer så ställs frågorna på likvärdigt sätt och intervjuförhållandet ska vara lika för alla 

respondenter (Trost, 2010). Reliabiliteten kan i en kvalitativ studie vara svår att uppnå, trots 

utformning av intervjuguide, i och med att en verklig intervjusituation snarare är en process än ett 

statiskt uppradande av frågor. Därför var e-postenkäterna en viktig del i insamlandet av data för 

att få en bild av helheten utifrån vad respondenterna själva upplevt i sitt praktiska arbete. Hänsyn 

har tagits till att olika resultat kan framkomma vid e-postenkäten, beroende på respondentens 

tolkning av frågan vid svarstillfället. I vår strävan efter validitet i denna studie lades stor vikt vid 

frågans framställning. Frågorna skulle lyfta respondenternas uppfattning om ett fenomen eller hur 

ett fenomen fungerar snarare än varför detta fenomen finns. Validiteten hänvisar till en sanning 

som går att fånga genom ord och med en hög validitet finns det stor sannolikhet till 

generalisering (Ryen, 2004). Genom att komplettera insamlingen med manualen för en 

socialsekreterares arbetsbeskrivning ökar validiteten för studien, då denna beskrivning återger ett 

förhållningssätt som arbetsgivaren förväntar att en socialsekreterare förhåller sig till. Vi är 

medvetna om att förhållningssätt kan skifta beroende på vem som utövar arbetsuppgiften, men 

förlitar oss på att utövandet av den gemensamma värdegrunden är något de socialsekreterare vi 

varit i kontakt med kontinuerligt följer. 

 

Tillvägagångssätt 

För att få en uppfattning om utredningsverktyget Signs of Safety vid socialtjänstens utredningar 

med barn som upplevt våld så har vi tagit del av verktygets manual för principerna vid 

användandet. Denna manual hämtades från Stockholms stads hemsida (Stockholms stad, 2015) 

och har används som en del i vår insamling. Ur detta material fann vi praktiska exempel på hur 

samtal med barn kan ske utifrån användandet av utredningsverktyget som helhet, men även de 

separata delarna av verktyget. I genomgång av utredningsverktygets metodstöd undersökte vi 

vilka krav som ställs på rollen som socialsekreterare och hur beskrivningen av användandet av 
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verktyget i socialsekreterarens praktik ser ut. Genom manualen har vi tillsammans med 

förförståelsen genererat en tydlig bild över hur det är tänkt att manualen ska användas i det 

praktiska arbetet. Manualen har tolkats som ett underlag för det praktiska arbetet med Signs of 

Safety och uppmärksammat riktlinjer, förhållningssätt samt arbetsmetoder. Tolkningen har sedan 

jämförts med respondenternas praktiska erfarenheter för att kunna skapa en bild av 

hur  utredningsverktyget Signs of Safety appliceras vid socialtjänstens utredningar med barn som 

upplevt våld även hur Signs of Safety hjälper barn att få sin röst hörd. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide skapades som innehöll de intervjufrågor vi avsåg använda oss av under intervjun 

(Se bilaga 2). Stor vikt lades vid att intervjuguiden skulle vara väl underbyggt med Beckers 

resonemang kring “hur”-frågor. Den typen av formuleringar ger bättre tillträde till 

forskningsfältet (Becker, 2008). I denna guide finns det 20 stycken strukturerade frågor indelade i 

4 kategorier. Detta för att öka reliabiliteten i vår undersökning så att intervjupersonerna inte 

skulle utsättas för olika frågor (Trost, 2011). Denna form är en slags enkät där forskaren samlar in 

svaren och analyserar efter varje ställd fråga (Aspers, 2011). Svaren ger antingen grund för ämnet 

som belyses i studien alternativt omkullkastar hela hypotesen. Materialet från intervjuerna har 

transkriberats var för sig men under ramen för det framtagna kodningsschemat (se Analysmetod), 

detta för att minska olikheter av tolkningarna (Aspers, 2011). Utformningen av intervjuguiden för 

fysiska intervjun följde samma princip som e-postenkäten med undantag för att följdfrågorna var 

utskrivna i texten. Vi hade svårigheter med att nå respondenter för fysisk intervju på grund av 

allmänt kända faktorer hos socialsekreterare så som sekretess och hög arbetsbelastning. Därför 

fann vi e-postenkät som ett lämpligt sätt för att samla in material till vår studie. 

 

Intervjuerna 

Vi har använt oss av två former av intervju för insamling av material till denna studie. Intervjuer 

via e-post och en fysisk intervju på en respondents arbetsplats. Den fysiska intervjun redovisas 

inte i resultatet, utan användes för att inledningsvis skapa förståelse för forskningsfältet samt gav 

uppslag till ytterligare materialinsamling. Intervjuerna via e-post genomfördes, som vi tidigare 

nämnt i bland annat avsnittet metodologisk ansats och urval, på grund utav att respondenternas 

arbetsbelastning och att deras tidsbrist varit för hög för en traditionell intervju eller 

telefonintervju skulle kunna genomföras. Denna form av insamling har varit intressant och ställt 

höga krav på frågorna i intervjuguiden. Vid kontakt med tänkbara intervjupersoner informerades 

de om vår studie, dess syfte och motiv genom ett missivbrev via e-post (se bilaga 1). Detta 
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gjordes i inledande kontakten så att intervjupersonerna skulle få tillräckligt med information om 

studien för att kunna ge samtycke för medverkan. Denna form utav intervju via e-post har både 

för- och nackdelar (Aspers, 2012). Insamlingen gav hög svarsfrekvens och återkopplingen med 

totalt 10 stycken, i jämförelse med fysiska intervjuer som enbart resulterade i 1 stycken intervjuer. 

E-postenkät har därmed varit med framgångsrik vid insamling av data, vilket har varit en stor 

fördel med denna insamlingsmetod. Möjligheten för respondenten att själv styra över när hen har 

tid att besvara frågorna har vi upplevt som positivt främst för svarsfrekvensen. Även att fundera 

innan svaren formuleras har vi sett som ett positivt utfall av insamlingsmetoden. Vi upplevde 

dock att möjligheten till att uppfatta små signaler som kroppsspråk och betoningar faller bort. Vi 

upplevde att bortfallsfrekvensen minskade då vi i större utsträckning fick svar på e-postenkäten 

än möjligheten till att få inbokade tillfällen till fysiska intervjuer eller telefonintervjuer. 

Vi kontaktade även via e-post ett tiotal kommuner i Sverige som arbetar med utredningsverktyget 

Signs of Safety för att få möjlighet till en fysisk eller telefon-intervju. Möjligheten till fysisk 

intervju var låg på grund av socialsekreterarnas arbetsbelastning, snarare än en ovilja att delta. 

Slutligen etablerades en kontakt med en respondent och när detta gjorts bokade vi in ett möte för 

intervju. Intervjun utfördes på respondentens arbetsplats för det var bäst för hen. Båda 

uppsatsförfattarna deltog vid intervjun men bara en ställde frågorna för att skapa tydlighet för 

intervjupersonen. Vår målsättning var att hålla intervjun naturlig och avslappnad genom att 

inledningsvis ställa några öppna frågor och följdfrågor. Vidare följde vi vår intervjuguide, men 

frågorna omformulerades något för att få en naturlig dialog. Till intervjun användes kvalitativa 

semi-strukturerade frågor med samma utformning som våra e-postenkäter (Aspers, 2011). 

Skillnaden från e-postenkäterna var att vi som intervjuare även hade ett antal tilltänkta följdfrågor 

beroende på respondentens svar vid intervjutillfället. Vår intervjuguide med 4 kategorier med 

tillhörande frågor var tänkt att ge möjlighet till egen reflektion för respondenten. Vi upplever att 

upplägget var hjälpsamt i det avseendet. Som hjälpmedel för ljudupptag använde vi oss av 

ljudinspelning, via mobiltelefon, för att dokumentera intervjumaterialet och sedan transkriberades 

materialet till ett gemensamt dokument. Ljudfilen raderades som lovat så fort transkriberingen 

var gjord, precis som respondenten varit informerad om innan inspelning. Det förekom även 

skriftliga anteckningar löpande under intervjun, detta för att notera små signaler eller 

återkommande viktiga ord. 
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Analysmetod 

I studien användes en kvalitativ metod genom semi-strukturerade intervjuer med en 

hermeneutisk ansats (Aspers, 2011). Vårt empiriska material har kodats i flera steg för att nå en 

samlad meningsenhet. Vi började med att transkribera materialet och organisera enligt första 

ordningens konstruktion, det vill säga vad aktörernas mening är. Vidare hade vi ett öppet och 

induktivt förhållningssätt vilket betyder att koder uppstod genom att vi identifierade dem i 

materialet. Med öppen kodning innebär det att vi gick igenom vårt material och kodade rad efter 

rad. Syftet med detta förhållningssätt var för att slutligen försöka identifiera en helhetsbild och 

för att finna meningsenheter. Syftet var även att öppna upp för tolkningar av materialet istället 

för att tillämpa förutfattade meningar (Aspers, 2012:169-172). De koncentrerade 

meningsenheterna som utrönandes kodades och grupperades in i kategorier som återspeglar det 

centrala budskapet i vårt insamlade material. Dessa kategorier utgör det konkreta innehållet i 

texterna. Slutligen formulerade vi teman där det latenta innehållet och den underliggande 

meningen i intervjuerna framgick. 

Här följer ett exempel på hur vi har gått tillväga i vår kodningsprocess från meningsenhet som är 

citat ur intervju till en del i en kategori. 

 

Utifrån material från intervjuerna via e-post bildades 3 kategorier vilka är Rollen som 

socialsekreterare, Utredningsverkygets roll och Ett gott socialt arbete som användes för att bygga vårt 

resultat och påbörja vår diskussion. Dessa teman ligger till grund för vår diskussion men har 

sedan utformningen utvecklats under studiens gång.  
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Etiska övervägningar 

De etiska överväganden vi har diskuterat är hur vi ska förhålla oss till sekretessen inom vårt 

forskningsfält. Detta har gjorts utifrån en etisk forskningspraktik med konventionalitet, 

undvikande av etiska dilemman och behålla forskningsrollen (Aspers, 2011). Vi är väl medvetna 

om att fullständig sekretess råder inom det praktiska arbetet inom socialtjänsten. Svårigheter vi 

mött på grund av sekretessen är tillgång till faktisk empiri. I vår studie har vi även eftersträvat att 

så korrekt som möjligt återge det våra respondenter har berättat för oss. Respondenterna hade i 

förväg informerats om syftet med studien innan vi påbörjade materialinsamlingen och det 

insamlade datamaterialet har behandlats så konfidentiellt som möjligt inom forskargruppen 

(Aspers, 2011). Vi har varit tydliga med att informera respondenten att den fysiska intervjun 

kommer att spelas in, samtidigt som detta inte gäller de intervjuade via e-postenkäten då de 

lämnade skriftliga svar. Den fysiska intervjun transkriberades och sammanställdes i det 

gemensamma dokumentet där kodningen från e-postenkäterna återfanns. Samtliga respondenter 

informerades om att de kommer avidentifieras efter kodning. Sekretessen inom forskningsfältet 

har begränsat våra möjligheter till datainsamling. Vi har inte kunnat ta del av någon betydande 

mängd material från socialtjänstens utredningsarbete med barn som upplevt våld där Signs of 

Safety används på grund av rådande sekretess. Vi har genom personliga kontakter fått ta del av 

bilder där verktyget “Tre hus” används, men har inte kunnat skapa någon helhetsbild kring dem 

då sekretessen hindrat detta. Den utredning som gjordes parallellt med skapandet av bilderna har 

vi inte kunnat ta del av. Bilderna ses som ett exempel tagna ur sitt sammanhang och kan tolkas 

som en mall för att förstå det praktiska arbetet.    

 

Sammanfattning 

I metodavsnittet redovisas den hermeneutiska forskningsansatsen och datainsamlingsmetoden. 

Induktivt har materialet från intervju, e-postenkät och manualen för det praktiska användandet av 

Signs of Safety inhämtats. Hänsyn har tagit tillförförståelsen som återfinns hos en av studiens 

författare. De etiska övervägningarna har ständigt behandlats genom studiens gång på grund utav 

den höga sekretess som råder inom socialtjänsten. 

 

5. Resultat     

Vi har i denna studie belyst utredningsverktyget Signs of Safety med hjälp av ett performativt 

synsätt och fokus på de små detaljerna för att på så sätt kunna dra slutsatser om helheten. Studien 

omfattas även av etiska dilemman då det inte är möjligt att studera barnen och det våld de 

upplevt och även socialsekreterarnas praktik är svåråtkomlig – inte på grund av etik utan till följd 
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av deras arbetsbörda. Signs of Safety är ett utredningsverktyg som socialtjänsten i flera 

kommuner i Sverige använder för att utreda barn som upplevt våld. Syftet med datainsamlingen 

som beskrivs i metodavsnittet var att undersöka hur socialsekreterare vid socialtjänsten upplevde 

att utredningsverktyget fungerar i  praktiken samt hur det påverkar rollen som socialsekreterare. 

Med detta var avsikten att se om användandet i praktiken stämde överens med vad som uttrycks i 

manualen för utredningsverktyget Signs of Safety. Datainsamlingen visar att respondenterna 

återger sin uppfattning om användandet av Signs of Safety i det praktiska arbetet med barn som 

upplevt våld. I detta avsnitt presenteras resultatet av datainsamlingen i enkätform samt manualens 

konstruktion i kombination med teorin Actor Network Theory, ANT.  

 

Beskrivningar och upplevelser av utredningsverktyget 

En stor del av socialtjänstens praktiska arbete handlar om att inhämta tillräckligt med information 

om vad som är anledningen till att barnet förekommer hos socialtjänsten samt försöka finna 

lösningar på problematiken. Vi önskade svar på vad våra respondenter ansåg om 

utredningsverktyget Signs of Safety som helhet; 

“Det är ett förhållningssätt, lösningsfokuserat, organiserat med mycket nätverkstänkande. Sen är det rent konkret 

flera verktyg, där mappningen som man strukturerar på flera sätt och det inriktar sig på barn och ungdomar som 

far illa. Sen kan man använda det i flera sammanhang i utredningsarbete. Det är olika verktyg där mappning är 

ett, tre hus ett och säkerhetsplanering. Det finns olika verktyg kopplade till detta förhållningssätt sen är det en 

frågeteknik som och är lösningsinriktad.” (enkät 4) 

Första meningen belyser vad respondenten anser är kärnan av utredningsverktyget och vad dess 

främsta egenskaper är. Det framkommer att det är ett förhållningssätt att organisera det praktiska 

utredningsarbetet på. Målet beskriver respondenten är att som socialsekreterare arbeta 

lösningsfokuserat och nätverkstänkande med hjälp utav olika verktyg. De tre främsta verktygen 

som beskrivs är Mappning, Tre Hus och Säkerhetsplanering, vilket tillsammans med förhållningssättet 

och en speciell frågeteknik ska hjälpa barn som upplevt våld. Genom att behärska dessa verktyg 

och vara lösningsorienterad så upplevs det av socialsekreteraren att genomförandet av 

utredningen förenklas. En tolkning av detta är att respondenten menar att utredningsverktyget är 

användbart i fler sammanhang inom det praktiska utredningsarbetet. Signs of Safety kan tolkas 

som tidskrävande med de olika verktygen, men när den kunskapen finns är utredningsverktyget 

anpassningsbart till andra delar av det praktiska utredningsarbetet. Signs of Safetys 

utredningsverktygs olika delar hjälper socialsekreteraren i likhet med ANT att beskriva det barnet 

har upplevt och lyfta fram de små detaljerna i barnets berättelse som kan ha stor betydelse för 
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helheten. Respondenterna ombads beskriva utredningsverktyget Signs of Safety i sin helhet. En 

av respondenterna skriver följande; 

”Det ger en överskådlig syn för oss handläggare, att vi inte utreder mer än vad vi ska, men framförallt en tydlig 

struktur för klienten om sin egen situation. Det öppnar upp för en delaktighet.”(enkät 6) 

I citatet menar respondenten att det är viktigt att inte utreda mer än nödvändigt. Det tolkar vi 

som ett tydligt tecken på att inte missbruka den makt som socialsekreteraren besitter. Genom att 

skapa en överblick om det pågående ärendet kan socialsekreteraren fokusera på vad som är 

viktigt för barnet. Detta görs genom att finna möjliga lösningar för att förbättra barnets 

nuvarande situation. Vidare öppnar utredningsverktyget Signs of Safety upp för att barnet ska 

vara delaktig i utredningsprocessen. En naturlig följd i utredningsarbetet blir att undersöka 

barnets nätverk. Från insamlad data har vi funnit att utredningsverktyget skapar naturliga länkar 

mellan barnet och dennes nätverk, såväl som tydlighet för vad som är barnets bästa. Tillsammans 

med familjen ska socialsekreteraren förbättra dialogen mellan barn och föräldrar. Att kunna 

engagera barnets nätverk är av vikt på grund utav att detta underlättar för att skapa trygghet för 

barnet. Här blir det viktigt att identifiera aktörerna inom nätverket och att se deras agerande som 

i sin tur måste nå ett gemensamt syfte eller mål i likhet med the obligatory passage point (OPP). För 

att kunna skapa medvetenheten och delaktigheten för barnet krävs att allians skapas mellan 

aktörerna inom nätverket för att de tillsammans ska kunna nå målet. Vikten av barnperspektivet 

är en återkommande aspekt. Det uppfattas som att socialsekreteraren bör ha en tydlig bild om 

olika vinklar på barnperspektivet, vilket som är barnets, de vuxnas och samhällets för att kunna 

skapa den överskådliga syn som beskrivs ovan. Genom att belysa barnperspektivet skapas barnets 

OPP och aktörerna i nätverket tvingas alliera sig för att nå trygghet för barnet. I enkäten 

efterfrågades om vad nätverkets betydelse omfattar i det praktiska arbetet med Signs of Safety. 

En respondent återberättar sin uppfattning nedan; 

”Ett sätt att få en bild av hur barnets nätverk ser ut, vilka styrkor som finns runt om. På vilket sätt kan 

nätverket trygga barnet? Att få en bild av på vilket sätt nätverket behöver socialtjänsten för att trygga barnet.” 

(enkät 3) 

Citatet ovan lyfter vikten av att få en förståelse för barnets nätverk och förstå betydelsen av hur 

ett tryggt nätverk kan förbättra situationen. Socialsekreterarens roll blir att skapa en förståelse för 

hur det nuvarande nätverket runt barnet ser ut för att sedan påbörja insatser för att förstärka 

nätverket och därmed barnets trygghet. Det förstärkta nätverket ska omfatta det ramlagen anser 

är en trygg miljö för barn. 
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Beskrivningar och upplevelser av socialsekreterarens roll 

Socialsekreterarna i denna studie använder utredningsverktyget Signs of Safety för att få en 

förståelse och helhet för att sedan börja bygga samarbetsallians mellan barnet och nätverket. På 

så sätt förbinder socialsekreteraren barnet och nätverket med lagen för att skapa en jämlik nivå. 

En tolkning av detta är att arbetssättet bör vara kontrollerat med tydliga riktlinjer för att arbetet 

ska ha fokus på barnet. Detta arbetssätt synliggör nätverkets betydelse och aktörernas positioner i 

förhållande till lagstiftningen och blir av vikt för hela arbetet fortlöpande. Så här beskriver en 

respondent Signs of Safety som utredningsverktyg; 

”En strukturerad arbetsmetod som gör det lätt att få översikt i en klients situation. Ett sätt att bedöma 

säkerheten i ett ärende. Att finna en god struktur i samtalet och att hitta en begränsning i frågandet är 

utmanande.” (enkät 1) 

Citatet påvisar att en struktur återfinns i utredningsverktyget som helhet, trots detta kan det ändå 

uppstå svårigheter i att samtala med barn. Begreppet struktur är återkommande i  enkätsvaren 

och respondenten ovan upplever att utredningsverktyget är strukturerat, men att återfinna 

strukturen i samtal med barn kan vara en utmaning. Socialsekreteraren kan använda sig av 

utredningsverktygets olika delar för att underlätta vid samtal med barn. Øvreeide (2010) belyser 

komplexiteten i att samtala med barn och att den kan främjas med en ett lekfullt samtalssätt och 

alternativa samtalsmetoder med barn. Att ha en aktiv struktur är enligt respondenten till stor hjälp 

i det praktiska arbetet. En tolkning är att flertalet av Signs of Safetys verktyg bidrar till att 

förenkla samtal med barn för att få en helhetsbild kring barnets upplevelser.  Mappningen 

beskrivs i manualen som en betydande del av Signs of Safety. I datainsamlingen återfinns flertalet 

gånger Mappning som ett användbart verktyg i det praktiska arbetet med Signs of Safety. 

En respondent ger sin beskrivning av mappning som verktyg och syftar då till 

utredningsverktyget i praktiken och fortsätter sedan med tillhörande arbetssätt; 

”I lågriskärenden är det ett bra verktyg för att samarbeta med familjen. Att genom exempelvis mappningen 

tydliggöra för vårdnadshavarna vilken oro som socialtjänsten har, vilka styrkor vi ser och vad som behöver 

förändras. Man bjuder in föräldrarna till att själva finna lösningar vilket jag upplever stärker dem.” (enkät 5) 

I citatet beskriver socialsekreterare sina upplevelser om mappningen som ett bra sätt för att ge 

vårdnadshavare till barnet en inblick i utmaningen att synliggöra barnets upplevelser. Detta 

upplever respondenten som positivt då delaktighet från föräldrarna stärker deras bild av dem som 

föräldrar och genererar i förändringar i deras föräldraroll. Att synliggöra nätverket kan på så sätt 

ses som en möjlighet att skapa trygghet runt barnet. I likhet med föräldrabalken  (SOU 2001:18) 
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syftar mappningen till att stärka rollen som förälder och se barnets behov av omvårdnad, trygghet 

och fostran. Genom socialsekreterarens praktiska arbete med mappningen ges föräldrarna 

möjlighet att själva se barnets behov och skapa förändring. En möjlig tolkning av ovanstående 

blir att genom mappningen är socialsekreterarens roll att styra och påverka föräldrarna till en 

förändring för barnets bästa. En del i studien omfattar att undersöka hur barnets röst 

framkommer i det praktiska användandet av Signs of Safety. 

En av respondenterna beskriver Signs of Safety som helhet såhär; 

“Jag tycker att det är ett tydligt barnperspektiv att barnets röst kommer fram väldigt tydligt”(enkät 4) 

Socialsekreterarens roll är att kommunicera med barnet och översätta barnets beskrivningar av 

upplevelser så de kan användas vid eventuell rättegång. Socialsekreteraren har således en 

betydande roll i förhållande till det praktiska arbetet med utredningsverktyget Signs of Safety vid 

utredningar av barn som upplevt våld. 

I det performativa synsättet förklaras varför samhället inte skapar kollektivt handlande, utan att 

det kollektiva handlandet skapar samhället. Socialtjänsten ska tillsammans med nätverket 

samarbeta för barnets trygghet. Nätverket blir centralt i att skapa trygghet för barnet och det 

framkom att det är socialsekreterarens uppgift att dels utreda barnet men även stärka upp barnets 

nätverk. Barnet ska inte ensamt behöva forma nätverket utan socialsekreteraren gör barnet som 

the obligatory passage point och nätverket ska formas tillsammans för att skapa trygghet runt barnet. 

Barnet är utan nätverkets kollektiva handlade hjälplös inför lagen, maktlös. Om ingen 

uppmärksammar det utsatta barnet fortsätter barnet att vara utsatt, därför genererar ett 

välfungerande nätverk trygghet för barnet. Tidsbristen uttrycker fler respondenter är en utmaning 

med utredningsverktyget (enkät 2,4,9) och med tidsbegränsningar kommer fler utmaningar med 

arbetsuppgiften men utredningsverktyget ger samtidigt socialsekreteraren flera möjligheter; 

”Arbetet har blivit enklare och roligare sedan man lärde sig metoden och det är lättare att få med klienterna på 

tåget.”(enkät 1) 

Detta citat belyser flera aspekter av hur socialsekreterarens arbete förbättras med hjälp utav 

utredningsverktyget Signs of Safety. Det framkommer att denna respondent upplever att deras 

arbete känns mer genomförbart då utredningsverktyget underlättar för barnet i utredningsmiljön. 

Återkommande svar från respondenterna var att de upplevde att ett gott samarbete med barnet 

och deras föräldrar, vilket förenklar utredningsarbetet. När det är enkelt att få med sig barnet och 

när det finns en transparens i utredningsarbetet så underlättar det även för att fatta ett beslut för 

barnets bästa; 
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”Det ger en tydlighet och struktur för mig i mötet med barnet/ungdomen, vilket underlättar mitt förhållningssätt 

till barnet/ungdomen och dennes situation. Det underlättar för ett fortsatt bra samarbete.” (enkät 6) 

Citatet förklarar hur utredningsarbetet fungerar bättre om barnet förstår vad mötet med 

socialsekreteraren går ut på. Respondenten uttrycker att det även underlättar vid samarbete 

framöver och det gör att socialsekreterarens roll upplevs som betydande. Sista meningen antyder 

om att samverkan med barnet inte är slut bara för att en del i utredningen är avslutad. En 

tolkning av ovanstående är att vissa ärenden kan pågå under en längre period, antingen beroende 

på omständigheterna runt barnet eller andra svårigheter. Socialsekreterarna vi har intervjuat 

upplever att oavsett utredningens tidsaspekt ger utredningsverktyget goda förutsättningar för 

strukturerat och genomförbart samarbete med såväl barn som deras sociala nätverk. 

Som ett led nätverksarbetet med Signs of Safety kommunicerar socialsekreteraren med bland 

annat verktyget Tre hus. Samtliga av våra respondenter använder sig i olika omfattning av 

utredningsverktyget Tre hus. Insamlad data har visat att detta verktyg ger barnet möjlighet att 

icke-verbalt kommunicera med socialsekreteraren genom att rita eller skriva om sina upplevelser 

och om sin hemmiljö. Vidare kan socialsekreteraren även se hur barnet önskar att det skulle vara i 

hemmiljön. En av respondenterna beskriver verktygets positiva egenskaper genom att göra barnet 

delaktig i beskrivandet och uttrycker att möjligheten till följdfrågor ökar, samtidigt som en 

beskrivning om Signs of Safetys utmaningar återges; 

”Det hjälper genom att barnet inte på samma sätt talar om sig själv utan det kan bli så att barnet berättar om 

det som hen ritar. Det eventuellt svåra måste inte utgå från barnet själv på samma sätt som i ett ”vanligt” samtal. 

Det kan vara svårt att använda med barn som inte är intresserade av att rita eller som inte är mottagliga för att 

följa den strukturen. Då blir det ett för odynamiskt stöd för mig som utredare.”(enkät 9) 

Första delen av citatet belyser att barnet har möjlighet att delge sina upplevelser ur ett annat 

perspektiv än från sig själv. Att barnet berättar om upplevelser som figuren i huset varit med om 

istället för att berätta om de situationer där barnet upplevt våld. Vidare beskrivs att denna form 

av berättande kan underlätta då barnet kan distansera sig från det som är svårt att tala om och 

därmed upplevs samtalet flyta på bättre. Svårigheter som kan uppkomma med detta skriver 

respondenten slutligen är om ett barn inte är bekväm med att rita eller uppskattar denna form av 

kommunikation. I dessa fall upplevs Tre hus inte som ett lämpligt verktyg. Vi har tidigare nämnt 

att Insoo och De Jong (2011) menar att alternativa metoder och tekniker jämfört med verbal 

kommunikation i samtal med barn inte är nödvändiga. De menar att ett väl förberett och 

strukturerat samtal är lika användbart. En tolkning är att verktyget bygger på kommunikationen 

mellan barn och socialsekreterare snarare än de detaljer barnet återger i bilderna genom Tre hus 
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att kommunicera blir kärnan, inte vilken form det sker i. Genom bilderna beskriver barnet sitt 

Glada hus, Ledsna hus och Önskehus. På så sätt skapas möjligheter för socialsekreteraren att få en 

helhetsbild av barnets situation för att sedan kunna fokusera på de detaljer som är nödvändiga att 

förbättra för att skapa trygghet för barnet. Genom att även belysa positiva delar, kan det öppna 

upp för kommunikation om situationer där barnet upplevt våld. 

 

Uppfattningar om utredningsverktygets användbarhet 

Det gäller för socialsekreteraren att vara uppfinningsrik i kommunikationen med barn och 

anpassa samtalet efter barnets förutsättningar. En respondent skriver följande om en sådan 

situation; 

”Spontant tänker jag att det blir lättare att prata kring något om man har något annat att fokusera på, 

tillexempel rita samtidigt som man pratar. Barnet får flera uttryckssätt än bara ord. Det blir visualiserat på ett 

annat sätt, det är mer pedagogiskt och barnanpassat. Man kanske sitter på golvet eller lutar sig ner mot ett bord, 

det händer något i rummet när man inte bara sitter och tittar på varandra...” (enkät 8) 

I citatet beskriver respondenten att det kan vara lättare att genomföra utredningen om barnet har 

något annat fokus att koncentrera sig på. Att rita eller något annat visuellt kan underlätta då det är 

mer anpassat än “ansikte mot ansikte”- intervjun. Genom att byta miljö och sitta på golvet och 

rita är ett exempel. Vår tolkning av insamlad data om verktyget Tre hus är att det skapar 

möjligheter för socialsekreteraren hålla utredningen på barnets nivå. För ett yngre barn kan en 

ovanlig miljö som att sitta tillsammans och rita på golvet fungera och med äldre barn ges 

möjligheten att skriva i husen istället för att rita. En aspekt som belyses är att externalisera det 

som är svårt. Øvreeide (2010) har påvisat vikten av detta genom att använda tejping där träfigurer 

representerar såväl personer som känslor. Genom att externalisera och visualisera det upplevelser 

som kan uppfattas som svåra för barnen möjliggörs för dem att ändå kunna ska kunna uttrycka 

sig på ett tydligt sätt för socialsekreteraren. Liksom BBIC togs fram för att skapa en samsyn inom 

socialtjänstens arbete i Sverige öppnar Signs of Safety upp för möjligheterna till samsyn kring 

samtal med barnen.  

Respondenterna som intervjuats och som svarat på vår e-postintervju beskriver 

socialsekreterarens roll som utmanade, men verktygen de använder ger utredningsarbetet 

tydlighet och struktur. Vid frågan om vilken del i rollen som socialsekreterare de finner generellt 

utmanande fick vi bland annat följande svar; 
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”Den del som gör att jag står mellan att väga det som jag kan anse vara barnets bästa och det som min 

arbetsplats tillåter mig att göra.” (enkät 9) 

Citatet beskriver socialsekreterarens roll som beskyddare av barnets säkerhet men också det 

komplexa i att förhålla sig till de lagar, det tidsutrymme och resurser socialtjänsten har att förhålla 

sig till. På grund av vad som uppfattas som en påtaglig arbetsbelastning och hög 

personalomsättning genererar fler utredningar än det finns resurser att slutföra dem, vilket belyses 

bland annat av Regnér (2014) i DN Debatt samt av den uppsatsförfattare med praktisk erfarenhet 

på fältet.  Socialsekreterarens roll är tudelad i utredningsarbetet. Att vara barnets röst och lyssna 

och tolka det som barnet upplevt genom att använda utredningsverktyget Signs of Safety och att 

samtidigt följa socialstyrelsens riktlinjer som baseras på rådande lagstiftning och i text översätta 

det som sagts. Socialsekreterarens roll handlar om vad som behöver göras för att skapa trygghet 

och ett fungerande sammanhang för barnet och samtidigt förhålla sig till den legitimitet som 

rådande lagstiftning som socialsekreteraren ska förhålla sig till. Dessa parametrar korrelerar inte 

med varandra på grund av omständigheter som barnets bästa i förhållande till socialsekreterarens 

förväntade utförande av arbetet. 

Ett fullgott arbete skulle kunna vara möjligt utifrån manualen och de kunskaper 

socialsekreteraren har anskaffat sig under såväl erfarenheter av det praktiska arbetet som den 

teoretiska kunskapsgrund som socionomutbildningen möjliggjort. Under optimala förhållanden 

träffar socialsekreteraren barnet vid ett flertal tillfällen för att skapa en tydlig helhetsbild och 

bygga allians med barnet, men hög arbetsbelastning och tidsbrist förhindrar detta: 

“Det här man att man behöver... man ser mycket. Man behöver känna att det finns stöd från ledningen . Vi ser 

och hör mycket.  Vissa barn inte går att placera. Det finns mycket problem och det är svårt i och med tidsbristen”. 

Respondenten uttrycker ett problem i att i rollen som socialsekreterare får de ta del av många 

människoöden. Svårigheter som uppkommer med detta är bristen i möjlighet att söka stöd av 

arbetsgivare och kollegor på grund av arbetsbelastningen och uttalade tidsbristen inom 

socialtjänsten. Detta kan påverka hur arbetet utförs. Vidare uttrycker respondenten, om problem 

som uppkommer för att genomföra ett gott socialt arbete, så här; 

“Svårigheterna tror jag beror på att det har varit ett utredningsverktyg och utredaren har inte riktigt den tiden. 

Signs of Safety  måste ha tänket i de längre processerna som man har tid för i bland annat öppenvården” (enkät 

4) 

Respondenten beskriver hur utredningsverktygen kan kräva tidsutrymme som inte finns att tillgå i 

det dagliga arbetet. Det påverkar möjligheten att följa tesen vad är ett gott liv och vad är ett bra 
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samhälle. I rollen som socialsekreterare och i rollen att utföra ett gott socialt arbete krävs det 

utrymme för kritisk reflektion, kritiskt tänkande och vikten av att kunna utveckla hypoteser, vilket 

reduceras på grund utav den uttalade tidsbristen. En annan aspekt belyser att Signs of Safety 

kräver närvaro över tid i utredningsarbetet och det kräver goda kunskaper hos användaren.   

 

Hur rollen som socialsekreterare beskrivs 

I manualen framgår principerna i det praktiska arbetet med utredningsverktyget Signs of Safety 

som omfattar flera, var för sig och sammantagna, viktiga delar. I metodstödet av Söderberg, 

Hiller, Witt (2014) finns samtliga delar detaljerat beskrivet. En av de viktigaste delarna med Signs 

of Safety enligt författarna är att skapa samarbetsallians. Att ha barnet i fokus och att ha ett väl 

fungerande samarbete mellan barnet, familjen, de professionella runt barnet och socialtjänsten. 

Inom Signs of Safety kallas det för partnership (Söderberg, Hiller, Witt, 2014). Det skiljer sig från 

det mer använda sättet att arbeta inom socialtjänsten med BBIC som dokumenteringsverktyg, där 

paternalismen och förmyndarmentaliteten i större utsträckning påverkar det praktiska arbetet. 

Signs of Safetys partnership kan direkt översättas till ANT:s nätverk. Söderberg m.fl. (2014) betonar 

vikten att belysa varje del och skapa helhet och trygghet för barnet. Vidare beskrivs att 

utgångspunkten för Signs of Safety är öppen och transparent praktik som skapar trygghet för 

barnet. I likhet med ANT är minsta detalj betydelsefull för att främja barnets situation. Genom 

att nätverket belyses kring barnet skapas den öppenhet som krävs i praktiken. Hela familjer, 

övriga anhöriga och andra för barnet viktiga personer involveras för att på så sätt lyfta fram 

problematiken för att skapa förändring i barnets situation. 

 

Hur Signs of Safety som utredningsverktyg beskrivs 

I manualen kan vi läsa att säkerhetsplaneringens principer ska används inom Signs of Safety för 

att involvera sociala nätverket och vårdnadshavare. Syftet med säkerhetsplaneringen är att skydda 

barnet mot faror och skapa trygghet. Det är ett verktyg som används i högriskärenden där 

bedömning gjorts att det föreligger en påtaglig risk för att barnet behöver omhändertas enligt 

LVU. Säkerhetsplaneringen sker i sju steg där socialsekreteraren kan ta hjälp av flera verktyg 

parallellt och skapa en säkerhetsplan för barnet där närverket engageras. Det viktiga är att skapa 

ett positivt arbete med fokus på det som fungerar snarare än att arbeta problemfokuserat, för att 

på så sätt skapa trygghet och säkerhet. Återigen belyser verktygen inom Signs of Safety vikten av 

detaljfokuserat arbete för att förstå helheten. Vid inkommen orosanmälan med information om 

att ett barn upplevt våld är det socialtjänstens uppgift att följa upp ärendet. Det är även 
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socialtjänstens uppgift att lägga grunden för beslut för barnets säkerhet. Socialtjänsten inleder en 

utredning och i processen vägs socialsekreterarens bedömning mot möjligheten att genomföra 

vissa åtgärder för att skapa trygghet för barnet. 

Ett av Signs of Safetys olika verktyg som kan användas tillsammans eller var för sig är  Mappning. 

Det är ett pedagogiskt verktyg för att kartlägga barnets situation. Ordet kommer ursprungligen 

från engelskans mapping och har direktöversatts till mappning i Signs of Safetys svenska version. 

Mappning är en viktig del av insamlingen av underlag i detaljform till utredningen. Ytterligare ett 

verktyg är samtalsmetodiken. I denna del av Signs of Safety handlar det om att ställa frågor som 

ger bra svar genom lösningsinriktat frågande med fokus på detaljer. Målet med utredningarna är 

att få barnets version av upplevda händelser som kan styrka deras ställning i kedjan av 

förbindelser. Ännu ett utredningsverktyg vi belyst i vår studie är en del som benämns som Tre hus. 

Verktyget är utvecklat i Nya Zeeland av Nicki Weld och Maggie Greening år 2003. De 

samarbetade med upphovsmannen Andrew Turnell och i Sverige har Tre hus anpassats till det 

praktiska arbetet med utredningsverktyget Signs of Safety. Syftet är att få fram barnets syn på sin 

livssituation och beskriva situationer där våld upplevts. I samtal med socialtjänsten ritar barnen 

tre hus där varje hus omfattar en del; vad är svårt i barnets situation (oroshuset), vad som 

fungerar bra (normalhuset) och vilka framtidsvisioner som finns (drömhuset). Husens 

benämningar anpassas efter barnets önskemål och ålder. Vill barnet inte rita kan husen fyllas med 

text av barnet själv eller socialsekreteraren. Ytterligare ett tillskott till verktyget är en applikation 

för surfplatta som blir en teknisk version av tre hus framtagen av Sonja Parker. 

Beskrivningar av socialsekreterarens arbete och vad som förväntas av den som arbetar inom 

socialt arbete i Sverige idag omfattar att fläta samman teoretiska, faktiska och praktiska kunskaper 

för att skapa en känsla för ett förhållningssätt till världen runt omkring. En viktig egenskap vid 

arbete med människor är att det krävs att värdegrunden och målet i arbetet är gemensamt för alla 

inblandade. I uppdraget socialt arbete handlar mycket om att möta och påverka människor och 

deras livsvillkor. Den egenskapen beskrivs som en verktygslåda som är i ständig utveckling och 

behöver byggas på för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt (Trevithick, 2008). En 

samlad kunskapsgrund skapar goda förutsättningar för ett bra, effektivt praktiskt arbete. För god 

praktik är tre komponenter viktiga att väga samman; teoretisk, faktisk och praktisk kunskap. Det 

viktigaste är att förstå hur kunskapen ställs i relation till praktiken. Teorin används för att för att 

göra världen eller en specifik händelse begriplig. Den ideologiska positionen påverkar sedan vilket 

perspektiv som används i det sociala arbetet (Trevithick, 2008). Vad gäller faktisk kunskap 

beskrivs den genom ren fakta och statistiska uppfattningar. För att skapa ny faktisk kunskap 

måste det finnas existerande kunskap för att det på så sätt ska kunna utvecklas nya hypoteser 
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genom granskning av de befintliga. Praxis är att den faktiska kunskapen beskriver hur vi förhåller 

oss till kunskap om rådande lagstiftning och befogenheter i dagens sociala arbete (Trevithick, 

2008). Den praktiska kunskapen innefattar de delar där kunskapen implementeras i praktiken. 

Vikten läggs på självkännedom och självmedvetenhet som skapar det professionella 

förhållningssättet som krävs. Samtliga beskrivna delar skapar en nödvändig grund för ett gott 

socialt arbete enligt manualen om utredningsarbete med Signs of Safety. Morén (2010) menar att 

socionomyrket präglas av en stark värdegrund med människosyn, moral, etik och samhällssyn 

som främsta byggstenar. Redan i socionomutbildningen utgår studenterna från frågeställningarna 

“vad är ett gott liv och vad är ett bra samhälle”. Detta ligger till grund för att skapa en plattform 

att stå på i det praktiska arbetet inom socialtjänsten. 

 

6. Diskussion                              

Med denna studie avsåg vi undersöka utredningsverktyget Signs of Safety vid utredningar med 

barn som upplevt våld med fokus på socialsekreteraren och utredningsverktyget. Vi ville även 

undersöka hur utredningsverktyget Signs of Safety hjälper barn att få sin röst hörd. För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar gällande utredningsverktyget Signs of Safetys praktik 

applicerades vår valda teori, Actor Network Theory.  Utredningsverktyget Signs of Safety upplevs 

vara ett hjälpsamt verktyg i socialsekreterarens praktik trots yrkesrollens komplexitet. 

Socialsekreteraren ska å ena sidan synliggöra barns behov och å andra sida förhålla sig till rådande 

lagstiftning. Detta kan antingen stjälpa barnet eller hjälpa barnet, med andra ord göra barnet 

maktlös eller maktfullkomlig. Vårt resultat visar respondenternas upplevelser och erfarenheter om 

utredningsverktyget Signs of Safety användbarhet till barn som upplevt våld. Vi har genom e-

postintervjuer, tolkning av manualen och förförståelse inom ämnet genomfört insamling av data 

från kommuner där utredningsverktyget Signs of Safety praktiseras. Tillsammans med e-

postintervjuer, manualen för användandet av utredningsverktyget samt förförståelse av 

forskningsfältet har vi redovisat vilket resultat studien givit utifrån inledande 

frågeställningar.                  

 

Barnet, nätverket och utredningsverktygets makt 

Trots att Sverige som första land i världen år 1979 lagstiftade förbud mot barnaga anmäldes 

tusentals fall av våld mot barn år 2013. Statistiken visar tydligt att barn idag upplever våld och 

socialtjänsten ansvarar för att skapa trygghet för barnen. I vår studie visar vi att genom aktiva 

professionella nätverk och upprätthållande av dessa skapas goda förutsättningar för barns 
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trygghet. Vår tolkning av vad som framkommit i studien är att makten som styr det praktiska 

arbetet inom socialtjänsten med barn som upplevt våld finns i flera led. Studien visar att makten 

kommer från flera aktörers perspektiv och det har genererat i en mer komplicerad slutsats än vad 

studien inledningsvis förväntades resultera i. 

Utgångspunkten för en socialsekreterare i en utredning med barn som upplevt våld är barnet och 

barnets röst. För att nå barnets röst så använder sig socialsekreterarna i vår studie sig av Signs of 

Safetys och barnets berättelse förmedlas genom socialsekreterarens tolkningar av barnets 

upplevelser. För att legitimera barnets upplevelser måste socialsekreteraren omarbeta barnets 

utsago till en version som håller i lagrummet. Det genererar i att barnperspektivet speglas genom 

ett vuxenperspektiv vilket skapar en distans till barnets röst och det blir därmed svårt att 

legitimera barnets upplevelser och på så sätt omvandlas barnperspektivet till barnets perspektiv. 

Detta resulterar i att barnets uppfattningar tolkas ur ett vuxenperspektiv men legitimeras i 

lagrummet som barnets röst. Så även om barnet röst styr utredningen tolkas versionen genom 

utredningsverktyget av socialsekreteraren vilket antingen kan upplevas som alliansskapande eller 

distanserande. De respondenter vi intervjuat upplever att Signs of Safety hjälper till att medföra är 

att barnet blir maktfullkomligt genom att utredningsverktyget hjälper till att organisera ett 

kollektivt nätverk kring barnet. Det kollektiva nätverket runt barnet består av familj, vänner samt 

skola, hälso- och sjukvård. Genom Signs of Safetys uppkommer fler möjligheter för 

socialsekreterarens att frammana barnets röst än med andra traditionella utredningsverktyg. Vi 

upplever att utredningsverktyget inte enbart hjälper till att skapa ett kollektiv runt barnet utan det 

skapas även makt genom överföringar från utredningsverktyget till att barnet. Detta på grund av 

att barnets trygghet blir det kollektiva nätverkets främsta fokus, nätverket organiserar sig och 

genom deras kollektiva handlingar gör barnets trygghet till the obligatory passage point. När 

barnet har återberättat sina upplevelser av våld skapas kedjor av händelser och dessa förbinds 

med varandra vilket är centralt under utredningsprocessens för att föra utredningen framåt. Med 

stöd av utredningsverktyget så möjliggörs att barn som upplevt våld får kommunicera sina 

upplevelser och samtidigt får utredningsverktyget en aktiv roll i skapandet av barnets röst. Detta 

visar på dels förbindelsen mellan verktyget och barnet i och med att verktygets roll blir att 

möjliggöra för barnet att få sin röst hörd men även hur verktyget definierar aktörer och 

organiserar nätverket runt barnet. Att fokuserar på detaljerna och associationerna som följer i 

förbindelserna mellan barn, nätverk och utredningsverktyg genererar i nya perspektiv på hur ett 

barn går från utsatt och hjälplös till styrande av ett kollektiv och därmed maktfullkomlig. En 

aspekt där förbindelser och den kollektiva makten blir central är när det barnet kommunicerat till 

socialsekreteraren ska med stöd av Signs of Safety ska dokumenteras i BBIC. Vi har sett att 
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verktyget Tre hus bidrar till en stor del i hur barnet kommunicerar sina upplevelser till 

socialsekreteraren. Det som framkommit i utredningen med barnet som upplevt våld översätts av 

socialsekreteraren och sammanställs i dokumentationsstödet BBIC. Socialsekreterarens översätter 

det som barnet sagt och föra in det i BBIC för att på så sätt dokumentera utredningen. 

Socialsekreteraren ska i BBIC återge vad barnet kommunicerat på ett språk som är kan styrkas 

med stöd av lagstiftningen. Det barnet kommunicerar genom Signs of Safety översätter 

socialsekreteraren till de juridiska beslut som ligger till grund för barnets framtid.  

Att studera hur barnet går från maktlös till maktfullkomlig med ett performativt synsätt gör det 

möjligt att beskriva kedjor som skapas mellan aktörerna i nätverket. Förbindelserna som skapas 

mellan aktörerna våldsutövare och våldsoffer kan inte synliggöras om inte fler förbindelser 

återfinns. Nätverket blir härmed en del i att skapa maktfullkomlighet hos barnet för exempelvis 

skolan som aktör skapar förbindelser mellan barnet och familjenätverket. En stor del av 

orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten kommer från skolan och är till för att 

synliggöra eventuella problem. Problemets omfattning kan bero på många saker men att engagera 

familjen oavsett familjens roll är en del i det lösningsorienterade tänkandet. Barnets nätverk bildar 

en kollektiv kraft som påverkar och synliggör barnet och dess problematik. Så om ett barn utsätts 

för våld och det kollektiva nätverket runt barnet inte gör något motstånd sker det ingen 

förändring men om det kollektiva nätverket gör motstånd, genom att engagera både det privata 

och professionella nätverket, kan en förändring ske. En viktig del i utredningsarbetet som vi kan 

se är kommunikation mellan barnet och det professionella nätverket. Socialsekreteraren och 

barnets kommunikation blir central genom att socialsekreterarens uppgift är att vara barnets röst i 

samhället, dess myndighetsperson och agerar som enskild person motsvarande en kollektiv kraft. 

Lagstiftningens makt över socialsekreterarna påverkar och styr hur de utför sitt praktiska arbete, 

men utredningsverktyget påverkar kommunikationen med barnet som i sin tur påverkar 

utredningens fortlöpande.  

 

 

 

Socialsekreterarens roll 

Inom socialtjänsten utvecklas kontinuerligt det praktiska arbetet genom att hitta nya och mer 

effektiva utredningsmetoder inom ramarna för rådande lagstiftning. Socialsekreterarna har till 

uppgift att ständigt legitimera barns ställning i familjen för att skapa trygg hemmiljö fritt från 

våld. Att utöva våld mot barn är ett maktfullt övergrepp mot den fria individens trygghet och 
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inskränker på barns rättigheter och gör barnet maktlös. Socialsekreterarens roll har i studien visat 

sig vara barnets röst och med hjälp av utredningsverktyget möjliggörs att styra det kollektiva 

nätverket så barnet blir en självständig och maktfull aktör. Barnet kan på så sätt styra det 

kollektiva handlandet runt om och går från att vara ensam och maktlös till att styra det kollektiva 

och bli maktfullkomlig. Det praktiska arbetet skapar färdigheter hos socialsekreteraren som inte 

går att mäta och översätta såsom de subjektiva uppfattningarna magkänsla och fingertoppskänsla. 

Dessa uppfattningar skapas av förhållningssätt, inställning och erfarenhet. Vår studie har påvisat 

komplexiteten i rollen som socialsekreterare och hur teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter 

och subjektiva uppfattningar tillsammans skapar möjligheten att som socialsekreterare vara 

barnets röst. 

En effekt som Signs of Safety har på rollen som socialsekreterare är att det praktiska utövandet 

av Signs of Safety genererar i att rollen som socialsekreterare blir mekaniserad. Mekaniseringen 

skapar tillgänglighet för fler att använda utredningsverktyget och därmed möjliggörs en samsyn 

för trygghetsskapande för barn som upplevt våld. Vad som framkom under studiens gång var hur 

användandet av Signs of Safety inte enbart påverkar utredningssituationen utan påverkar hela 

arbetssituationen för de socialsekreterare som arbetar med den. Våra respondenter beskriver 

utredningsverktyget som lösningsorienterat att den är strukturerad och att den skapar 

samarbetsallians mellan barnet, nätverket och socialtjänsten, vilket påverkar hur vi ser på rollens 

som socialsekreterare. Sett till den värdegrund som etableras redan i socionomutbildningen finns 

goda möjligheteter för socialsekreterarna att med hjälp av Signs of Safety belysa barnet och ha ett 

tydligt barnperspektiv likt den väg historiken presenterar att samhället har valt att gå. Det 

framkommer tydligt från samtliga respondenter att de är positivt inställda till Signs of Safety trots 

att inte alla delar av utredningsverktyget används i praktiken. De delar som respondenterna 

belyser som negativa är tidsbristen, såväl i implementeringen av utredningsverktyget som i 

utövandet av det praktiska arbetet, skapar effekter som försvårar det dagliga arbetet. Tidsbristen 

påverkar rollen som socialsekreterare då det inte finns tidsutrymme att utföra det arbete som 

uppkommer. Skulle det praktiska användandet av Signs of Safety finnas tillgängligt för fler att 

använda skulle denna mekanisering av socialsekreterarna som en legitimerar barnets röst generera 

i en ökat trygghet för barn som upplevt våld. I och med att fler ärenden skulle kunna påbörjas 

och slutföras i högre grad än vad det är nu. Mekaniseringen ger uttryck för förbättringsarbete 

genom att fokus är att det till stor del handlar om att bli en god utövare av utredningsverktyget 

snarare än att applicera den värdegrund som finns inbyggd i utbildningen som skapar rollen som 

socialsekreterare. I manualen för användandet av Signs of Safety nämns inget om hur 

utredningsverktyget fungerar i den svenska socialtjänsten, men utredningsverktyget har 
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implementeras i flera kommuner och utifrån vårt resultat kan utredningsverktyget vara 

användbart inom socialtjänsten vid utredningar av barn som upplevt våld. Den erfarenhet som 

den ena författaren besitter vittnar om en smidigare väg till att kunna nå fram till barnets röst 

med hjälp av utredningsverktygets tre hus som i sin tur framhäver barnperspektivet. Mappningen 

skapar enkelhet och god struktur i utredningsarbetet samtidigt som utredningsverktyget tar vara 

på de positiva delarna som fungerar i familjerna för att på så sätt kunna bemöta problematiken. 

Frågeställningar baserade på Signs of Safety kan ge samtliga inblandade god insikt i hur allvarlig 

situationen är och kan belysa förändringar, såväl positiva som negativa. Ena författarens praktiska 

erfarenhet är dock inte ensidigt positiv. För att bli en god och effektiv användare av Signs of 

Safety krävs mycket tid för upprätthållande och utvecklandet av personliga färdigheter. Inom 

socialtjänsten idag är avsaknaden av tid enorm tillsammans med vakanta tjänster. Det 

sammantaget gör ofta Signs of Safety svårarbetat trots att de positiva aspekterna väger tungt. 

Fokus i Signs of Safety handlar till så stor del om att just bli en god användare av 

utredningsverktyget snarare än att vara en kompetent socialsekreterare och det kräver praktisk 

erfarenhet. Erfarenhet tillsammans med begreppet magkänsla, som är återkommande inom yrket, 

är minst lika viktigt som en akademisk bakgrund, trots detta kan inte den akademiska grunden 

förbises. Att integrera Signs of Safety i socionomutbildningen för att tidigare integrera olika 

utredningsmetoder skulle kunna ses som ett sätt att dels effektivisera implementeringen men även 

bredda yrkeskompetens . Å andra sidan är manualen för Signs of Safety så tydligt utformad och 

detaljerad att den enligt vår tolkning inte kräver de förhållningssätt som barnkonventionen 

grundlagt och som skapas genom socionomutbildningen. Signs of Safety är så tydligt beskrivet att 

andra typer av yrkeskategorier kan tillgodose sig manualens beskrivningar och därmed bli goda 

utövare av utredningsverktygets olika delar utan att besitta socialsekreterarens förhållningssätt. 

Genom att kunna tillämpa separata utredningsverktyg i separata situationer mekaniseras 

utredningsverktyget och även rollen som socialsekreterare då den blir mer tillgänglig för alla som 

arbetar med barn och unga som upplevt våld. Det praktiska utövandets tillgänglighet möjliggör 

att barnperspektivet blir uttalat och synliggörs mer än i stängda arbetsrum genom att barns behov 

av skydd och trygghet tillgodoses. 

 

Utredningsverktygets användbarhet 

I kommunikationen mellan barn och socialsekreterare vid det praktiska arbetet med Signs of 

Safety ska barnets beskrivningar om sin hemmiljö lyftas utan att socialsekreteraren framtvingar 

den. Socialsekreterarens roll i utredningen ska inte ses som en förlängning av övergreppet utan 
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genom det lösningsfokuserade arbetssättet synliggörs hemmiljöns positiva egenskaper medan de 

negativa lyfts fram som förbättringsåtgärder. 

Det framkommer i vår studie att socialsekreterarnas uppfattning om utredningsverktyget praktik 

är att det kan ses som en övergripande helhet för att genomföra utredningar med barn som 

upplevt våld. De olika verktygen inom Signs of Safety kan användas var för sig eller i 

kombination med varandra för att samtala med och kartlägga barn som upplevt våld, även om det 

framkommer att samtal med barn är komplext. Genom att undersöka socialsekreterarnas samlade 

uppfattningar om utredningsverktyget och jämföra med utredningsverktygets manual samt 

förförståelse har vi kunnat dra paralleller om uppfattningar om verktyget i det praktiska arbetet. 

Vi uppfattar att det ger en tvetydig sanning på grund utav att vi utgår från socialsekreterarnas 

uppfattning om utredningsverktyget vilket gör att barnperspektivet ses utifrån ett 

vuxenperspektiv. Även om Signs of Safety underlättar för socialsekreterarna i det praktiska 

utredningsarbetet med barn som upplevt våld så visar vårt resultat att det möjliggörs inte alltid att 

se vad som är bäst för barnet. Makten från den gällande lagstiftningen är en kombination av flera 

starka aktörer som skapar en suverän makt som socialsekreteraren måste förhålla sig till. Genom 

att utföra det praktiska arbetet där nätverk synliggörs och skapas kring barnet framkommer enligt 

vår tolkning, ett tydligt barnperspektiv. Genomgående i den tidigare forskning som används i 

studien är barnperspektivet ett centralt och återkommande förhållningssätt. För att kunna 

upprätthålla ett tydligt barnperspektiv och arbeta så lösningsorienterat som möjligt behövs en 

yrkeslegitimitet och förhållningssätt för att kunna utföra ett arbete som gynnar barnet. Signs of 

Safety skapar enligt vår tolkning inget förstärkt barnperspektiv utan bidrar till att barn får sin röst 

hörd men det genererar inte i att alla nivåer i barnperspektivet beaktas. Å andra sidan är det en 

följd i utvecklingen av hur vi genom historien har sett på barn. Idag är barnperspektivet och 

barnets röst viktigare än någonsin och vi ser på barn som en självständig aktör med makt att styra 

över sin egen situation. Vår tolkning blir således att Signs of Safety genererar i teorin och enligt 

manualen ett effektiviserade av socialsekreterarens praktiska arbete där barnets trygghet och röst 

kommer i fokus och skapar goda förutsättningar som en naturlig bild av hur vi ser på barn genom 

historien. Samtidigt visar även studien det komplexa i rollen som socialsekreterare då det i 

praktiken inte är genomförbart att arbeta fullt ut med Signs of Safety på grund utav yttre 

omständigheter som ekonomiska förutsättningar, tidsbrist och personalomsättning. 

Det våra respondenter lyfter är att det krävs omfattande resurser för att såväl kunna tillgodose sig 

grunderna genom manualen som att praktiskt kunna utöva utredningsverktyget fullt ut. Med det 

menar vi inte utredningsverktyget som helhet utan att även valda delar av utredningsverktyget 

kräver omfattande praktik över tid för att kunna ge önskade resultat. Vad som framkommer från 
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våra respondenter är att det genomgående i stor utsträckning använder sig av samma delar av 

utredningsverktyget. Det kan bero på att vissa delar är mindre tidskrävande och/eller kräver färre 

resurser för att kunna användas. För att kunna praktisera utredningsverktyget krävs en god 

förståelse om verktygets funktioner men även ett aktivt arbete med att belysa nätverket och 

barnperspektivet. En genomgående uppfattning hos våra respondenter är vikten av nätverkets 

betydelse och vi tolkar det som en del av Signs of Safetys styrkor. Genom att engagera nätverket 

till att sträva efter samma mål underlättas utredningsarbetet och genererar i att barnet blir the 

obligatory passage point och nätverket måste allieras för att skapa trygghet för barnet. För att nå 

denna allians uppfattar vi att fingertoppskänsla och yrkesvana i hög utsträckning krävs och det 

blir både positivt och negativt då det är tidskrävande att bli en skicklig utövare av Signs of Safety 

utifrån manualens målsättningar. När hela nätverket, både det privata och det professionella, 

allieras och tillsammans strävar efter att skapa trygghet för barnet genererar det i att barnet får 

berätta sin version av var det finns en problematik. Detta förutsätter att socialsekreteraren lyckas 

nå barnet och förmå det att både vilja och våga kommunicera vad det upplevt. Signs of Safety 

skapar i teorin goda möjligheter för ett tydligt barnperspektiv för att barnets röst blir hörd. 

Studiens tidigare forskning vittnar om genomgående målsättning där barnperspektivet har ett 

ständigt fokus sedan 1950-talet. Praktiken å andra sidan ser annorlunda ut då socialsekreterarens 

roll har skiftat under historien för att kunna förhålla sig till rådande lagstiftning och 

utredningsmetoder. Socialsekreterarens roll idag blir således medlare mellan barnet och nätverket 

med hjälp av utredningsverktyget och möjliggör att skapa ett kollektivt nätverk med barnet i 

fokus där det är familjen själva som organiserar nätverket till en fungerande enhet. 

Respondenterna i studien ser få nackdelar med det praktiska arbetet med Signs of Safety och 

betonar vikten av allians i nätverken för att skapa trygghet för barnen. Vad studien inte visar är 

vilka konsekvenser det kan få om utredningsverktyget inte tillämpas fullt ut. Detta genererar i en 

uppfattning om att Signs of Safety som utredningsverktyg blir ett positivt inslag för barnet i 

utredningsarbetet i den mån som socialsekreteraren praktiserar utredningsverktyget. 
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Slutsats och framtida forskning 

Rådande lagstiftning har till uppgift att skydda barn mot våld utan att kriminalisera föräldrarna. I 

de fall där barn upplever våld översätts barnets röst av socialsekreteraren för att etablera ett 

nätverk runt barnet för att skapa trygghet. Barnet står helt maktlös utan det kollektiva handlandet 

som genererar trygghet. 

I vår studie har vi på detaljnivå belyst det maktförhållande som råder mellan lagstiftningen, 

samhället och det enskilda utsatta barnet och vi har kunnat undersöka hur det praktiska 

användandet av Signs of Safety påverkar barn som upplevt våld. Vi har även funnit att det 

praktiska användandet av Signs of Safety mekaniserar rollen som socialsekreterare. Vad skulle 

vara intressant att forska vidare på? Genom vår studie har intresse väckts kring barnens röst och 

barnperspektivet. Hos barn som upplevt våld är socialsekreterarens uppgift att göra barnet 

maktfullkomligt för att styrka barnets rätt till trygghet. För att detta ska vara möjligt krävs det att 

staten, socialtjänsten och barnet skapar en treenighet med fokus på samarbetsalliansen inom 

nätverket som ett viktigt fokusområde för barnets trygghet. Detta kan i sin tur innebära fler 

trygga barn och fler välfungerande familjer. 

Vårt insamlade material påvisar att utredningsverktyget Signs of Safety med dess olika mindre 

verktyg underlättar vid utredningar av barn som upplevt våld. Utredningsverktyget som helhet 

bekräftar att barnets röst blir hörd. Ett tänkbart forskningsområde kan vara en grundlig studie 

baserat på barnet i utredningen, hur barnet uppfattar sin roll i utredningsprocessen. Ett annat 

tänkbart forskningsområde är just att belysa och mer ingående problematisera den mekanisering 

som sker av socialsekreterare med den typ av detaljerat utredningsverktyg som Signs of Safety är 

ett exempel på.   
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Bilagor 

Bilaga (1) Missivbrev, Bilaga (2) Intervjuguide, bilaga (3) Tre hus-bild 

1. Missivbrev 

Uppsala Universitet Sociologiska institutionen Sociologi C HT 2015 

Vi heter Emma Hederén och Åsa Edemalm och läser sociologi C vid Uppsala Universitet. I 

kursen ingår att skriva ett examensarbete och vi har valt socialt arbete med barn och önskar 

fördjupa oss i utredningsverktyget Signs of safety. 

Socialt arbete i Sverige är ett ämne vi är intresserade av till följd av våra studier och vår erfarenhet 

yrkesmässigt. Ett område vi upplever särskilt intressant är samspelet mellan socialtjänstens arbete 

med barn som blivit utsatta för våld och de utredningsverktyg som används. Vi har funnit det 

utvecklande att tillgodose kunskap i hur användningen av socialtjänstens nya utredningsverktyg 

Signs of Safety. 

Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att genomföra en kvalitativ studie och undersöka hur 

utredningsverktyget Signs of Safety hjälper barn uttrycka upplevelser av situationer där de blivit 

utsatta för eller bevittnat våld. 

Vi hoppas till denna studie kunna intervjua socialsekreterare som arbetar med Signs of Safety, 

både fysiska intervjuer och via e-post. Dessutom hoppas vi på att kunna få ta del av 

avidentifierade teckningar som föreställer ”tre hus”. 

Vår förhoppning är att du eller några av dina medarbetare kan hjälpa oss! Tid för intervjuer 

bestäms individuellt och svar på e-postenkäten önskas senast 2015-11-24. 

Vi handleds av Daniel Normark; daniel.normark@ekhist.uu.se 

Tack på förhand, 

Emma Hederén och Åsa Edemalm 

Bilaga 2 Intervjuguide 

I bifogad fil finner du 20 frågor där vi önskar att du svarar så tydligt som möjligt med fokus på 

din sakkunnighet och erfarenhet. För att förenkla för oss när vi ska sammanställa svaren ser vi 

gärna att du svarar löpande i texten, alternativt svarar i ett separat dokument och mejlar tillbaka. 

Du kommer vara anonym i sammanställningen av svaren och all information kommer hanteras 

konfidentiellt inom forskningsgruppen. Vid frågor kontakta oss via denna mejl eller 

telefonnummer som du finner längst ner i dokumentet. 

Tack! Med vänlig hälsning Åsa och Emma 
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Intervjuguide 

Del 1 Om Dig 

Vi är intresserade av din bakgrund och din erfarenhet. 

1.Vilken yrkestitel har du? 

2. Hur länge har du arbetat med barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld? 

3. Hur länge har du arbetat med Signs of Safety? Använder du Signs of Safety i ditt 

dagliga arbete, varför/varför inte? 

Del 2 Om utredningsverktyget 

Baserat på dina kunskaper och din erfarenhet. 

4. Hur skulle du beskriva Signs of Safety? 

5. Vad tycker du är Signs of Safetys främsta styrkor? 

6. Vad tycker du är Signs of Safetys svagheter? 

7. Vilka delar av Signs of Safety använder du mest respektive minst i ditt dagliga arbete? 

8. Påverkar eller underlättar Signs of Safety din dokumentation i BBIC, om så, på vilket 

sätt? 

9. Vilket område inom Signs of Safety önskar du att socialtjänsten i din kommun skulle 

utveckla mer? 

Del 3 om “tre hus” 

Vi har valt att rikta en del av vår uppsats kring “tre hus” och önskar ta del av dina kunskaper 

kring denna specifika del av utredningsverktyget. 

10. Hur skulle du beskriva “tre hus”? 

11. Vad är du som utredare intresserad av att utläsa utifrån “tre hus”? 

13. Hur upplever du att kommunikationen förenklas mellan utredare och barn med hjälp 

av “tre hus”? Om inte, varför?      

Del 4 Om utredarens roll 

Vi är intresserade av dina generella upplevelser kring din roll som utredare när du använder Signs 

of Safety som utredningsverktyg för barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld. 

14. Vilken del i rollen som utredare finner du generellt utmanande? 

15. Upplever du att Signs of Safetys utredningsverktyg påverkar din kontakt med barnet 

som utreds, om så, på vilket sätt? 

16. Vilken del av verktyget fungerar bra för dig som utreder? 

17. Beskriv vilken del av verktyget som fungerar mindre bra för dig som utreder? 

18. Finns det någon annan utredningsmetod som du använder dig av som komplement 

eller istället för Signs of Safety, om så, vilken och varför? 
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Del 5 Egna reflektioner 

Slutligen är vi intresserade av om du vill komplettera med något som du anser är viktigt att vi tar 

del av rörande Signs of Safety. 

19. Finns det något du vill tillägga? 

20. Övriga reflektioner? 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Åsa och Emma 

Bilaga 3. Tre Hus- Bild 

 

 


