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Abstract 

The aim of this qualitative case study was to examine social service workers and managers 

approach towards the implementation of the Signs-of-Safety (SoS) model and their 

comprehension of working with the model. This study took place at a children and youth unit 

at a social service office in Stockholm. The empiric is based on three qualitative 

semistructured interviews and participant observations. The result was analyzed by definitions 

from Hasenfeld’s Human service organizations (HSO), Lipsky’s and Johansson’s definitions 

of ”street-level bureaucrats”, and room for manoeuvre. Lundquist’s definitions of 

”understand”, ”want” and ”can” was also used, as well as the core-components that Fixsen, 

Naoom, Blase, Friedman och Wallace draw together of a successful implementation. The 

main result of the study indicates that the SoS-model contributes to the participation of 

children and parents and that it is complicated to implement the SoS-model in such a 

specialized organization. The study’s result also shows that the implementation is promoted 

by the support and the resources of every level in the organization and the fact that the 

initiative came from the street-level bureaucrats. The documentary system that comes with the 

BBIC is complicated to combinate with the SoS-model and therefore this might become a 

restricting effect.  
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1 Inledning 

Svenska Dagbladet (SvD) beskriver den 25 april 2015 en undersökning utförd av Novus för 

Akademikerförbundet SSR:s räkning. Undersökningen kartlägger chefers arbetssituation ur 

deras perspektiv inom individ- och familjeomsorgen. Utifrån denna undersökning, samt efter 

att ha besökt 90 arbetsplatser uttalar sig Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers 

att: “socialtjänsten inte är en frisk organisation” SvD. Uttalandet vittnar om den tunga 

arbetsbördan som många socialsekreterare beskriver om sitt arbete på socialtjänsten i 

allmänhet och inom barn- och ungdomsenheterna i synnerhet. Vidare skriver SvD att: 

“Socialtjänsten går på knäna – det har fackförbund och mediegranskningar 

larmat om gång på gång, inte minst efter det uppmärksammade fallet i 

Karlskrona där 8-åriga Yara misshandlades till döds av släktingar. Krisen 

innefattar bland annat socialsekreterare som upplever en för hög 

arbetsbelastning, långa utredningstider, nyanställda som blir utan 

introduktion och många som slutar. Läget är värst inom barn- och 

ungdomsvården”.  

Som citatet ovan visar omnämns socialtjänsten ofta i medier, och kritiska röster hörs gällande 

hanteringen av barn i den sociala barnavården. Antingen reagerar socialtjänsten för sent och 

underlåter att omhänderta ett barn som far illa, eller så reagerar socialtjänsten för starkt och 

genomför ett omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(Andersson & Lundström, 2004). Vidare riktade Barnrättskommittén i februari 2015 kritik 

mot Sverige och kräver att Sverige ska leva upp till barnkonventionen (UNICEF, 2015). 

Kritiken som riktades mot Sverige gäller bland annat att barn inte ges verkligt inflytande eller 

blir hörda i till exempel socialtjänstens utredningar. Ytterligare kritik gäller att Sverige måste 

vidta åtgärder för att skydda och stärka barns rättigheter (a.a.).  

 

Som myndighetsutövande profession måste socialsekreterare förhålla sig till de juridiska 

ramar en barnavårdsutredning kräver, vilket också innebär att se till att barn och föräldrar får 

insyn och är delaktiga i utredningsarbetet. De lagar som framförallt reglerar 

barnavårdsutredningar är Socialtjänstlagen (SOL), Förvaltningslagen (FL) och lagen om 

omhändertagande av unga, (LVU), vilka poängterar de skyldigheter och rättigheter samhället 
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har kring att utreda anmälningar och ansökningar som inkommer till socialtjänsten (Sundell, 

Egelund, Andrée- Löfholm & Kaunitz, 2010). 

  

Hur organiseringen ser ut inom den sociala barnavården är centralt för att förstå villkoren för 

det arbete en socialsekreterare ska utföra. Barnavårdens uppbyggnad varierar mellan olika 

kommuner men idag bedrivs merparten av barnavårdsarbetet inom ramen för specialiserade 

enheter. Den ökade specialiseringsgraden har skett smygande och står för ”den mest 

genomgripande, likriktade och långvariga trenden inom svenskt socialt arbete under de 

senaste 20 åren” (Bergmark och Lundström, 2005:126).  Det vanligaste motivet till införandet 

av specialisering är att kunna höja kompetensen inom ett avgränsat område (Morén, Blom, 

Lundgren & Perlinsky, 2010). 

 

Förändringen i socialtjänstens uppbyggnad är ett led i den marknadsstyrning som kom att 

gälla även för offentliga verksamheter, så kallad New Public Management (NPM). Detta 

möjliggjorde för privata vinstdrivande företag att träda in som aktörer under 1980- talet, vilket 

innebar att den offentliga sektorn kom att rikta sig till den privata marknaden. 

Marknadsorienteringen medförde en uppdelning av arbetsuppgifterna i form av en beställar- 

utförare modell som innebär att kommunerna måste hantera upphandlingar med bland annat 

privata utförare. Detta har komplicerat arbetet som inneburit att kommunerna måste förhålla 

sig till ett stort utbud av utförare med varierande kvalitet (Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2012). 

Ett syfte med socialtjänstens marknadsorientering var en vilja om att återta 

välfärdsorganisationernas legitimitet som tidigare hade ifrågasatts. (Blom, 2006). 

Utvecklingen mot specialisering kan innebära ökade krav på spetskompetens, vilket i sin tur 

innebär ökade krav på att den sociala barnavården använder sig av metoder och arbetssätt som 

förenklar för den enskilde socialsekreteraren och möjliggör kunskapsutveckling och stöd i 

arbetet generellt men i riskärenden specifikt. Ett ökat användande av instrument och andra 

former av utredningsstöd har beskrivits som ett sätt att öka kvaliteteten i utredningarna och 

åstadkomma mer likvärdiga bedömningar och beslut (Östberg, 2010).  

 

Att implementera ett nytt arbetssätt eller en ny metod i det dagliga arbetet innebär att ett stort 

förändringsarbete måste till. Socialstyrelsen (2012) har, baserat på forskning (tex 

Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, SR., Alexander, J. A & Lowery, J. C. 

2009; Fixsen, D. L., Naoom, S. F,. Blasé, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. 2005) 

sammanställt ett antal faktorer som leder till en framgångsrik implementering och beskriver 
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att om förändringsarbetet föregås av kunskap om implementering har 80 % av de förändringar 

som planerats genomförts efter tre år. Till skillnad mot 14 % av det planerade 

förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år utan kunskap om implementering (Socialstyrelsen, 

2012). Utifrån detta förstås att för en framgångsrik implementering behövs god kunskap om 

den process en implementering innebär. Vår undersökningskommun är en av flera kommuner 

i Sverige som är i olika skeenden av implementeringsprocessen gällande införandet av Signs 

of Safety-modellen. Vi kommer i denna studie undersöka hur en barn- och ungdomsenhet 

inom socialtjänsten implementerar SoS-modellen.  

 

SoS-modellen utvecklades i mitten av 1990-talet i Australien av Andrew Turnell och Steve 

Edwards. Både Turnell och Edwards arbetade inom den australienska barnavården, Edwards 

som socialarbetare inom den myndighetsutövande barnskyddsverksamheten och Turnell som 

familjeterapeut. De utvecklade tillsammans SoS-modellen som en motvikt till det 

paternalistiska arbetssätt de då upplevde var rådande. Syftet var att finna en lösningsinriktad 

riskbedömningsmodell för det myndighetsutövande arbetet med fokus på att delaktiggöra alla 

de personer som ingår i ett barnavårdsärende, både från det professionella och privata 

nätverket (Turnell, 1999). SoS-modellen har sedan dess spridits till Europa och Nordamerika 

(Östberg, 2014).  

1.1 Problemformulering och relevans för socialt arbete 

Som konstaterats ovan är arbetet inom den sociala barnavården komplext och socialtjänsten 

som organisation, samt den enskilde socialsekreteraren, måste förhålla sig till de krav som 

olika intressenter ställer. Å ena sidan ska det sociala arbetet med barn och unga bedrivas 

utifrån ett dokumentations- och utredningssystem Barns Behov I Centrum (BBIC), som 

majoriteten av Sveriges kommuner använder (Socialstyrelsen, 2013). Å andra sidan finns det 

krav på delaktighet, vilket innebär att socialsekreteraren behöver lägga tid på att 

återkommande träffa och delaktiggöra klienterna. Att implementera ett nytt arbetssätt i en 

högt arbetsbelastad och tidspressad offentlig organisation kan tänkas kräva en genomtänkt 

implementeringsplan och stöd från ledning och chefer.  År 2006 gick en del av personalen i 

vår undersökningskommun en grundutbildning i SoS-modellen med tanke om att eventuellt 

implementera modellen, dock uteblev en framgångsrik implementering. Det saknas idag 

svensk forskning kring SoS-modellen gällande implementering och hur modellen uppfattas av 

socialsekreterare. Vad främjar en framgångsrik implementering i en specialiserad organisation 

som socialtjänstens barn- och ungdomsvård? Är det genomförbart att implementera SoS-
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modellen i svensk kontext, med tanke på att modellen utvecklades i Australien som har ett 

annat välfärds- och barnavårdssystem?  Det har visat sig att chefers inställning är en viktig 

faktor för implementeringen (Socialstyrelsen, 2012) och vi har därför valt att inte bara vända 

oss till socialsekreterarna med frågor om implementering utan även till enhetschefen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterarnas och enhetschefens inställning till 

SoS-modellen och dess införande på en barn- och ungdomsenheten (0-18 år) på ett 

socialkontor i en förort till Stockholm. 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur uppfattar socialsekreterarna SoS-modellen som modell i sitt arbete med att utreda 

barn och ungdomars behov av stöd från socialtjänsten, med avseende på kvalitet i det 

sociala arbetet och barn och föräldrars delaktighet? 

 Hur och vad av SoS-modellen används av respektive arbetsgrupp inom enheten? 

 Vilka faktorer anses främja respektive hämma införandet av SoS-modellen? 
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2 Bakgrund 

För att underlätta det svåra arbetet med att utreda anmälningar om misstanke om att barn far 

illa och arbetet med att besluta och följa upp insatser har olika modeller tagits fram. Dels har 

BBIC utvecklats med ett dokumentations- och utredningssystem som fokuserar på 

rättsäkerhet och handläggning, dels modeller som har fokus på det praktiska sociala arbetet, 

exempelvis SoS-modellen. Kravet på evidensbaserade metoder har medfört ett fokus på att 

införa metoder och insatser med hög grad av evidens. Många av de metoder som används 

inom den kommunala barnavården är importerade från andra länder med annat 

barnavårdssystem. Detta är något som bör beaktas, både när det gäller införandet och 

användningen, men även gällande konsekvenserna av detta när det gäller utfallet.  

2.1 Olika barnavårdsystem 

Barnskyddsmodellen respektive familjestödsmodellen är två huvudmodeller som används 

inom forskningen för att beskriva olika länders barnavårdssystem. Länder som klassificeras in 

under barnskyddsmodellen förknippas med ett liberalt välfärdssamhälle såsom Australien och 

Storbritannien, där barnavården är barnskyddsinriktad (Gilbert, 1997). I länder där 

barnavården utgår från ett barnskyddsperspektiv kan föräldrarna förlora de juridiska 

rättigheterna om barnet, det sociala arbetet handlar om att skydda barnet från eventuella faror 

som det utsätts för i hemmet. Med barnskyddsmodellen antas att det är familjen som, utan 

myndigheternas stöd, ska hantera barnets uppfostran. Vidare anses det att myndigheterna ska 

intervenera i familjen endast då barnets skyddsbehov är uppenbart, det vill säga åtgärder av 

akut art (Freymond & Cameron, 2006). Enligt Esping-Andersons (1990) klassificering av 

välfärdsregimer hör Sverige till den skandinaviska 

välfärdsstatsregimen.  Familjestödsmodellen kopplas till skandinaviska välfärdsregimer, 

vilket Sverige tillhör. Det svenska barnavårdssystemet utgår från det familjestödsorienterade 

perspektivet, vilket innebär att föräldrarna, tillsammans med samhället, ansvarar för 

uppväxten och fostrandet av barnet. Om ett barn uppmärksammas hos socialtjänsten med 

behov av insatser ges dessa i första hand i frivillig form, dock, då det är nödvändigt för att 

tillgodose barnets behov, finns en möjlighet att använda tvångsåtgärder. Tröskeln för att 

erhålla insatser, stöd och hjälp är låg (Andersson & Sallnäs, 2012). 

 



10 

 

2.2 BBIC- ett standardiserat dokumentationssystem 

BBIC, Barnets Behov I Centrum, är en importerad metod från England och används i 

utredningsarbetet och dokumentationen av nästan alla socialkontor i Sverige (Enell, 2009). 

BBIC infördes som ett projekt år 1999 utifrån den kritik som fanns gällande bristen på 

rättssäkerhet och delaktighet för barnet och dess föräldrar under handläggningsprocessen 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsens rekommendation om användningen av BBIC 

grundades ur ett uppdrag från regeringen med syfte att höja kvaliteten samt stärka 

barnperspektivet (Socialstyrelsen, 2013). I en studie från England visas att graden av 

delaktighet upplevdes som högre av barn och föräldrar efter en reformering (Cleaver & 

Walker, 2004).  Matscheck och Berg Eklund, (2014) beskriver till viss del motstridiga resultat 

jämfört med Cleaver och Walkers studie efter BBIC:s inträde, som visar på att ingen verklig 

förbättring av barns delaktighet ses.  

2.3 Evidens Baserad Praktik, EBP 

Sallnäs, Wiklund & Östberg (2012) beskriver att det sedan slutet av 1990-talet har funnits en 

diskussion kring evidensbaserad praktik (EBP). Det finns påbud från politiker, 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet om att 

det sociala arbetet ska vara evidensbaserat, vilket ställer krav dels på organisationen, dels på 

den enskilde socialsekreteraren (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). EBP kan 

beskrivas som ”ett professionellt handlande byggt på vetenskap och tillämpning av bevisat 

verkningsfulla interventioner” (Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011:12). EBP innebär 

att socialsekreteraren på ett systematiskt sätt använder sig av “den bästa tillgängliga 

kunskapen”, ”den professionelles expertis” samt ”den berörda personens situation, erfarenhet 

och önskemål” (Socialstyrelsen, 2015). Som kontrast mot detta synsätt ses socialt arbete 

handla om förändring som sker utifrån relationen mellan klienten och den professionelle, och 

därmed inte kan vetenskapliggöras på det sättet (Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011).  

2.4 Modelltrohet 

Gällande begreppet metod beskriver Bergmark & Lundström (2006) svårigheten med att 

urskilja en tydlig gräns när det gäller praxisteorier, modeller och metoder, och att 

yrkesverksamma socialarbetare ofta använder dessa synonymt.  Informanterna i vår studie 

använder sig varierande av begreppen metod och modell när de talar om SoS-modellen. För 

att beskriva specifika delar av SoS-modellen använder informanterna begreppet verktyg, 

snarare än tekniker och färdigheter som Bergmark & Lundström (2006) använder i sin 
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beskrivning. För att förenkla läsningen har vi vidare valt att genomgående i studien använda 

oss av SoS-modellen och verktyg som begrepp.  

 

För att kunna utvärdera olika modeller och dess effekt krävs att alla socialsekreterare 

använder sig av modellen på samma sätt (Höjer & Höjer, 2012). Med modelltrohet menas att 

de professionella använder de kärnkomponenter som ingår i en specifik modell och följer 

anvisningarna som gäller för modellen. Om dessa inte följs ses inte metoden som korrekt 

implementerad. Om de professionella, under implementeringsprocessen, av någon anledning 

inte använder sig av modellen som den är avsedd kan förändringsarbetet misslyckas. En 

anledning kan vara att den professionelle känner sig obekväm och känner ett motstånd till att 

använda modellen, vilket kan innebära en risk för att den enskilde förändrar och anpassar 

modellen så den överensstämmer med den egna uppfattningen (Socialstyrelsen, 2015). En 

annan anledning till att den professionelle inte följer anvisningarna kan vara att modellen 

måste anpassas till en annan kontext än den ursprungliga.  Som exempel på detta beskriver 

Höjer och Höjer (2012) att studier utförda i till exempel USA eller Kanada som där visat på 

goda resultat inte kan överföras utan vidare till svenska förhållanden. Sos-modellen ägs av 

och är knuten till Resolutions Consultancy via Andrew Turnell (Resolutions Consultancy, 

2015). Socialsekreteraren ges utrymme att använda sig av SoS-modellen utefter varje specifik 

situations behov, vilket framgår av citatet nedan:   

“The model began because of the questions Steve and Andrew asked each 

other, namely: “Is there a better way of describing how to do child 

protection casework?” and “How could the ideas and thinking of brief 

therapy apply to child protection case work?” We have learned that there are 

no final answers to these questions. There is no single prescribed right way 

to apply the approach. Each time a child protection worker uses the Signs of 

Safety model in the field and then describes his/her endeavors, the approach 

continues to evolve”. (Resolution Consultancy, 2015) 

När det gäller verktygen/modellerna från SoS-modellen får dessa användas fritt av 

organisationer och enskilda socialsekreterare som de vill, då Resolutions Consultancy inte har 

patent på dem (Resolutions Consultancy, 2015). Som citatet nedan beskriver finns en viss 

frihet när det är gäller användningen av konceptet för organisationerna: 
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“The Signs of Safety approach is an open platform for practitioners and 

agencies. Therefore organizations that want their staff to use the approach 

need to decide whether they want to go it alone or develop their expertise 

from accredited trainers who are part of the international Signs of safety 

leadership community”. (Resolutions Consultancy, 2015) 

2.5 Beskrivning av Signs of Safety- modellen 

På Signs of Safetys (2014) hemsida beskrivs modellen enligt följande:  

“This strengths-based and safety-focused approach to child protection work 

is grounded in partnership and collaboration. It expands the investigation of 

risk to encompass strengths and Signs of Safety that can be built upon to 

stabilize and strengthen a child’s and family’s situation. A format for 

undertaking comprehensive risk assessment — assessing both danger and 

strengths/safety — is incorporated within the one-page Signs of Safety 

assessment protocol. (This form is the only formal protocol used in the 

model). The approach is designed to be used from commencement through 

to case closure in order to assist professionals at all stages of the child 

protection process, whether they be in statutory, hospital, residential or 

treatment settings”  

I beskrivningen som följer utgår vi från Hiller, Söderberg & Witt (2014) samt Embreus (2015) 

beskrivning av SoS-modellen. Hiller, Söderberg & Witt (2014) har sammanställt en 

metodhandbok där de beskriver SoS-modellen men även hur BBIC som verksamhetssystem 

kan kombineras med SoS-modellen. Embreus (2015) är den första av fyra licensierade SoS-

utbildare i Sverige, vilket innebär att han är den som, bland flera andra, har utbildat bland 

annat socialsekreterarna i undersökningskommunen. Trots att Embreus har ett egenintresse 

via sitt företag Embreus Socionomkonsult, och att Hiller, Söderberg & Witt belyser hur SoS-

modellen kan användas vid myndighetsutövning specifikt gällande våldsärenden, valde vi att 

använda dem som referenser i beskrivningen av SoS-modellen. Detta då de presenterar SoS- 

modellen i ett svenskt sammanhang.  

 

SoS-modellen kan beskrivas som en klinisk erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell (Hiller, 

Söderberg & Witt, 2014) som innefattar ett lösningsfokuserat, styrkebaserat och 
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säkerhetsorienterat arbetssätt. I SoS-modellen ingår ett antal pedagogiska verktyg att använda 

genom ärendegången, från förhandsbedömning och utredning till insats och uppföljning 

(Embreus, 2015). Vidare ingår även en värdegrund, approach, som kan översättas till 

förhållningssätt. Förhållningssättet berör fem aspekter: ”ödmjukhet/integritet”, ”transparens”, 

”skapa samarbetsallians/delaktighet”, ”arbeta med styrkor” samt ”fokusera på säkerhet” 

(Hiller et al., 2014). SoS-modellen kan beskrivas som en heltäckande modell för 

barnskyddsarbete med ett tydligt barnperspektiv som syftar till att skapa samarbetsallians med 

föräldrar och barn och att delaktiggöra dem i utredningsarbetet. Med hjälp av 

grundfrågeställningarna: “vad är vi oroliga för?”, ”vad fungerar?” och “vad behöver hända?”, 

underlättas arbetet med att involvera och engagera föräldrar och barn samt det övriga nätverk 

som finns runt omkring familjen. Sedan görs en gemensam detaljerad planering, innehållande 

lösningar så att säkerhet kan byggas in i barnets vardagsliv, vilket gör att barnet blir tryggad 

och får sina behov tillgodosedda. Den professionelle utforskar, med hjälp av en 

lösningsfokuserad frågeteknik, dessa frågeställningar med hjälp av verktyget ”mappning”- 

som innebär att den information som framkommer skrivs ned så den blir synlig för alla 

involverade. Med hjälp av mappningen skapas en klar bild av situationen som professionella 

och familjen tillsammans, på ett öppet sätt kan samtala om. Ett syfte med modellen är att lyfta 

fram resurser och styrkor, något Turnell och Edwards inspirerats av från det styrkebaserade 

arbetssättet. Förutom mappningen finns verktygen: “tre hus”, “säkerhetshuset” och “ord- och 

bildberättelse” som används för att delaktiggöra barn och ungdomar i utredningsprocessen 

(Embreus, 2015). Tre-hus innebär att barnet får rita eller skriva (alternativt att barnet berättar 

och socialsekreteraren skriver ned) vad barnet tycker om att göra/blir glad av, vad barnet 

tycker är jobbigt/blir ledsen av samt hur barnet vill att det ska vara/det barnet önskar sig. 

Detta görs på tre olika papper med illustrationer av ett hus med tak och väggar alternativt 

”smileygubbar”, där varje papper får symbolisera de olika känslorna. Säkerhuset används som 

en hjälp för att få barnets beskrivning av bland annat hemmasituationen och hur hen önskar att 

den ska se ut. Detta illusteras genom att barnet till exempel ritar eller skriver vem/vilka hen 

känner sig trygg med och som barnet vill ska vara i huset på bilden etc. Ord- och 

bildberättelsen görs vanligen av barnets föräldrar och ges till barnet som en beskrivning och 

förklaring till vad som är orsaken bakom familjens kontakt med socialtjänsten. Vanligtvis är 

socialsekreteraren med i någon form, antingen vid skapandet eller när ord- och bildberättelsen 

presenteras för barnet (personlig kommunikation, 2015). 
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En “säkerhetsplanering” kan göras om ett barn riskerar att omhändertas av socialtjänsten och 

syftar till att trygga barnet och att minimera riskerna som finns i hemmet. 

Säkerhetsplaneringen är ett strukturerat arbete som innebär att barnet eventuellt kan bo kvar i 

hemmet. Det är ett arbete där professionella, familjen samt det nätverk familjen valt att bjuda 

in, på ett tydligt sätt lyfter fram vad som ska förändras och sedan gör en plan som på ett 

detaljerat sätt beskriver hur det ska gå till. Tillsammans görs regler för vad som ska gälla om 

hur barnet ska vara säkert. Den professionelle måste vara tydlig med att vissa krav måste 

uppfyllas runt barnets säkerhet, exempelvis att nätverket samt professionella ska involveras 

om något skulle hända som riskerar barnets säkerhet. Godkänns inte dessa minimikrav kan 

inte en säkerhetsplanering genomföras, vilket innebär att barnet istället måste skyddas genom 

en placering. Vid en säkerhetsplanering är det viktigt att inte bli överoptimistisk och riskera 

barnets säkerhet (naiv praktik) samtidigt som det är viktigt att lyfta fram styrkor och resurser 

som kan utgöra ett skydd för barnet långsiktigt. Den professionelle måste balansera mellan att 

varken utför en naiv praktik och riskera barnets säkerhet, eller utföra en rigid praktik som 

innebär att ha den professionelle har ett paternalistiskt förhållningssätt (Hiller, Söderberg och 

Witt, 2014). Embreus (2015) hänvisar till att det finns en omfattande internationell forskning 

som visar på den betydelsen mellan begreppet samarbetsallians och positivt utfall- att 

socialsekreteraren lyckas skapa arbetsallians är den enskilt viktigaste faktorn. En viktig 

ingrediens i skapandet av en god arbetsallians är att barn och föräldrar upplever delaktighet i 

det som rör deras situation (Embreus, 2015).  

2.6 Fidelity Research Projekt 

Allt eftersom SoS-modellen har implementerats i olika länder har ett antal frågeställningar 

uppkommit. Frågorna berör: “hur vet vi vad organisationen ska göra, hur vet vi att vi är på rätt 

väg, hur vet vi att vi använder SoS-modellen som avsett och hur vet vi vilka områden som 

behöver förbättras?” Idag pågår ett projekt bestående av amerikanska, kanadensiska och 

australienska arbetsgrupper, Fidelity working group, där även Turnell ingår. Projektet syfte är 

att ta fram verktyg med avsikt att mäta graden av användning. Rådgivare i projektet är 

professor Eilieen Munro och Eric Bruns. Tanken är att med dessa verktyg mäta hur 

organisationerna använder SoS-modellen samt få kännedom om vilka områden 

socialsekreterare och handledare behöver förbättra och utveckla (Resolutions Consultancy, 

2015).  
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2.7 Implementering enligt Andrew Turnell 

Turnells (2014) syn på implementering bygger på erfarenhet av införandet av SoS-modellen 

runt om i världen. Turnell (2014) pekar på vikten av att se implementeringen som en 

organisatorisk förändring som tar minst fem år att förankra. Enligt Turnell (2014) är den 

största utmaningen att hitta datasystem som stämmer överens med det befintliga 

dokumentationssystemet och SoS-modellen. Det finns ett antal nyckelfaktorer som Turnell 

(2014) pekar ut som särskilt betydelsefulla:   

 

 Att planera och uppdatera processen regelbundet. 

 Nödvändigheten med att ha en implementeringsgrupp och en implementeringsplan.  

 Att SoS-modellens förhållningssätt ska vara inarbetat inom organisationens alla led.   

 Vikten av en lärande och trygg miljö där personalen ges möjlighet att praktisera de 

nya kunskaperna. 

 Vikten av att ha stöd och engagemang från chefer och ledning. 

 

2.8 SoS-licensiering enligt Andrew Turnell 

Sedan januari 2013 får endast licensierade “trainers” och “consultants” utbilda andra inom 

SoS-modellen. Ett skäl till licensieringen beskriver Turnell (2014) är att det krävs erfarna 

utbildare och metodstödjare då arbetet inom barnavården är komplext och krävande. För att 

söka licens krävs att den professionelle har arbetat inom barnavården i minst sex år och har 

minst tre års erfarenhet av att använda sig av SoS-modellen. Huvudsyftet med licensieringen 

är att skapa ett internationellt forum där trainers och consultants kan utbyta erfarenheter och 

kunskaper med varandra. Kravet på licensiering är ett led i att kvalitetssäkra SoS-modellen för 

att kunna förändra barnavården, både som praktik, teori och organisation och nå fram till 

politiker och regering. Licensierade trainers och consultants betalar en årlig avgift mellan 

460-700 AUD (Australian dollars) till den organisation, Resolutions Consultancy, som 

bedriver verksamheten. Av dessa intäkter går 10 % bland annat till marknadsföring av SoS. 

En frilansande trainer betalar 10 % av sina intäkter den får in genom de utbildningar som den 

håller i till Resolutions Consultancy. Embreus (2015) beskriver även att Turnell genom dessa 

intäkter bibehåller en viss kontroll över SoS-modellen och ökar sin personliga inkomst. 
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3 Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

Gällande val av teorier och teoretiska begrepp har vi utgått från vår empiri, det vill säga i 

enlighet med en induktiv strategi (Bryman, 2008). De teorier och teoretiska begrepp vi använt 

är nyinstitutionell teori, human service organizations (HSO), gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymme.  

3.1 Ett nyinstitutionellt perspektiv  

Nyinstitutionell teori används i denna studie som ett ramverk för att ge en ökad förståelse av 

socialtjänsten som organisation. Teorin använder vi som ett komplement till 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Den senare bygger på hur socialarbetarens 

handlingsutrymme styrs av olika strukturella begränsningar, vilket kopplas till att arbetet sker 

i en människobehandlande organisation med dess byråkrati och rationalitet. Nyinstitutionell 

teori utgår istället från de normativ och kognitiva föreställningar som finns i och med 

institutionaliseringen av HSO (Levin, 2013). 

 

En viktig utgångspunkt i nyinstitutionell teori är att HSO bör ses som öppna system eftersom 

omgivningen är en stark påverkansfaktor (Johansson, 2009). I organisationer där syftet är en 

verksamhetsförbättring är det vanligtvis inte rationella överväganden som föranleder en 

förändring. Förändringen beror snarare på det kulturella och sociala tryck från omgivningen 

om en anpassning till de institutionaliserade föreställningar som präglar denna (Scott, 2003). 

Genom detta kan organisationens förändring ses som ett försök att uppnå den legitimitet som 

krävs för en organisations överlevnad. Resonemanget ovan visar på att samspelet med 

omgivningen, de normativa föreställningar samt de diskurser som råder i omgivningen, har 

betydelse för hur organisationen förändras, vilket påverkar handlingsutrymmet för den 

enskilde socialsekreteraren. Det är således inte bara rationaliteten som har en påverkansfaktor 

på handlingsutrymmet utan även kognitiva och normativa aspekterna (Levin, 2013). Teorins 

centrala begrepp är förutom legitimitet även rationaliserande myter, särkopplingar och 

osäkerhet. Med rationaliserande myter avses de institutionaliserade normer som beskriver hur 

exempelvis socialtjänsten som organisation ska se ut och agera. Dessa procedurer inbegriper 

hur socialtjänsten ska hantera organisatoriska frågor som i sitt sammanhang ses adekvata 

(Meyer, J.W. & Rowan, B., 1977). Anledningen till att procedurerna kallas myter är tron på 

att de ska vara till nytta, utan att bevisa en verklig effekt (a.a.). Ponnert (2013) för ett 

resonemang kring EBP som ett sätt att minska osäkerheten och godtyckligheten inom den 
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sociala barnavården. Hon framhåller att tilltron till modeller med uppvisad effekt kan bli 

“lösningar”, som förs vidare till olika sammanhang, trots avsaknaden av en analys för om 

modellen passar till det nya sammanhanget. Ponnert (2013) likställer detta med 

rationaliserande myter, som framhålls som effektiva och till hjälp, oavsett kontext.  Begreppet 

särkoppling kan beskrivas som att organisationen utåt sett har en fasad som stämmer överens 

med yttre föreställningar, det vill säga de krav på rationalitet och lämplighet som finns, medan 

organisationen i praktiken agerar annorlunda internt (Ponnert, 2013). Detta kan förekomma 

inom socialtjänsten där socialsekreteraren måste förhålla sig till socialtjänstlagen som ramlag, 

vilket innebär att kommunerna själva, genom socialsekreterarna, ges en viss frihet att tolka 

och utforma detaljerna. 

3.2 Human Service Organisation, HSO 

Human Service Organisations (HSO), människobehandlande organisationer, beskrivs relevant 

för att studera socialtjänsten som organisation. Råmaterialet i HSO består av människor som 

ska kunna erhålla stöd, skydd eller någon slags förändring. Det finns vissa typiska drag för en 

HSO såsom (Hasenfeld, 2010): 

 

 Att arbetet utgår från individuella eller samhälleliga ideologiska och moraliska 

värderingar, vilka inte alltid delas av alla involverade parter.  

 Ett ständigt strävande efter legitimitet i en oberäknelig omgivning präglat av många 

olika intressen. 

 Att arbetet sker med osäkra och oförutsägbara arbetsmetoder, något som kan leda till 

svårigheter med utvärderingar. Detta kan innebära att nya och icke beprövade metoder 

börjar användas inom organisationen, något som inte gynnar klienten. 

 Att kärnan i verksamheten är relationen mellan tjänstemannen och klienten. Då 

relationen mellan tjänstemannen och klienten påverkas av respektives personliga 

egenskaper blir det svårt för ledning, chefer och utomstående att få insyn i eller 

kontrollera vad som sker i mötet dem emellan. Detta innebär att tjänstemän i HSO kan 

beskrivas ha ett stort handlingsutrymme. 

 

Hasenfeld framhåller (2010) att problematiken gällande samverkan inom HSO, exempelvis 

socialkontor, handlar om att det inom dessa verksamheter finns olika kulturella värderingar 

och normsystem. Vidare kan tjänstemannen, genom spetskompetens tillskansa sig makt som 

kan ge möjlighet att påverka arbetsförhållandet. 
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3.3 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme  

Att arbeta inom individ- och familjeomsorgen innebär dels att vara representant för en 

organisation som ska ta tillvara samhällets intressen, dels att möta klienternas behov ansikte 

mot ansikte. Tjänstemän inom offentlig sektor som har direktkontakt med klienter benämner 

Lipsky (1980) ”street-level bureaucrats”, vilket socialsekreterare kan klassificeras som. 

Johansson (2007) benämner ”street-level bureaucrats” som gräsrotsbyråkrater i sin studie, 

utförd på försäkringskassan och arbetsförmedlingen, där han undersökte arbetssituationen och 

vad som karaktäriserar klientrelationen. Med utgångspunkt i ovanstående beskrivningar och i 

enlighet med Johansson (2007) kan tjänstemannen, å ena sidan anses ha ett begränsat 

handlingsutrymme med varierande grad av byråkratiska inslag. Å andra sidan kan 

handlingsutrymmet, i enlighet med Hasenfelds (2010) ses som stort då det finns utrymme för 

de motiv och ideologiska värderingar som verksamheten präglas av.  
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4 Kunskapsområdet gällande implementering 

Vi har tittat på forskning om implementering nationellt och internationellt inom HSO. 

Gällande forskning som studerar hur implementering av en modell från en kontext översätts 

till att gälla en annan kontext, har vi avgränsat oss till nationell forskning. Inledningsvis 

beskrivs sökprocessen, därefter historiken och forskningsläget gällande 

implementeringsforskning. Sedan redovisas följande rubriker: “Förstå, vill och kan”, 

“Kärnkomponenter för implementering”, “Från Vetenskap till praktik” samt “Forskning 

gällande implementering av SoS-modellen”.  

4.1 Sökprocess 

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt databaserna Social Science, ProQuest och 

EBSCO med “peer reviewed” som filter. Vi har även använt oss av Google Scholar, och 

DIVA. Framförallt har vi använt oss av ett så kallat snöbollsurval, där vi främst granskat 

kunskapsöversikter och andra relevanta studiers referenslistor som fört oss vidare till, för 

denna studie, relevant forskning. Engelska sökord vi använt oss av är: Signs of Safety, 

implementation, organizations, model, social work. De svenska sökorden vi använt är: 

implementering, evidensbaserad praktik, metod, modell, socialtjänsten. Dessa sökord har även 

använts i olika kombinationer.  

4.2 Forskningsläget 

Det finns ingen enhetlig och allmänt vedertagen definition av begreppet implementering 

(Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace, 2005). Fixsen, Naoom, Blase och Wallace  

(2009) beskriver implementering som de procedurer förenade med införandet av en ny modell 

i en befintlig verksamhet, samt säkerställa att modellen används korrekt och varaktigt.   

 

Implementeringsforskning är en relativt ung forskningsdisciplin. Pressman & Wildavskys 

(1973) studie visade på ett glapp mellan beslut och genomförande, framförallt i 

kommunikationen mellan politiska beslutsfattare och utförare, något som innebar att beslut 

förändrades längs vägen eller aldrig trädde i kraft. Ur studien myntades begreppet 

“implementering”. Författarna identifierade ett antal svårigheter med 

implementeringsprocessen, exempelvis att modellen inte var anpassad för verksamheten, brist 

på stöd från chefer och ledning samt att verksamhetens lagar och förordningar inte var 

kompatibla med modellen.  
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Pressman och Wildavsky (1973) banade väg för en ny syn på implementeringsforskningen, 

vilket ledde till debatten om top-down respektive bottom-up perspektiven. Björkemarken 

(1995) beskriver att den tidiga implementeringsforskningen utgick från ett top-down 

perspektiv. Med detta menas att besluten fattas högt upp i organisationen och sedan förs nedåt 

till gräsrotsbyråkraten som ska genomföra beslutet. Bottom-up perspektivet handlar om 

gräsrotsbyråkratens initiativ till förändring av arbetsuppgifter (Björkemarken, 1995). Lipsky 

(1980) är kritisk till top-down perspektivet när det gäller gräsrotsbyråkratier och framhåller att 

gräsrotsbyråkraten har ett relativt stort handlingsutrymme men begränsat med resurser, vilket 

gör att denne måste utforma egna rutiner.  Detta gör top-down perspektivet till ett orimligt 

alternativ när det gäller implementering av exempelvis modeller. 

 

Löfgren (2012) framhåller att det inte finns någon ultimat modell gällande implementeringen. 

Vidare pekar Löfgren (2012) på faktorer som bör lyftas fram när det gäller 

implementeringsforskning, exempelvis att top-down och bottom-up perspektiven bör 

kombineras, men att det är viktigt att tillföra ytterligare perspektiv då implementering är 

komplext.  Ytterligare en tanke som florerar inom implementeringsforskningen är interaktiv 

styrning, governance, det vill säga styrningsnätverk bestående av autonoma aktörer som 

ömsesidigt interagerar med varandra, inom en gemensam reglerad ram. Trots dessa nya sätt 

att se på och förstå implementering, finns idag ingen enhetlig syn på 

implementeringsforskningen (a.a.).  

4.3 Begreppen “Förstå”, “Vill” och “Kan” 

För att lättare förstå problematik som kan uppstå med en implementering utgår Lundquist 

(1984) från tre grundfaktorer som hjälp till förståelsen: ”Förstår” aktören vad det är som ska 

genomföras? ”Kan” aktören genomföra modellen? ”Vill” aktören genomföra modellen? Den 

första faktorn pekar på vikten av att aktören förstår vad som ska genomföras och vad som 

förväntas av denne. Om instruktionerna är oklara och aktören inte förstår vad som ska göras 

eller varför, använder aktören den nya metoden utefter sin egen tolkning, vilken kanske inte 

överensstämmer med det avsedda. Den andra faktorn handlar om resurser. Finns det 

tillräckligt med resurser såsom personal, kompetens, pengar och organisatoriska villkor för att 

kunna implementera en ny modell? Den sista faktorn rör aktörens vilja, vilken kommer att 

inverka på resultatet och utfallet av implementeringen. Om aktören uppvisar ett motstånd till 

att använda modellen kan det resultera i ett sabotage av implementeringen (Lundquist, 1984).  
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4.4 Kärnkomponenter för implementering 

Fixsen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace (2005) har i en forskningsöversikt sammanställt 

forskningsläget, främst gällande specifika program och modeller, från 1970 och framåt när det 

gäller implementeringsforskningen inom olika vetenskapliga discipliner, bland annat för HSO 

området. Efter en analys av 22 studier identifierade Fixsen et al. (2005) sju kärnkomponenter 

för en framgångsrik implementering vilka var återkommande, oavsett vetenskaplig disciplin. 

Översiktens resultat visar på nödvändigheten med att ha ett strukturerat och metodiskt 

tillvägagångssätt för att framgångsrikt kunna implementera ett program eller en modell. I en 

vetenskaplig artikel beskriver Fixsen, Naoom, Blase och Wallace (2009) att det tidigare fanns 

en syn på överförandet från vetenskap till praktisk användning som en passiv process, att “the 

product is the intervention”. Idag betonas samspelet mellan interventionen och utförarna som 

en aktiv process, “the practitioner is the intervention”, interventionen ses som en 

medskapande aktör. Kärnkomponenterna lyfts fram som viktiga för att få praktiker att 

använda metoden korrekt samt vid omvandlingen av forskningsbaserad vetenskap till den 

komplexa praktiska verksamhet som en HSO innebär. Författarna betonar att 

kärnkomponenterna interagerar och påverkar varandra i ett komplext växelspel och att dessa 

har en kompensatorisk förmåga.  Om svagheter finns inom en komponent kan en annan 

starkare komponent kompensera för bristen hos den förra. Utifrån kärnkomponenterna 

utformades en teoretisk modell för framgångsrik implementering. Kärnkomponenterna 

beskrivs nedan:  

 

1. Bemanning: praktiker med de rätta färdigheterna för yrket, vilket inkluderar 

erfarenhet, utbildning, professionskunskaper samt kvalifikationer för att arbeta med 

EBP. 

2. Stöd före och under implementeringen: att praktikerna i en trygg och lärande miljö får 

information och kunskap om modellen och dess värderingar samt hur den ska 

användas.  

3. Handledning: att få handledning och möjlighet att träna på att använda modellen 

genom hela implementeringsprocessen. 

4. Utvärdering av modelltrohet: för att utvärdera att personal använder modellen som det 

är tänkt. 

5. Modellutvärdering: för att utvärdera modellens effekter och som stöd för att använda 

sig av modellen korrekt. 
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6. Administrativt stöd: stöd och avlastning till praktiker så de kan koncentrera sig på 

klientarbetet. 

7. Strategiarbete: att samarbeta med externa aktörer med syfte att ombesörja sig om att 

organisationen har de resurser (finansiella, personella och organisatoriska) som 

behövs. 

 

En aspekt att tänka på i sammanhanget är att dessa kärnkomponenter är framtagna till att gälla 

implementering av evidensbaserade metoder. Dessa kan dock även tänkas vara tillämplig vid 

implementering av metoder och insatser oavsett EBP eller inte, då de flesta kärnkomponenter 

har beröringspunkter med de aspekter av en framgångsrik implementering som flertalet övriga 

studier visar på. 

4.5 Från vetenskap till praktik 

I följande avsnitt presenteras nationell forskning gällande implementering av modeller och 

dokumentationssystem inom socialt arbete. Studierna vi refererar till presenteras först i 

punktform för att underlätta läsvänligheten. 

 

 Engström och Armelius (2005) enkätstudie genomfördes år 2000 och undersökte hur 

implementeringen av Addiction Severity Index (ASI)-intervjun fallit ut hos personer 

som gått en ASI utbildning. 555 personer medverkade från tre olika verksamheter: 

kriminalvård, socialtjänst och behandlingsverksamhet. Dessa deltog i ASI-

utbildningen mellan åren 1996 till första halvåret av år 2000. Studien undersökte även 

specifikt hur ASI-intervjun användes, om det fanns något som underlättar 

användningen i framtiden samt hur många ASI-intervjuer som genomförts. Resultatet 

visar att den svåraste fasen i implementeringsprocessen är när en sporadisk 

användning ska övergå till en systematisk användning (Engström & Armelius, 2005)  

 

 Alexandersson (2006) har i sin avhandling undersökt hämmande och främjande 

faktorer vid en implementering. Hon har specifikt undersökt implementeringen av 

(ASI) och Integrerad Utvärdering (IUS) utan och med datorunderstöd, inom 

socialtjänstens missbruksenhet. Alexanderssons (2006) empiriska underlag består av 

enkäter och intervjuer där socialsekreterare, chefer och politiker ingår. Alexanderssons 

(2006) avhandling fokuserar således på implementeringen av systematiska 

dokumentationsmetoder. Den teoretiska ramen består av implementeringsteorin men 
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kompletteras av bland annat utvalda begrepp från organisationsteori och 

nyinstitutionella teorin. 

 

 Ponnert och Svensson (2011) analyserar hur den manualbaserade föräldrautbildningen 

Komet, en evidensbaserad metod, implementeras och översätts till en organisation 

med annorlunda förutsättningar och villkor, det vill säga i verksamheten vid särskilda 

ungdomshem, (SiS). Med nyinstitutionell organisationsteori analyserades det 

empiriska materialet, bestående av enkätsvar och gruppintervjuer med Kometutbildad 

personal samt intervjuer med utbildningsansvariga. I resultatet framkommer att det 

uppstod problem under implementeringsprocessen, exempelvis att viktiga 

nyckelpersoner slutade och att metoden inte var anpassad efter målgruppen. Idag är de 

upp till varje enskilt SiS-hem om de ska bedriva Kometutbildning och att om Komet 

ska överleva inom SiS beror på personalens möjlighet att vara flexibla i arbetet.  

 

 Johanssons (2004) delrapport undersöker den lokala organiseringen av BBIC-

projektet, en extern utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen. Genom fallstudier 

undersöks hur införandet av BBIC-projektet fallit ut, utvecklingsarbetets organisering 

och vad som hämmat respektive främjat förändringsarbetet. Delrapporten 

sammanställdes innan projekttiden slut. Dessa resultat finns publicerat i slutrapporten 

Socialstyrelsen (2007) sammanställt, vilken vi valde att utgå ifrån. Projektet pågick 

mellan åren 1999-2005. Då BBIC är importerat från England behövde metoden 

anpassas till den svenska kontexten, vilket gjordes i nära samarbete med de sju 

kommuner som ingick i projektet. Socialstyrelsen gav stöd och ramar till kommunerna 

som gavs möjlighet att anpassa modellen efter deras lokala förutsättningar. I 

kärntrupperna som bildades återfanns bland annat lokala BBIC-utbildare och chefer, 

där utbildarnas roll även bestod i att utbilda sina medarbetare i BBIC samt att vara 

metodstödjare.  

4.6 Organisation, ledarskap och struktur 

Gällande implementeringen av BBIC eftersökte kommunerna ett nytt arbetssätt, vilket gjorde 

att BBIC snabbt fick gehör. Ledning, chefer och personal såg BBIC som ett sätt att 

kvalitetssäkra verksamheten genom att möjligheten till kontroll, styrning och uppföljning 

ökade, vilket påverkade implementeringen i positiv riktning. Något som var gynnsamt för 

BBIC-projektet var att initiativtagarna tog del av vad implementeringsforskningen pekar på 
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som främjande alternativt hindrande faktorer (Socialstyrelsen, 2007). Socialstyrelsen (2007) 

betraktade implementeringen som en aktiv process som måste utvecklas och underhållas 

likväl som annan befintlig verksamhet, vilket även Fixsen, Naoom, Blase och Wallace (2009) 

lyfter fram som nödvändigt. Ett väl förankrat implementeringsprojekt som genomsyrar hela 

organisationen och har en samordning, en tydlig styrning på central nivå och att 

förändringsarbetet utförts på ett medvetet sätt inom organisationens alla nivåer, ses främja 

införandet (Socialstyrelsen, 2007; Alexandersson, 2006). Genom Socialstyrelsen 

uppmuntrades kommunerna att arrangera regionala nätverk samt att utveckla en 

implementeringsplan främjade införandet av BBIC (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Ytterligare en främjande faktor gällande BBIC-projektet är stödet från ledning, politiker och 

Socialstyrelsen, vilket skapade organisatoriska förutsättningar för införandet (Socialstyrelsen, 

2007). Brist på stöd från chefer och politiker visade sig i Alexanderssons (2006) studie vara 

en hämmande faktor. Ponnert och Svensson (2011) beskriver en väldig energi initialt av 

implementeringen av Komet-projektet. Komet packeterades tillsammans med nyckelord som 

”manual”, ”föräldrastöd” och ”EBP”, vilket både legitimerade implementeringen och 

tryggade personalen i att få effektiva verktyg i sitt arbete. Dock minskade energin bland 

personalen och implementeringsprocessen upphörde till stor del på grund av den tröghet som 

fanns i organisationen. 

 

I Alexandersson studie (2006) delas upplevelsen av att ha haft kunskap om själva syftet med 

projektet. Kunskap om syftet med införandet av en ny metod, ett nytt sätt att arbeta på, en god 

utbildning och inskolning med stöd, beskrivs som en främjande faktor för ett framgångsrikt 

införande (Alexandersson, 2006; Socialstyrelsen, 2007). Även att respondenterna trivs med de 

arbetsuppgifter som ska utföras samt med sin arbetsplats beskrivs som en främjande faktor 

(Alexandersson, 2006). Som hämmande faktorer ses en instabil personalsituation med hög 

personalomsättning (Alexandersson, 2006; Socialstyrelsen, 2007). Detta exemplifieras med 

att omorganisationer påverkade implementeringsgruppens arbete, vilket bidrog till att BBIC- 

projektet temporärt avstannade (Socialstyrelsen, 2007). 

4.7 Socialsekreterarnas attityder  

Engström och Armelius (2005) studie visar att den vanligaste anledningen till utbildning var 

på initiativ från chefer eller arbetsledare. Vidare framkom att 218 av de 362 personer som 

besvarade enkäten använde sig av ASI-intervjun efter utbildningens slut i sitt arbete. Gruppen 
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som använde ASI-intervjun med högst frekvens, var också den grupp som upplevde att de fick 

mycket stöd och störst möjlighet att använda den på arbetsplatsen. 181 personer uppgav att de 

använde intervjun till nästan alla klienterna trots fåtalet, oftast inte mer än tio, genomförda 

intervjuer per person. Engström och Armelius (2005) lyfter vikten av att ASI-intervjun 

används i klientarbetet, då detta påverkar implementeringsprocessen i en positiv riktning och 

att motivationen till att använda intervjun ökar om användarna upplever en omedelbar 

användning. Trots att den ena gruppen fick dåligt med stöd använder de instrumentet i samma 

omfattning som grupperna med mycket stöd, vilket författarna kopplar till att det funnits 

andra faktorer som kompenserat för detta, vilket påverkat användningen positivt.  

 

Socialstyrelsen (2007) lyfter betydelsen av att socialsekreterarna förstår motiven med BBIC-

formulären, att de får tid till att reflektera, öva, diskutera och utbildas. I Alexanderssons 

(2006) studie framkom att den höga arbetsbelastningen, tidsbrist, samt bristen på 

uppföljningar sågs som orsak till att metoderna inte använts i den utsträckningen som var 

avsett. Enligt Socialstyrelsen (2007) bör träning och utbildning ske i nära anslutning till det 

dagliga arbetet. Något som framkom var att flera deltagare upplevde formulären som 

hindrande gällande kreativiten och i klientkontakten. Det deltagarna upplevde stressande och 

kontrollerande var formulärens utformning med färdigformulerade frågor och fasta 

svarsalternativ (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Något som framkommit i flera studier vi tagit del av är betydelsen av nyckelpersoner såsom 

handledare, projektledare (intern och extern) samt utbildarna, som stöd under 

implementeringsprocessens gång (Ponnert & Svensson, 2011; Alexandersson, 2006, 

Socialstyrelsen, 2007). I Ponnert och Svenssons (2011) studie framkom en avsaknad av stöd 

från chefer, ett upplevt ointresse från ledningen samt att resurser saknades i form av tid. I 

Alexanderssons (2006) studie upplevdes den externa projektledarens roll som pådrivande 

vilket hade en hämmande effekt. Dock utpekas den externa projektledarens roll som 

betydelsefull och som en mer främjande faktor än hämmande. Stödet från projektledaren 

upplevs mer nödvändigt i början av införandet, men även vid införandet av nya moment. En 

främjande faktor i Alexandersson (2006) studie var att metoden var hjälpsam beroende på det 

pedagogiska upplägget. 
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4.8 Översättning och anpassning  

Alexandersson (2006) beskriver dokumentationsmetoderna som lätt applicerbara till det 

arbete respondenterna bedriver. Detta beroende på metodernas relevans till det sätt socialt 

arbete utförs utefter lagstiftarens intentioner om det sociala arbetet, verksamhetsuppföljning 

och utvärdering. Även aktörerna i BBIC-projektet upplevde att modellen lätt kunde anpassas 

till kommunens förhållanden, samt att BBIC förde med sig något viktigt gällande arbetssättet, 

exempelvis emottogs kunskapsgrunden och modellens värderingar positivt (Socialstyrelsen, 

2007). Trots att metoderna i Alexanderssons (2006) studier upplevdes relevanta användes de 

inte till alla ärenden. Den höga arbetsbelastningen, tidsbristen samt bristen på uppföljningar 

uppges som orsak till att metoderna inte användes i den utsträckning som det var avsett. I 

Ponnert och Svenssons (2011) studie beskrivs en mindre framgångsrik implementering, bland 

annat beroende på att en Kometmanual specifikt anpassad för SiS-hem uteblev till följd av att 

metodtroheten betonades av både personal och organisation. Tekniska problem upplevdes av 

respondenterna i Alexanderssons (2006) studie, vilket innebar att den datorunderstödda 

metoden (ASI och IUS med datorunderstöd) uteblev, det vill säga de från början fyra 

metoderna blev till två. Detta resulterade i att en arbetsgrupp hoppade av projektet under det 

första året, något som delvis kom att hämma implementeringen. Även i BBIC-projektet 

förekom tekniska svårigheter, bland annat upplevdes datastödet som svårhanterligt och 

problematiskt att kombinera med det engelska systemet. Först efter att licenskravet släpptes 

gavs möjligheten att utveckla ett system passande ett svenskt behov, där de mest relevanta 

delarna från systemet i England kunde användas (Socialstyrelsen, 2007). 

4.9 Sammanfattning och diskussion av nationell forskning  

Några av de svårigheter som Pressman och Wildavski (1973) identifierade kvarstår än idag, 

såsom brister i stöd, att verksamhetens lagar och förordningar inte stämmer överens med 

metoden eller att metoden inte var anpassad till verksamheten. När det gäller Engströms och 

Armelius (2005) studie om implementeringen av ASI-intervjun blev bortfallet 193 personer. 

Det saknas deltagarlistor från utbildningen mellan åren 1996-1998. Intentionen med ASI-

intervjun var att mäta insatsernas effekt men eftersom ASI-intervjun inte används planerat och 

systematiskt, det vill säga på det sätt avsikten var, är det svårt att mäta effekten.  

 

Alexandersson (2006) kopplar samman tre modeller: Vedung (1998), Hasenfeldt (1983) och 

Smith (1973), vilket gav en djupare dimensionsnivå till analysen. Vidare gör Alexandersson 

(2006) en triangulering, något som kvalitetssäkrar resultatet. När det gäller Ponnert och 
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Svenssons (2011) studie, gällande införandet av Komet till SiS-hem, blir det intressant att 

resonera kring om implementeringsprocessen hade hämmats alternativt främjats om 

Kometprogrammet anpassats och översatts till att gälla specifikt för SiS-hem. Trots att även 

andra faktorer hämmande processen är det troligt att en anpassning av Komet inneburit att 

programmet lättare fått fäste i verksamheten. Initiativtagare till BBIC-projektet är 

Socialstyrelsen som gav i uppdrag till externa författare att utvärdera bland annat 

implementeringen av BBIC-projektet. Detta kan balansera upp det faktum att Socialstyrelsen 

är initiativtagare och beslutsfattare till införandet av BBIC-projektet. Grundidén med projektet 

var att utgå från en bottom-up-strategi med ett top-down-perspektiv, med avsikt att framana 

projektkommunernas engagemang och drivkrafter.  

4.10 Forskning gällande implementering av SoS-modellen 

Gällande SoS-modellen behövs mer forskning i allmänhet, men framförallt mer oberoende 

forskning samt forskning i länder med jämförbara välfärds- och barnavårdssystem som 

Sverige. I Sverige, där utövarna kommit olika långt gällande implementeringsprocessen 

jämfört med många av de länder där nämnda studier är utförda, används verktygen genom 

hela utredningsprocessen och inte bara vid högriskärenden (Östberg, 2014). I texten som 

följer presenteras tre utvärderingar/studier från Minnesota, samt en mer omfattande studie 

utförd i Australien. Avslutningsvis presenteras en svensk utvärdering av implementeringen 

gällande SoS-modellen. Den svenska utvärderingen har vi valt att presentera enskilt, eftersom 

det är den enda svenska utvärderingen och därmed mer intressant ut ett nationellt perspektiv. 

 

I Salveron, Bromfield, Kirika, Simmons, Murphy och Turnells (2014) omfattande studie 

undersöks den sex år långa implementeringsprocessen av Signs of Safety i barn- och 

familjestöds enheten i västra Australien. Med utgångspunkt från bland annat Fixsen, Naomi, 

Blase, Friedman och Wallaces (2005) modell gällande olika implementeringsstadier, 

analyserades främjande och hämmande faktorer ur både ett organisatoriskt perspektiv och ett 

praktikerperspektiv. Denna fallstudie, där 27 praktiker och andra anställda i organisationen 

intervjuades, är ett samarbete mellan Western Australias och Australias Departement for child 

protection and family support och the University of South Australia. Författarna lyfter fram 

hämmande faktorer och utmaningar exempelvis ett komplicerat datasystem och svårigheterna 

med att få till stånd en välfungerande samverkan mellan interna arbetsgrupper. Som 

främjande faktorer lyfts betydelsen med att ha en implementeringsplan och att chefer och 

ledare är engagerade. Andra främjande faktorer var en lärande miljö där utbildning är 
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inkluderad, tydlig kommunikation, handledning till praktiker och att upprätthålla 

implementeringsprocessen under den avsedda tidsperioden. Ytterligare en främjande faktor 

var att den kultur som fanns inom organisationen stämde överens med förhållningssättet som 

ingår i SoS-modellen, samt att det bildades implementeringsgrupper med särskilt ansvar för 

olika delar av implementeringen av modellen (Salveron et al., 2014). 

I delstaten Minnesota, i Carver och Olmsted counties, inleddes implementeringen 

1999.  Sedan 2006 har Turnell samarbetat med Carver och Olmsted i syfte att vidareutveckla 

modellen till att passa den lokala kontexten. Något som särskiljer utvärderingarna/studien från 

andra är att det inte är praktiker som utfört studierna, utan de är utförda av The Wilder 

Research samt Casey Family Programs. Dokumentationsstudier och intervjuer med föräldrar, 

praktiker och andra samverkanspartners, kom att utgöra empirin. I en sammanställning av 

utvärderingarna/studien visar resultatet att SoS-modellen är en effektiv metod för att involvera 

familjer gällande utredning och planering kring barnets säkerhet. Det framgår att föräldrar 

upplever en ökad delaktighet och hälften av de tillfrågade upplever att praktikerna använt sig 

av verktygen som ingår i SoS repertoar. Vidare framkom vissa svårigheter med användningen 

av SoS-modellen bland praktikerna och att de med kortare erfarenhet av SoS-modellen i högre 

utsträckning uttryckte komplexiteten med att integrera modellen fullt ut i arbetet, jämfört med 

de praktiker som hade längre erfarenhet (Skrypek, Otteson & Owen, 2010; Skrypek, Idzelis 

Rothe & Pecora, 2012; Idzelis Rothe, Nelson-Dysek & Skrypek, 2013). Att integrera SoS-

modellen med befintliga rutiner i utredningsarbetet sågs som en utmaning. Det framkom även 

ett intresse för mer handledning i enskilda ärenden. Något som sågs hindra implementeringen 

var ledningens osäkerhet kring att fortsätta implementera SoS-modellen (Skrypek et. al, 2010; 

Skrypek, et. al, 2012; Idzelis Rothe et al., 2013).  

4.11 Jönköpingsutvärderingen 

I Sverige pågår en utvärdering med Jönköpings kommun som initiativtagare. Utvärderingen 

har ingen forskningsstatus, men trots detta valde vi att presentera denna då den är det enda 

materialet som finns att tillgå gällande SoS-modellen i svensk kontext. Syftet är bland annat 

att utvärdera implementeringen av SoS-modellen (Östberg, 2014). I dagsläget innefattas sex 

kommuner i den pågående utvärderingen. Resultatet från utvärderingen baseras på de enkäter 

som bland annat projektledare, samordnare, styrgrupp, chefer, socialsekreterare och föräldrar 

besvarat (Personlig kommunikation, 2015). Det är viktigt att vara kritisk till resultatet 

beroende på ett antal metodologiska svagheter, exempelvis befinner sig kommunerna i olika 

skeden i implementeringsprocessen, vilket gör att många slumpmässiga variabler spelar in. 
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Målet är att uppnå 40 föräldraintervjuer per kommun för ett statistiskt säkert resultat, något 

som inte uppnås i dagsläget. Vidare uppstår det vissa svårigheter kring vem som ska intervjua 

brukaren (Personlig kommunikation, 2015). Eftersom detta är en verksamhetsutvärdering är 

det en viktig aspekt att beakta och upplysa brukaren om att den som intervjuar/fyller i 

enkäterna inte står under etiklagen, såsom forskingen och står därmed inte under samma 

strikta regler.  Resultatet från sammanställningen 2014 visar att föräldrarna upplever sig väl 

bemötta, att socialsekreterarna är positiva till SoS-modellen och upplever att den är hjälpsam i 

arbetet. Utvärderingen visar att socialsekreterarna upplever att de använder sig av de verktyg 

som ingår i SoS-modellen i hög utsträckning. Detta är dock något som inte bekräftas av 

föräldrarna med undantag från ett av verktygen, tre hus. Det framkommer att verktygen inte 

används modelltroget av alla kommuner och att synen på modelltrohet skiljer sig åt, något 

som visar sig i att det finns oklarheter när och hur vissa verktyg ska eller inte ska användas. 

Dock är kommunerna eniga om att de alla har förhållningssättet med sig under hela 

utredningsarbetet. Vidare framkom att flertalet av kommunerna har hög personalomsättning, 

vilket påverkat implementeringen av SoS-modellen negativt (Personlig kommunikation, 

2015).  
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5 Metod 

Detta kapitel presenterar den metod vi valt, samt urval och avgränsningar vi gjort. Även en 

beskrivning av tillvägagångssättet för insamlingen av empirin och en förklaring av de 

analysmetoder vi tillämpat gällande empirin presenteras här. Sedan följer en diskussion om 

vår studies validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

hur vi har beaktat de etiska aspekterna som vi behövt ta ställning till. 

5.1 Metodval  

Vi har använt fallstudie som forskningsstrategi för denna undersökning. Fallstudien beskrivs 

som en forskningsmetod med syfte att bidra med djupgående kunskaper om 

undersökningsobjektet (Yin, 2007). Vidare beskriver Yin (2007) att en fallstudies fokus ofta 

ligger på sociala processer och relationer inom undersökningsområdet. Genom fallstudien kan 

en komplex kontext förstås, exempelvis på vilket sätt sociala processer fungerar (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att besvara syfte och frågeställningar utgår vi från en kvalitativ ansats 

där tre olika typer har använts: enskilda intervjuer, fokusgruppsintervju samt deltagande 

observationer. Då vår intention var att undersöka och fånga socialsekreterarnas och chefens 

upplevelser lämpar sig en fenomenologisk utgångspunkt. Med en fenomenologisk 

utgångspunkt ligger tyngdpunkten på intervjupersonens upplevelse av ett fenomen (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

5.2 Urval och avgränsningar 

I denna studie avgränsar vi oss till att endast undersöka upplevelserna hos socialsekreterare 

och chefer från en kommun och inte flera. Vidare valde vi att endast beskriva ett fall i stället 

för flera, då flerfallstudier anses mer komplicerade än för vad som ryms inom ramen för en c-

uppsats (Yin, 2007). Den barn- och ungdomsenhet där intervjuerna utfördes, valdes ut genom 

ett strategiskt urval, det vill säga urvalet styrs av i förhand redan bestämda kriterier (Kvale & 

Brinkman, 2009). Kriterierna för att ingå i urvalet var att socialsekreterarna ska ha deltagit i 

grundutbildningen i SoS och använda SoS-modellen. Barn- och ungdomsenheten är uppdelad 

i tre grupper som täcker åldersspannet 0-18 (21) år, mottagnings-, barn-, och 

ungdomsgruppen. Mot bakgrund av att enheten är funktionsuppdelad och för att få ett så rikt 

material som möjligt, bjöd vi in socialsekreterare från alla grupperna. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

Vi deltog båda under ett möte gällande en utvärdering av SoS-modellen i Jönköping, där 

resultatet presenterades, detta benämner Fangen och Sellerberg (2011) som deltagande 

observation. Vi tog även del av enkäterna i fysisk form och resultatet utvärderingen visade på. 

Därutöver har en av studiens författare, utifrån sin studentmedarbetaranställning, utfört 

deltagande observationer. De deltagande observationerna syftade till att få tillträde till tankar 

socialsekreterarna är mer eller mindre medvetna om när det gäller SoS-modellen och 

implementeringen av denna (Asper, 2007). Anteckningar fördes under de deltagande 

observationerna (Asper, 2007) som vi efter varje observation diskuterade.  

 

Innan de enskilda intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga), en inför intervjun 

med metodstödjaren och en till intervjun med enhetschefen. Dessa strukturerades med ett 

flertal frågor utefter tänkta teman som ett led i att operationalisera studiens syfte och 

forskningsfrågor. Den första intervjun genomfördes med metodstödjaren, detta då vi ville bli 

mer insatta i SoS-modellen. Sedan utförde vi fokusgruppsintervjun, med åtta 

socialsekreterare, för att fånga deras upplevelser av SoS-modellen och implementeringen. 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att fokusgrupp är den förhärskande intervjumetoden 

inom konsumentforskningen, men att den även används inom andra områden såsom vid 

utvärderingar av sociala program samt inom den akademiska samhällsforskningen. Då denna 

studie undersöker implementeringen av en, för enheten, relativt ny modell och personalens 

upplevelser av den samma, passar intervjumetoden.  

 

Med en fokusgrupp är det centrala att få fram många olika synpunkter på det ämne som är 

fokus för det valda ämnet (Kvale & Brinkman, 2009). Vidare beskriver Kvale och Brinkman 

att rollen som forskare snarare kommer att handla om att vara moderator och därmed 

introducera de ämnen som ska diskuteras och att se till att alla får komma till tals, än att ställa 

strukturerade frågor. I nästa steg intervjuades enhetschefen. De enskilda intervjuerna var 

semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer kan liknas vid vardagliga samtal, med den 

skillnaden att intervjun har ett syfte och delvis struktureras upp efter en intervjuguide 

(Bryman, 2008). Anledningen till att vi valde bort chefen och metodstödjaren från att delta i 

fokusgruppen var att de socialsekreterare som ingick i fokusgruppen skulle känna sig fria att 

uttala sig så som de känner. Att utföra enskilda intervjuer med metodstödjaren och 

enhetschefen täcker upp för den eventuella informationsförlust som kan uppstå i glappet 
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mellan socialsekreterare och chefers upplevelser och beskrivningar. Ytterligare en enskild 

semistrukturerad intervju genomfördes med en socialsekreterare, detta då vi behövde få svar 

på en del obesvarade frågor.  

 

Vid alla intervjuer medverkade vi båda för att minimera risken för missuppfattningar och för 

att fånga upp intressanta sidospår. Vid fokusgruppintervjun delade vi på uppgifterna som 

moderator, observatör och tekniskt ansvarig. Detta beroende på att ingen av oss har erfarenhet 

från att moderera fokusgrupper eller samtal och diskussioner av liknande slag. Vidare utfördes 

alla intervjuer på det socialkontor där studien tar sin utgångspunkt, detta då informanterna är 

tidspressade i sitt arbete och för att förenkla intervjun då fokusgruppen bestod av åtta 

deltagare. Innan fokusgruppens början presenterade vi oss och syftet med intervjun. Även 

informanterna presenterade sig och talade om vilken grupp de tillhörde. För att 

operationalisera syftet och forskningsfrågorna strukturerade vi upp fokusgruppintervjun kring 

tre olika teman: ”Förhållningssättet och verktygen”, ”Bra respektive mindre bra exempel på 

användningen av SoS-modellen” samt ”Positivt och negativt om SoS-modellen”, som vi skrev 

på en whiteboardtavla för att tydliggöra intervjuns ämne. Alla intervjuer spelades in via två 

mobiltelefoner, detta för att minimera risken att kvaliteten på inspelningarna skulle bli 

undermåliga. Mobiltelefonerna sattes på “flygläge” för att radera risken att inkommande 

samtal eller liknande skulle störa intervjuerna. 

5.4 Analysmetod 

Inspelningarna transkriberades av oss gemensamt genom att den ena lyssnade på 

inspelningarna och upprepade det som sades på inspelningarna medan den andre skrev på 

datorn. Efter denna procedur raderades alla inspelningar. Detta skrevs sedan ut för att läsas 

igenom flertalet gånger, med syfte att få en helhetsbild av informanternas uttalanden samt för 

att hitta ett mönster. Transkriberingarnas innehåll tolkades genom meningskoncentrering som 

analysmetod, vilket innebär att informanternas uttalanden komprimeras till kortare 

formuleringar för att sedan tematiseras (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver att tematiseringarna används för att tolka och analysera informanternas 

uttalanden på en djupare nivå vilket motsvarar en hermeneutisk ansats. De mönster vi såg som 

vi sedan tematiserade utifrån var: ”Vad är SoS-modellen?”, ”Förhållningssätt och verktyg”, 

”Delaktighet”, ”Kreativt och lustfyllt, men inget nytt”, ”Utbildning och stöd”, ”Anpassning” 

samt ”Hämmande och främjande”. Då vi, efter ytterligare genomläsningar av materialet, 

identifierade andra teman än de ursprungliga modifierades dessa till följande teman: 
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”Betydelsen av erfarenhet”, ”Utbildning och stöd”, ”Modelltrohet och anpassning”, 

”Jönköping och EBP”, ”Upplevelsen av utföra ett gott socialt arbete”, ”Delaktighet” och 

”Utmaningar för en specialiserad organisation”. I detta skede identifierades även möjliga citat 

vilka sorterades in under passande tema. Empirin från Jönköpingsutvärderingen består av 

anteckningar som fördes under den deltagande observationen från utvärderingsmötet.  Efter 

en genomläsning av dessa anteckningar togs endast en liten del ut som fördes direkt in under 

temat ”Jönköping och EBP”. 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I ett försök att skapa trygghet för informanterna utfördes intervjuerna på socialkontoret, detta 

för att minimera risken att situationen känns onaturlig och uppstyrd. Wibeck (2000) beskriver 

olika faktorer som ger bra förutsättningar för en fokusgrupp, såsom att den valda platsen för 

intervjun sker på en plats som känns trygg eller naturlig för deltagarna. Upplevs 

fokusgruppintervjun som otrygg och onaturlig kan det påverka validiteten. Vidare kan 

faktorer som grupptryck, rädsla att föra fram sin åsikt och att en av deltagarna påverkar de 

andra att tycka samma sak, påverka validiteten negativt (a.a.). Informanterna har getts 

möjlighet att läsa igenom och korrigera det transkriberade materialet. Metodstödjaren har, i 

egenskap av nyckelinformant, getts möjlighet att läsa ett utkast till denna studie. Då studien 

var färdig erbjöds hon även då att läsa igenom, och kommentera den färdiga uppsatsen. Kvale 

och Brinkman (2009) skriver att forskningsresultatens tillförlitlighet, det vill säga reliabilitet, 

kan kopplas till huruvida deltagarna kommer att ge olika svar till olika intervjuare. En av oss 

har en anställning som studentmedarbetare på det socialkontor där intervjuerna har utförts. 

Detta kan påverka möjligheten att replikera denna studie, då det innebär att relationen till 

socialsekreterarna har en karaktär både som medarbetare och inte enbart som en intervjuare-

deltagare. Å ena sidan kan detta medföra att deltagarna känner sig mer avslappnade i 

intervjusituationen vilket kan leda till att vi får mer ärliga och uttömmande svar, å andra sidan 

kan det också innebära att deltagarna är mer reserverade och rädda för att det som 

framkommer kan komma att användas emot dem. Detta till skillnad mot om två utomstående 

utför intervjuerna, deltagarna är då mer fria då det inte finns en arbetsrelation till intervjuaren. 

En annan risk är att studentmedarbetaren har svårt att ställa sig kritisk till hela 

forskningsprocessen. I ett försök till att motverka detta har vi återkommande diskuterat och 

reflekterat kring denna aspekt. 
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Då urvalet är strategiskt och baseras endast på ett socialkontor är det svårt att generalisera 

denna studies resultat till att gälla för andra socialkontor i allmänhet. Däremot, utifrån en 

analytisk generaliserbarhet, kan resultaten överföras till andra relevanta liknande situationer. 

Detta skulle exempelvis kunna vara andra barn- och ungdomsenheter inom socialtjänsten som 

använder sig av SoS-modellen i utredningssyfte med en likadan organisatoriskt uppbyggnad 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

5.6 Etiska aspekter 

I den studie vi utfört har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidentitetskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, odaterat). För att enskilda personer i vår studie inte ska kunna spåras har vi 

anonymiserat allt skriftligt material, vilket inkluderar transkriberingarna. Det finns således 

inget sätt att ta reda på vilka personer som ingår i studien. Innan intervjuerna genomfördes 

skickades ett informationsbrev till alla informanter. För att säkerställa att alla tagit del av detta 

brev upprepade vi det som informationsbrevet syftade till och fick bekräftat att alla samtyckte. 

Eftersom vi utförde en fokusgruppintervju fick alla deltagare tillgång till vem av dem som 

yttrade sig och förde fram sina åsikter, vilket eventuellt kunde leda till att det en 

socialsekreterare uttalade under fokusgruppen kan komma att användas mot denne vid ett 

annat tillfälle. En fördel med fokusgruppen är att det blir svårare för utomstående att härleda 

vem som har sagt vad, vilket ökar konfidentialiteten. Ytterligare en fördel med fokusgrupp 

som intervjumetod är att den informant som inte vill säga något eller inte vill att alla andra ska 

veta dennes åsikter kring någon fråga, kan välja att vara tyst. För att säkra klienternas 

sekretess anonymiserades de genom att benämna dem hen, pojke, flicka, mamma och pappa.  
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6 Resultat och analys 

Med hjälp av nyinstitutionell teori och teoretiska begrepp ur HSO samt teorin om 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme, har resultatet analyserats för att belysa 

organisatoriska och personella förutsättningar samt interaktionen med omgivningen. Vidare 

har vi valt Lundquists (1984) analysbegrepp “förstå”, “vill” och “kan“, för att analysera 

informanternas inställning till SoS modellen och dess införande. Som komplement för att 

analysera implementeringen valde vi de kärnkomponenter Fixsen, Naoom, Blase, Friedman 

och Wallace (2005) samt Fixsen, Naoom, Blase och Wallace (2009) sammanställt för en 

framgångsrik implementering.  

6.1 Fallet  

Vi har valt att undersöka implementeringen av SoS-modellen specifikt inom en barn- och 

ungdomsenhet. Nedan följer därför en beskrivning av hur denna enhet är organiserad. 

Undersökningskommunens socialtjänst är organiserad efter specialiseringsprincipen. 

Avdelningen är uppdelad i sex enheter som i sin tur är indelade efter funktionsområde, såsom 

barn- och ungdomsenheten där 35 socialsekreterare har sin anställning. Barn- och 

ungdomsenheten är i sin tur indelad i en mottagningsgrupp, en barngrupp 0-12 år och en 

ungdomsgrupp 13-18 år. Undersökningskommunen är en av flera kommuner/stadsdelar som 

befinner sig i olika skeenden av implementeringsprocessen av SoS-modellen. Informanterna 

arbetar på barn- och ungdomsenheten. Alla informanter är kvinnor. I fokusgruppen deltog åtta 

socialsekreterare varav en från mottagningsgruppen, tre från ungdomsgruppen (13-18 år) och 

fyra från barngruppen (0-12 år). Informanterna bestod även av enhetschefen, metodstödjaren 

samt ytterligare en socialsekreterare. Socialkontoret har sedan 2011 utvecklat förhållnings- 

och arbetssätt i enlighet med SoS-modellen. De enheter som ingår i implementeringen är 

barn- och ungdomsenheten, enheten på ensamkommande barn samt placeringsenheten. 

6.2  Betydelsen av erfarenhet, utbildning och stöd 

Tillsammans innehar informanterna stor erfarenhet och kompetens. Informanten med längst 

erfarenhet av barn/ungdoms- familjefrågor har 27 års erfarenhet, den med kortast 

anställningstid har ca ett och halvt års erfarenhet. När det gäller antal utbildningsdagar i SoS-

modellen ligger antalet mellan sex till 15 dagar. Förutom dessa utbildningsdagar har 

informanterna haft tillgång till ett stort antal handledningstillfällen i SoS-modellen. 

Metodstödjaren har arbetat på barn- och ungdomsenheten sedan 2005, och blev 
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projektanställd som metodstödjare för enheten gällande implementeringen av SoS-modellen i 

augusti 2014. Chefen för barn- och ungdomsenheten har arbetat med barn/ungdoms- och 

familjefrågor i 23 år. Grundutbildningen i SoS-modellen gick hon år 2002. Enhetschefen har 

deltagit i 12 utbildningsdagar i SoS-modellen. 

 

År 2006 genomfördes en utbildningssatsning där socialsekreterarna med myndighetsutövning 

inom avdelningen för barn och unga gick en grundutbildning under tre dagar med Tomas 

Embreus. Modellen fick positivt gehör och socialsekreterare upplevde att den inbegrep ett bra 

förhållningssätt. Satsningen ledde dock inte till att modellen implementerades eller 

vidmakthölls. Eftersom många som gått utbildningen slutade och att det inte skedde någon 

uppföljning, blev det upp till den enskilde socialsekreteraren och grupperna att driva det 

vidare, vilket hindrade utvecklingen av införandet.  

 

Våren 2011 köpte mottagningsgruppen in en utbildning i SoS-modellen av Tomas Embreus 

som blev metodhandledare för mottagningsgruppen. För att få inspiration åkte 

mottagningsgruppen till Jönköping hösten 2011, där socialsekreterarna använt SoS-modellen 

under en längre tid. De fick verktyget mappning beskrivet och hur Jönköping använder detta 

kartläggningsverktyg i förhandsbedömningarna med de tre grundfrågeställningarna: vad är 

oron, vad är det som fungerar och vad behöver hända? Från socialsekreterarna i Jönköping 

fick de tipset att gå Andrew Turnells grundutbildning, som han håller i Sverige en gång per år. 

Nedan beskrivs inspirationen som en vändpunkt för enheten: 

“På tåget därifrån bokade vi platser och sen var det bara att försöka få 

pengar så då sökte vi här, internt, om vi kunde få utbildningsmedel och fick 

det. Så vi åkte hela mottagningsgruppen, fyra socialsekreterare, en 

gruppledare och en utredare från varje grupp. Vi gick de här fem dagarna 

och det är på något sätt vändpunkten, för vi blev väldigt inspirerade och 

påfyllda och det kändes som att här har vi ett förhållningssätt och en 

metodologi som handlar om exakt det arbete vi gör. Det är 100 % det vi 

gör”. (Metodstödjaren) 

Under våren 2012 beslutar enhetschefen om att utbilda hela kontoret och i december 2012 

flögs en utbildare, Katrina Etherington, från Australien till Sverige. Grundutbildningen på tre 

dagar hölls tillsammans med Tomas Embreus och riktade sig till socialsekreterarna och 
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chefer. Coacher utsågs, som tillsammans med gruppledare erhöll en fördjupningsutbildning på 

ytterligare två dagar. Under våren 2013 fick cheferna specifikt riktad utbildning med utbildare 

från Holland. Enhetschefen om anledningen till valet att satsa på SoS-modellen: 

“Anledningen till varför vi satsade var drivet från socialsekreterarna som 

ville och fastnade för det här… det kom ju på något sätt underifrån om man 

får uttrycka sig så, det var inte så att ledningen bestämde att nu gör vi såhär, 

utan det var precis tvärtom, den andra resan. Ja, jag tror att man fastande för 

det och valde att satsa på det, vi såg att det var ett sätt att jobba på i 

myndighetsarbetet... och att det är en väldig vinst att det kommer från 

personalen, att det finns en glädje i att ta tillvara på de idéerna som finns i 

verksamheten, att jobba vidare på dem. “ 

För att säkerställa förankringen av SoS-modellen bildades det 2013 en implementeringsgrupp. 

Implementeringsgruppen har sedan initierat en implementeringsplan vilken gäller för åren 

2015-2019. Ett mål är att även gruppledare och chefer ska vara utbildade och anamma 

förhållningssättet som ingår i SoS-modellen för att stötta socialsekreterarnas 

utveckling.  Metodstödjaren om varför införandet av SoS-modellen fick bättre fäste denna 

gång: 

“Vi har gjort ett helt annat jobb och satsade på flera utbildningar men utsåg 

också en implementeringsgrupp, vi har coacher som driver det vidare. 

Gruppledare har gått gruppledarutbildning. Vi har anställt en metodstödjare 

som också liksom driver arbetet vidare. Så det är på ett helt annat sätt.” 

Enhetschefen om en trolig orsak till SoS-modellens fäste denna gång: 

“Ja, engagemanget och lusten är ju nått helt annat. Och SoS ger ju verktyg 

för att bedriva förändringsarbete, socialt arbete också genom 

utredningsprocessen. Att det finns en struktur för det tror jag är en av de 

bidragande orsakerna till att det ger sån lust hos socialsekreterarna, och man 

inkluderar familjer och barn på ett tydligare sätt om man jobbar med de här 

olika verktygen”. 

Socialstyrelsen bidrar med utbildningsmedel för att stärka barnskyddet och öka kvaliteten 

inom socialtjänstens barnskyddsarbete. Avdelningschefen ansökte om sådant medel för att 
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finansiera metodstödjartjänsten, vilket beviljades. Detta mot bakgrund av att 

socialsekreterarna önskade stöd för en vidareutveckling och fördjupning av sina kunskaper 

samt att de framförde ett behov av att få möjlighet att träna på att använda verktygen. 

Metodstödjaren har bland annat till uppgift att ge metodstöd i det vardagliga arbetet och hålla 

internutbildningar för socialsekreterarna. För att underhålla och utveckla praktiska färdigheter 

och kunskaper om SoS-modellen hålls interna utbildningsdagar kontinuerligt, bland annat 

halvdagar kring säkerhetsplaner och hur verktygen kan användas för att öka barns delaktighet. 

Vidare har metodstödjaren till uppgift att hålla sig uppdaterad gällande SoS-forskning för att 

sedan sprida den till socialsekreterarna samt att tillhandahålla administrativt material för 

verktygen. Det har även startats en bokcirkel. I nuläget finns det tio coacher och en 

metodstödjare. Både metodstödjaren och coacherna är behjälpliga åt kollegor när de har 

möten där det ska mappas. För nyanställda anordnas grundutbildningar kontinuerligt en till 

två gånger per år. Enhetschefen påpekar betydelsen av att kontinuerligt öva på de nya 

kunskaperna: 

“Sen har vi ju hela tiden praktiken, öva, öva, öva, det är inte bara utbildning. 

Det är det som så lätt händer, man går en utbildning och sen tror man att det 

ska funka men det gör ju inte det”. 

6.2.1 Analys 

Även innan införandet av SoS-modellen hade personalgruppen stor kompetens och erfarenhet 

som kvalificerar dem till arbetet med barn och unga. De har även tidigare erfarenheter av 

införande och implementering av andra modeller/arbetssätt, till exempel BBIC. Förkunskaper 

specifikt för SoS-modellen har de erhållit dels genom utbildning men även i förhållande till 

tidigare försök att införa modellen. Detta sammantaget ligger i linje med det Fixsen, Naoom, 

Blase och Wallace (2009) benämner som den första kärnkomponenten, “bemanning”. 

Faktorer som utbildning på olika nivåer för socialsekreterare och chefer med Turnell, 

Etherington och Embreus, studiebesök och att utse en implementeringsgrupp är exempel på 

andra kärnkomponenten ”stöd” som Fixsen et al. (2009) anser främja en lyckad 

implementering.  

 

Enhetschefens uttalande visar att hon ser på implementeringen som en aktiv process. Att se 

implementeringsprocessen som aktiv, det vill säga att det sker en interaktion mellan 

socialsekreteraren och införandet av SoS-modellen där socialsekreteraren ses som 
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medskapande i processens olika steg är positivt för en lyckad implementering enligt Fixsen, 

Naoom, Blase och Wallace (2009). Att en metodstödjare har utsetts för att stödja den 

praktiska träningen och användningen stämmer överens med Fixsen et al.s (2009) tredje 

kärnkomponent ”handledning”, samt att socialsekreterarna får tillfälle att öva på sina 

färdigheter i en trygg miljö, bidrar till att processen kan fortsätta att vara aktiv och inte 

avstannar. Att enheten sökte medel till att anställa en metodstödjare kan ses som ett 

”strategiarbete”, den sjunde kärnkomponenten, något Fixen et al. (2009) ser främja 

implementeringsprocessen. För att socialsekreteraren ska kunna fokusera på klienten och 

klientrelationen i första hand, är metodstödjarens roll betydelsefull, exempelvis gällande vissa 

administrativa uppgifter. Även detta är något Fixsen et al. (2009) ser främja 

implementeringen genom sjätte kärnkomponenten “administrativt stöd”. Som Lundquist 

(1984) beskriver är begreppet “kan” en viktig aspekt, vilket visar sig i exempelvis de resurser 

som enheten, i form av metodstödjare och utbildning, något som främjar den fortsatta 

processen.  

6.3  Modelltrohet och anpassning 

Något enhetschefen och metodstödjaren framhåller som en viktig aspekt när det gäller 

införandet av SoS-modellen är att modellen är utformad i Australien där välfärds- och 

barnavårssystemet är annorlunda utformade. Problematiken gällande barn som far illa där är 

inte på något vis nära problematiken vi har i Sverige, något som gör att synen på vad som 

anses vara allvarligt skiljer sig avsevärt åt. Enhetschefen lyfter att det i Sverige, med vårt 

familjestödsinriktade system och den lagstiftning som finns, har ett mer preventivt fokus på 

barn och barns välfärd, något vi ska vara stolta över. Hon pekar på att SoS- modellen därför 

behöver anpassas till våra normer och lagstiftning. När det gäller modelltrohet ses det som ett 

mål men inte ett krav, att socialsekreterarna ska använda verktygen i alla ärenden. Detta sätt 

att se på användningen av SoS-modellen beskrivs även vara förankrat hos övriga chefer. Hon 

betonar att det inte är uttalat att de ska arbeta modelltroget i alla ärenden: 

 

“... vi säger ju inte att vi jobbar med SoS rent metodtroget i alla ärenden. 

Det har ju inte vi gått ut med. Däremot jobbar vi med det förhållningssättet 

och verktygen i många ärenden”. 
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Under fokusgruppsintervjun framkommer att socialsekreterarna på olika sätt försöker förhålla 

sig till hur de ska använda verktygen. Det kan ibland upplevas svårt att anpassa sig efter SoS-

modellens verktyg: 

“... och jag kan känna att jag ibland liksom hoppar upp och ner, jag behöver 

ju sitta ner och prata men så ska jag upp och mappa så det är inte enkelt, 

man får hitta nått sätt”. 

“Jag har en känsla av att det i vissa fall inte är så mycket SoS som jag ägnar 

mig åt, utan det blir ganska mycket vanligt traditionellt socialt arbete. Men 

jag hoppas ju att jag har det där förhållningssättet ändå. Att man sköter sina 

samtal och kontakter med barn och föräldrar precis som man har gjort 

tidigare, att det kanske är helt ok också att säga, även om det kanske inte är 

så mycket SoS.” 

Metodstödjaren säger, utifrån handledningstillfällena, att SoS-modellens verktyg används i 

relativt stor omfattning men är medveten om att vissa socialsekreterare kanske aldrig 

använder verktygen. I varje rum finns en whiteboardtavla, vilken används i högre utsträckning 

än innan införandet av SoS-modellen. Verktyget mappning används mest frekvent, och även i 

samverkan med andra professionella, såsom skolan. Mottagningsgruppen använder ofta 

mappning vid förhandsbedömningar, men inte alltid på whiteboardtavlan. Dock använder de 

sig av de tre grundfrågeställningarna per automatik. Grundfrågeställningarna används även 

verbalt via telefon. Flertalet socialsekreterare upplever att mappningen på whiteboardtavla 

bidrar till att tydliggöra oron och förändringsprocessen för både socialsekreteraren och 

familjen, vilket gör att de tillsammans “äger” ärendet och processen som även blir transparent. 

Familjen ges möjlighet att korrigera informationen och blir därmed mer delaktiga. 

Socialsekreterarna upplever att familjerna blir mer delaktiga i och med mappningen, vilket 

citatet nedan visar:  

“... känslan man får att de är mycket mer aktiva, att det finns en aktivitet i 

rummet, det är en helt annan aktivitet i rummet”.…” 

och: 

“... så vi står och fotar, familjebehandlaren, jag och klienten, liksom bredvid 

varandra som värsta fotograferna.... det blir liksom en gemensam sak och 
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det känns som att det är mer gemensamt när man står där, på lika villkor, 

och fotar tavlan med varsin telefon”. 

Införandet av SoS-modellen har inneburit en ökning av nätverksmöten och att det privata 

nätverket inkluderas oftare. Fler nätverkspersoner har även involverats och förskolor, skolor 

och mor- och farföräldrar bjuds in i högre utsträckning. Metodstödjaren berättar att flera 

socialsekreterare har uttryckt en önskan om att få mer kunskap om och att använda 

säkerhetsplaner, som de förknippar med ett kreativt socialt arbete. Erfarenheten av att arbeta 

med säkerhetsplaner är relativt låg då endast ett fåtal har utförts.  Barnverktygen trygghetshus, 

men framförallt tre hus, är de som används mest frekvent i barngruppen. I ungdomsgruppen är 

tre hus modifierat till att passa åldersgruppen genom att använda gubbar i stället för hus. Även 

mottagningsgruppen använder ibland tre hus. Verktyget ord- och bildberättelser används 

också, något socialsekreterarna säger sig vilja använda mer av om det funnits tid: 

“Det har ju varit några som har gjort ”ord och bild” berättelser….Det är väl 

ett verktyg som vi skulle vilja göra mer av ….För jag tror jättemycket på det 

verktyget, jag tror att det är väldigt bra för barn”. 

SoS-modellens verktyg kan även användas om ett barn ska återplaceras till hemmet, som då 

blir en hjälp i att söka efter de resurser som finns i barnets närhet. Det finns även ytterligare 

ett användningsområde med SoS-modellen: 

“Vi använder oss av SoS kollegialt också, när vi drar ärenden, när vi har 

våra gruppmöten, när vi har uppskattande intervjuer och mappar 

ärendedragningar... så det är inte bara i klientkontakter som vi använder 

SoS”. 

6.3.1  Analys 

Enligt Fixsen, Naoom, Blase och Wallace (2009) är fjärde kärnkomponenten “utvärdering av 

modelltrohet” en viktig framgångsfaktor när det gäller implementeringsprocessen. Den syn 

som finns hos ledning och chefer gällande modelltrohet speglas i socialsekreterarnas sätt att 

använda de olika verktygen, vissa använder ett flertal och andra använder sällan eller aldrig 

något av verktygen. Att i princip alla antagit SoS-modellens förhållningssätt kan förklaras av 

att det är något socialsekreterarna känner igen och/eller använt sig av tidigare och att det 

upplevs vara det som är mest verksamt i SoS-modellen. SoS-modellens oroskolumn 
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tillsammans med det lösningsfokuserade arbetssättet samt möjligheten att använda modellen 

fritt, är bidragande faktorer till att socialsekreterarna vill använda modellen. Även att de 

finner SoS-modellen verksam i det myndighetsutövande arbetet gör att det finns en vilja att 

använda modellen. Detta kan sammantaget kopplas till Lundquist (1984) begrepp “vill”. 

6.4  Jönköping och EBP 

Vår undersökningskommun har nyligen beslutat sig för att medverka i den pågående 

utvärderingen av SoS-modellen Jönköping, där även ett flertal andra kommuner medverkar. 

Förutom utvärdering syftar detta även till ett nätverkssamarbete mellan kommunerna. 

Undersökningskommunen medverkade i detta nätverkssamarbete redan innan de beslutade att 

medverka i själva utvärderingen. Vi fick möjlighet att delta under ett utvärderingsmöte i 

Jönköping där representanter från samtliga deltagande kommuner befann sig. Anledningen till 

att vår undersökningskommun beslutat att medverka är dels för att förankra implementeringen 

och ta processen vidare, dels det faktum att forskningen gällande SoS-modellen är begränsad. 

Den har inte evidensstatus, vilket Jönköpings utvärdering bland annat syftar till, vilket 

framkommer genom detta citat:  

 “Syftet med ett samarbete kring utvärdering av SoS-modellen är kravet på 

evidensbaserad praktik, och att svara mot den kritik som finns mot 

professionen, att kunskap inte systematiseras inom socialt arbete, vilket i 

förlängningen innebär att arbetet inte kan utvärderas eller evidensbaseras” 

(Personlig kommunikation, 2015). 

När socialsekreterarna från vår undersökningskommun beskriver vad SoS-modellen är 

framträder olika förklaringar. Många av socialsekreterarna är överens om att förhållningssättet 

är det som är SoS-modellen, medan några pekar ut de specifika verktygen som likvärdigt med 

SoS-modellen, speciellt mappningen. Att det kan vara svårt att urskilja vad SoS-modellen är 

framgår av citatet nedan: 

“Det handlar mer om förhållningssätt… det blir kanske tydligare när man 

mappar eller gjort tre hus, då kan man känna att nu, nu har jag gjort SoS… 

annars, när man har vanliga samtal så tänker man inte på det. Och vad är 

SoS i det här, jag menar det är ju mer eller mindre i vårt sätt att jobba. Jag 

menar det är ett kontinuum, ibland är det mer och ibland är det mindre om 

man säger så” (Socialsekreterare). 
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Enhetschefen för ett resonemang om att SoS-modellens grundkoncept stämmer väl överens 

med värdegrunden enheten, socialtjänsten och kommunen vilar på och de mål som finns, där 

delaktighet för klienten är ett av dem. Vidare anser hon att förhållningssättet i SoS-modellen 

bidrar till en brukarmedverkan. Något hon anser särskilja SoS-modellen från andra 

lösningsfokuserade metoder är att det också finns ett fokus på den oro som finns gällande 

barnet: 

“... i SoS går man ju verkligen in och borrar i oron också och man tittar på 

de andra bitarna och lyfter de med...”. 

Enhetschefen beskriver SoS-modellen som ett ramverk, där den enskilda socialsekreteraren 

ges utrymme för att detaljstyra sina egna utredningar och använda sina professionella 

kunskaper och utbildning. Detta är något hon anser som viktigt, att måna om 

socialsekreterarnas yrkeskompetens, att själva bedöma vad som ska göras och vilka metoder 

som är relevanta i olika familjer. 

“... jag tycker också att det myndighetsutövande jobbet har stärkts, det har ju 

ingen status… jag tror ändå att man fått mera självförtroende som 

socialsekreterare i det här arbetet på den här arbetsplatsen... man gör inte det 

man alltid har gjort, utan man är faktiskt väldigt sugen och inspirerad i det 

här jobbet och därför har man också växt i yrkesrollen...” 

6.4.1 Analys 

Utifrån sjunde kärnkomponenten “strategiarbete” (Fixsen, Naoom, Blase & Wallace, 2009) är 

nätverkssamarbete något som är viktigt för att vidmakthålla implementeringen, det vill säga 

att deltagarna hjälper varandra att hålla rätt kurs genom att utbyta erfarenheter etc. Att 

kommunerna som deltar i Jönköpings utvärdering har olika syn på modelltrohet och hur SoS- 

modellen bör användas, kan ses som en försvårande faktor eftersom effekter och resultatet i 

utvärderingarna då blir osäkra. Detta i sin tur leder till att det blir svårare att kvalitetssäkra och 

evidensbasera SoS-modellen och verktygen. Att socialsekreterarna från Jönköpings 

utvärdering (personlig kommunikation, 2015) är positiva till och upplever modellen som 

hjälpsam, är något som även stämmer överens med svaren från vår undersökningskommun.  

 

I undersökningskommunen ses användningen av SoS-modellen som ett ramverk och att 

detaljerna lämnas till socialsekreterarna. Att använda osäkra, obeprövade och oförutsägbara 
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modeller, inom HSO, beskriver Hasenfeld (2010) som icke gynnsamt för klienten. Detta kan 

dock vägas upp mot att SoS-modellen är erfarenhetsbaserad, och därmed inte helt obeprövad 

(Turnell, 2014). Synen på SoS-modellen som ett ramverk uppmuntrar socialsekreterarna att 

använda sin professionalitet, något som i enlighet med Fixsen, Naoom, Blase och Wallace, 

(2009) fjärde kärnkomponent “utvärdering av modelltrohet” kan ses som ett hinder för 

implementeringen. Detta kan även främja implementeringsprocessen genom att de val hen gör 

gällande användningen, legitimeras av synen på SoS-modellen som ett ramverk, vilket utökar 

handlingsutrymmet (Johansson, 2007). Modelltrohet är särskilt viktigt för evidensbaserade 

metoder när det gäller utfallet för klienten (Fixen et al., 2009). I likhet med Fixen et al.s 

(2009) femte kärnkomponent “modellutvärdering” är syftet med Jönköpingsutvärderingen att 

utvärdera SoS-modellen för att ge stöd i hur den ska användas modelltroget, något som är en 

förutsättning för att SoS-modellen ska kunna evidensbaseras.  

 

Utvärderingen i Jönköping syftar till att SoS-modellen ska bli evidensbaserad. Utifrån 

omgivningens krav om effektiva arbetssätt för att legitimera socialtjänstens arbete söker 

organisationer efter modeller som ska syfta till att modellen ska ses som effektiv och mätbar. 

Ur ett EBP perspektiv ska SoS-modellen således leda till detta. Genom begreppet 

“rationaliserande myter” (Ponnert, 2013) förstås att det är lätt att de evidensbaserade 

modellerna ses som lösningen utan att först göra en analys om modellen passar in i sitt 

sammanhang eller inte. Med utgångspunkt ur empirin ses att socialsekreterarna måste anpassa 

modellen efter organisatoriska förutsättningar och den kontext modellen befinner sig i.   

6.5 Upplevelsen av att utföra ett gott socialt arbete  

Det råder en samstämmighet när det gäller åsikten om att SoS-modellens förhållningssätt inte 

är något unikt utan att den överensstämmer med bland annat de grundprinciper som BBIC 

utgår från. Några påpekar att förhållningssättet är viktigare än verktygen: 

“Om vi pratar om förhållningssättet så är det lika mycket MI och lika 

mycket som en massa andra saker, tänker jag, om man ska tänka efter 

nogsamt, jag menar om man ska vara specifik om vad SoS skiljer ut sig från 

andra så är det ju inte förhållningssättet, det är det ju absolut inte, då är det 

ju mycket annat” (Socialsekreterare). 
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Införandet av SoS-modellen bidrog till att socialsekreterarna upplevde en förändring när det 

gäller förhållningssättet gentemot klienterna, något som ledde till diskussioner om bland annat 

bemötande i arbetsgrupperna. Citaten nedan är från två socialsekreterare: 

“Alltså för mig så har nog det viktigaste varit själva förhållningssättet….det 

har varit en ganska radikal förvandling i mitt sätt att se på mitt jobb som har 

varit väldigt bra för mig…” 

”... för det första så är det inte du liksom som äger familjen, det är inte du 

som äger problemet ensam utan tillsammans med familjen, och det är en 

skillnad”. 

Informanterna beskriver att SoS-modellens förhållningssätt dels bidragit till ett annat 

bemötande av familjerna, dels att de ser ljusare på hela arbetssituationen. Vidare beskrivs att 

socialsekreterarna mer medvetet talar om vad gott socialt arbete innebär och att de även 

speglar varandra, vilket innebär att de lyfter fram när någon gjort ett gott arbete. Det har även 

skett en förändring i hur socialsekreterarna som grupp arbetar med en familjs problematik, till 

exempel vid ärendedragningar. Enhetschefen berättar om hur hon upplever detta: 

“Jag upplever att man tycker att det är roligare, och det är en väldig energi 

när man får till de här bra mötena, det kan man känna i korridorerna efteråt 

när de har haft ett sånt bra möte”. 

Betydelsen av en samsyn kring förhållningssätt och värderingar beskriver enhetschefen 

nedan: 

“... en gemensam metod och förhållningssätt på kontoret är ju också viktigt, 

att det finns någon slags samsyn kring värderingar hur vi vill jobba här, vad 

som är viktigt i arbetet. Att det inte är jag som kommer och talar om för dig 

hur du ska göra, det funkar ju väldigt sällan så”. 

6.5.1 Analys 

Att det i resultatet framkommer att förhållningssättet å ena sida stämmer överens med det 

befintliga innan införandet av SoS-modellen, men att det å andra sidan även upplevs som en 

förändring, kan förklaras som att SoS-modellen, med sina användarvänliga verktyg, 

möjliggjort en realisering av förhållningssättet i praktiken. Ur upplevelsen av att få 



47 

 

möjligheten att utföra ett gott socialt arbete tillsammans med den ökade arbetstrivseln uppstår 

en vilja att använda SoS-modellen i det dagliga arbetet. Lundquist (1984) begrepp “vill” är en 

betydelsefull aspekt på en implementering, finns vilja främjar det implementeringen av en ny 

modell till skillnad om det finns ett motstånd.  

6.6 Delaktighet 

I början på 2000-talet infördes BBIC i vår undersökningskommun som ett led i att öka barns 

delaktighet i utredningarbetet. Med BBIC följde ett förhållningssätt som hamnade i 

skymundan till följd av att fokus hamnade på formulären som upplevdes komplexa och alltför 

manualbaserade. Enhetschefen lyfter betydelsen av den kunskapsbas som finns i BBIC som 

värd att bevara. Att balansera mellan lagstiftarens krav på att inte överutreda och samtidigt 

följa dokumentationssystemet kan upplevas som motsägelsefullt, vilket även 

socialsekreterarna upplever.  Enhetschefen uttrycker: 

“Det är ju inget nytt det här med synsättet egentligen….men på något sätt 

har vi drunknat i BBIC, på att utreda på det sättet… så vi har haft så mycket 

fokus på det… det ena motsäger inte det andra för det är ju väldigt mycket 

värdefullt med BBIC också och vi har ju fått mycket hjälp av BBIC på 

något sätt men det är ju liksom för mycket, det gör oss ju liksom till en form 

av experter”. 

Den implementeringsplan som undersökningskommunen formulerat beskriver enhetens mål 

med införandet av SoS-modellen. Dessa är bland annat att öka delaktigheten hos barn och 

familjer och att fler barn ska ges möjlighet att bo kvar i sitt biologiska nätverk istället för 

placering utanför hemmet. Socialsekreterarna resonerar kring målen med införandet av SoS- 

modellen: 

“Målet, som jag har förstått efter utbildningarna, är väl att se resurserna och 

styrkorna i familjerna, vad en familj själv kan åstadkomma och lösa 

problem, är inte det målet?” 

“Att skapa delaktighet, det är väl sådana saker ...Att göra tydligare och 

säkrare bedömningar... Att identifiera risk…” 

Förhållningssättet och de verktyg som hör till SoS-modellen bygger med sitt pedagogiska och 

sin enkla uppbyggnad på att barn och föräldrar blir delaktiga:  
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“Genom ”tre hus”, som är barnets berättelse till föräldrarna, och till oss 

också då förstås, så blir barnen lite mer delaktiga genom att man ger dem 

lite mer tid när de får sitta där och försöka rita och skriva.… jag tror att vi 

ger barnen mera tid och utrymme och att de blir mer delaktiga i våra 

utredningar i dag jämfört med för några år sedan. Det kan också ha en 

väldigt kraftfull effekt på föräldrarna att se barnets tre hus och vad hen har 

skrivit. Att det går direkt in i hjärtat på dem” (Socialsekreterare). 

6.6.1 Analys 

Genom Lundquist (1984) begrepp “förstå” framträder att informanterna är införstådda med 

vilka målen med införandet av SoS-modellen är. Förstår socialsekreterarna vad syftet och 

målen är kan detta främja implementeringen. 

 

Att SoS-modellen ses som hjälpsam och bidrar till att öka familjernas delaktighet i 

klientarbetet visas av att förhållningssättet och vissa av barnverktygen används av alla tre 

grupper. SoS-modellen kan därför ses som en hjälp för socialsekreterarna att försöka leva upp 

till omgivningens krav på ökad brukarmedverkan och delaktighet, något som även är ett av 

verksamhetens mål. Detta kan i enlighet med Levin (2013) ses som en påverkan av 

interaktionen med omgivningen, med syfte att uppnå legitimitet (Hasenfeld, 2010). Att 

socialsekreterarna försöker anpassa SoS-modellen efter deras professionella arbetssätt kan ses 

som att de värnar mer om klient-socialsekreterarrelationen än om att vara modelltrogna (a.a.).  

6.7 Utmaningar för en specialiserad organisation  

En av de uppgifter metodstödjaren har är att undersöka hur enheten tillsammans med den 

externa aktören för familjebehandling kan samarbeta utifrån SoS-modellen. Detta kan 

exempelvis handla om att hitta ett sätt att arbeta kring ord- och bildberättelser. Samarbetet 

med familjebehandlarna har bidragit till att även de har anammat SoS-modellen och börjat 

använda den. När insatsen familjebehandling ska inledas beskrivs mappning vara hjälpsamt 

vid uppstartsmötet med syfte att sätta in behandlaren i familjens problematik men även vid 

formulerandet av den genomförandeplan som ska utformas. 

“Det är ju otroligt bra att använda mappning i uppdragsmöten för att då 

pratar man ju om oron och om vad som behöver hända och det blir ju det 

familjebehandlaren och klienten ska fortsätta jobba med. Så att det 

förenklar… förut var det ju vi som ska hitta världens tjusigaste 
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genomförandeplaner och uppdrag, nu får man det på köpet på något sätt. Jag 

tycker vi vinner lite tid och kraft på det” (Socialsekreterare). 

Metodstödjaren ser ett syfte med att få familjebehandlarna i ett ännu närmare samarbete med 

familjen. Detta då familjebehandlarna skulle kunna göra mycket av socialsekreterarnas arbete, 

såsom uppföljning, göra kontrollvisiter och att skriva en ord och bild berättelse. Enhetschefen 

diskuterar kring manualstyrda metoder kontra professionalitet och förändringsarbete. SoS-

modellen inbegriper ett slags förändringsarbete, vilket tar tid från ordinarie arbetsuppgifter 

och som i nuläget ligger på entreprenad: 

“Sen är det ju tidsaspekten så klart, alltihop, hur stort utrymme finns det på 

socialkontoret för en socialsekreterare att jobba med förändringsarbete? 

Kontra allt annat man ska göra. … tittar man på checklistor och riktlinjer 

och allt så ska det ju vara rutiner och riktlinjer för allting, det kan ju låta 

väldigt bra men i princip så kan det innebära: check, check, check, du har 

gjort allting rätt men det har inte hjälpt någonting. Alltså det har inte blivit 

ett dugg bättre för barnet. Men då har vi ryggen fri, och det är ju det som är 

frågan: Är det som är det viktigaste? Jag tycker ju inte 

det…“(Enhetschefen). 

Metodstödjaren beskriver att det finns risker både med att låta barn bo kvar hemma i en 

ogynnsam miljö och att placera barnet utanför hemmet. Även om barnet bor kvar hemma med 

en säkerhetsplan formulerad går det inte att ta bort alla risker. Hon beskriver betydelsen av att 

vara reflexiv och balansera risk och skydd, för att inte hamna i en naiv praktik. 

Socialsekreterarna beskriver en svårighet med att å ena sidan invänta en förbättring i familjens 

situation, och att å andra sidan avgöra när läget är akut, det vill säga att balansera mellan en 

naiv och en rigid praktik. För att inte hamna i naiv praktik, då en säkerhetsplanering 

genomförs som alternativ till placering, krävs resurser i form av tid och personal. Ett utökat 

samarbete eftersträvas med den externa familjebehandlingen, vilket kan göra det möjligt att 

arbeta mer med säkerhetsplaner. Dock är det vissa moment som måste kvarstå hos 

myndigheten, såsom att säkerhetsplanen behöver granskas av myndigheten och att 

minimikraven måste formuleras. Något som enhetschefen ser som en stor utmaning är 

personalförsörjningen och att bibehålla kompetensen, inte minst gällande SoS-modellen. 

Detta trots att undersökningskommunen haft en lägre personalomsättning än många andra 

kommuner. Det finns ett resonemang om att säkerhetsplaner är nästa steg i implementeringen: 
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“Och då kan ju en utmaning vara om det finns tillräckliga resurser för 

socialsekreterarna att jobba med säkerhetsplaner? Är organisationen 

anpassad efter att jobba med SoS-modellen fullt ut? Eller finns det delar i 

det som man behöver förändra? Jag vet inte” (Metodstödjaren). 

Ett mål, beskrivet i implementeringsplanen, är att SoS-modellen ska vara kompatibel med 

enhetens övriga arbetssätt såsom BBIC. Enhetschefen och metodstödjaren lyfter fram 

utmaningen med att få ihop dokumentationen kring SoS-modellen och BBIC då dessa inte 

upplevs kompatibla med varandra.  

Enhetschefen: 

“...det är ganska svårt att få in det här fyrkantiga liksom, manualbaserade 

metoderna, jag tycker det. Och det här (SoS-modellen) är ju en struktur och 

inte manualbaserat alls på det sättet. Så det är väl en utmaning att få ihop det 

där, verkligen”. 

Metodstödjaren:   

“… vi har inte system som är anpassat, men om man lyssnar på de andra 

länderna så är det exakt samma bekymmer”. 

6.7.1 Analys 

Med specialiseringen följer krav på rationalitet och spetskompetens (Lipsky, 1980). 

Mottagningsgruppen bildades år 2009 för att, i första hand, höja kompetensen och minska 

osäkerheten gällande förhandsbedömningar. De sökte efter ett arbetssätt som kunde vara 

hjälpsamt för detta. SoS-modellen förde därmed samman byråkratins rationalitet med 

socialsekreterarens behov av att utföra ett professionellt arbete. Genom detta sätt, att erhålla 

spetskompetens kan gräsrotsbyråkraten öka makten över sitt handlingsutrymme precis som 

Hasenfeld (2010) beskriver. 

 

Socialsekreterarna arbetar mer med förändringsarbete sedan införandet av SoS-modellen, 

vilket ställer andra krav på organisationen. Att frigöra resurser som tid och personal för att 

göra det möjligt för socialsekreterarna att arbeta med exempelvis säkerhetsplaner är en stor 

utmaning. Om det är dåligt med dessa resurser gör det svårare för socialsekreterarna att föra 

in det förändringsarbete modellen inbegriper i sitt arbete. De organisatoriska förutsättningarna 
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i form av en specialiserad verksamhet kan ses som en komplicerande faktor då enheten 

egentligen inte har utrymme eller resurser i form av tid för det förändringsarbete som 

inbegrips i SoS-modellen. Genom begreppet särkoppling (Ponnert, 2013) förstås att 

socialtjänsten utåt sett har en fasad om att vara en specialiserad, effektiv och rationell 

organisation, som blir svår för enheten att upprätthålla internt. Samverkan med externa 

aktörer, som exempelvis familjebehandlingen, kan ses som ett sätt att öka organisationens 

resurser (Fixsen, Naoom, Blase & Wallace, 2009) i enlighet med sjunde kärnkomponenten 

“strategiarbete”, för att till exempel arbeta vidare med säkerhetsplaner, vilket i sin tur kan 

främja implementeringen.  

 

Stödet socialsekreterarna har genom metodstödjaren kan ses som ett administrativt stöd. 

Svårigheterna med att förena det befintliga dokumentationssystemet med SoS-modellen kan 

hämma implementeringen, exempelvis genom att socialsekreterarna väljer att inte använda sig 

av SoS-modellen. Om organisatoriska resurser finns i form av ett administrativt stöd, såsom 

ett anpassat dokumentationssystem, underlättas dokumentationen, i enlighet med Lundquist 

(1984)  begrepp “kan”. 

6.8 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Förutom BBIC-projektets och SoS-modellens ursprung i andra länder med ett annat 

barnavårds- och välfärdssystem än Sverige, finns det många likheter mellan 

implementeringen av dessa modeller. Bland annat sågs BBIC som en relevant metod i 

förhållande till arbetet och arbetssättet, vilket även våra informanter upplevde med SoS-

modellen, något som ses som främjande för implementeringen (Johansson, 2007). En annan 

likhet är att Socialstyrelsen (2007), initiativtagaren till införandet, i likhet med enhetschefen i 

vår undersökningskommun, antog samma syn på implementeringen. Både Socialstyrelsen 

(2007) och enhetschefen såg implementeringsprocessen som en aktiv process, vilken måste 

underhållas (Fixsen, Naoom, Blase & Wallace, 2009). Detta är något som främjar 

implementeringen enligt Fixen et al. (2009). 

 

Att BBIC-projektet, i ett nära samarbete med kommunerna, anpassades till den svenska 

kontexten och att Socialstyrelsen förankrade implementeringen hos kommunerna, främjade 

processen (Socialstyrelsen, 2007). Det bottom-up perspektiv som präglar införandet av Sos-

modellen i undersökningskommunen, kan ses som en likhet med BBIC-projektet och faktorer 

som främjar (Lipsky, 1980). BBIC-projektets implementering utgick från en bottom-up 
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strategi med ett top-down perspektiv (Socialstyrelsen, 2007), vilket kan sägas vara i linje med 

det som Löfgren (2012) rekommenderar, det vill säga att båda perspektiven kombineras med 

reservationen för att ytterligare perspektiv bör tillföras. Detta eftersom en implementering är 

komplex och att det inte finns en ideal implementeringsmodell (Löfgren, 2012). SoS-

modellens bottom-up implementering beskrivs av Lipsky (1980) som det bästa alternativet när 

det gäller implementering av modeller i HSO-organisationer.  

 

Socialsekreterarna upplevde att SoS-modellen och dess förhållningssätt stämmer väl överens 

med det befintliga förhållningssättet. Detta kan tyda på att den arbetskultur socialsekreterarna 

arbetar inom går i linje med den kultur som SoS-modellen har med sitt lösningsfokuserade 

förhållningssätt, något som lyfts fram som främjande vid en implementering (Salveron, 

Bromfield, Kirika, Simmons, Murphy och Turnell, 2014). Fixsen, Naoom, Blase och Wallace, 

(2009) beskriver sin implementeringsmodell med dess kärnkomponenter som 

kompensatoriska, men även att komponenterna interagerar i ett ständigt växelspel. Detta ses i 

SoS-modellens implementering som vid vissa tillfällen brister och hämmas, exempelvis med 

svårigheter kring dokumentationssystemen (Alexandersson, 2006; Socialstyrelsen, 2007; 

Salveron, Bromfield, Kirika, Simmons, Murphy & Turnell 2014). Något som kan ses som en 

kompensatorisk faktor (Fixsen, Naoom, Blase & Wallace, 2009) är att socialsekreterarna 

upplever SoS-modellen som hjälpsam i arbetet och att SoS-modellen legitimerar 

användningen av de professionsspecifika färdigheterna, något som gör att de ”vill” 

(Lundquist, 1984) använda modellen.  

6.9 Slutsatser  

Utifrån socialsekreterarnas upplevelse ses att SoS-modellen kan bidra till att öka 

delaktigheten hos barn och föräldrar. De upplever att de pedagogiska verktygen bidragit till 

att praktiskt möjliggöra förhållningssättet i arbetet, vilket i sin tur möjliggjort för föräldrar och 

barn att vara mer delaktiga i utredningsarbetet. BBIC och SoS-modellen har samma 

grundprinciper och förhållningssätt. Då BBIC implementerades syftade den, i likhet med SoS-

modellen, till att öka barns delaktighet.  Dock innebar BBIC:s manualstyrda arbetssätt att 

fokus hamnade på dokumentationen. Det praktiska sociala arbetet, exempelvis att 

delaktiggöra barn i utredningen, fick mindre utrymme. En faktor vi ser som kan komma att 

hämma implementeringen är de tekniska svårigheterna med att kombinera det befintliga 

dokumentationssystemet med dokumentationen av SoS-modellen. 
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Vi ser att det finns en relativt stor frihet när det gäller användningen av SoS-modellen i 

undersökningskommunen. Detta gör att SoS-modellen ger utrymme för, och legitimerar 

socialsekreterarnas användning av sina samlade erfarenheter och kunskaper inom 

barnavårdsområdet. De kan därmed använda sin profession för att bedöma när, och hur de vill 

använda SoS-modellen, anpassat efter klientetens behov. Vi ser att detta sammantaget ökat 

handlingsutrymmet, där relationen till barn och föräldrar samt det stöd och den hjälp de är i 

behov av, hamnar i fokus.  

 

Det vi ser, utifrån resultatet, som har främjat implementeringen och möjliggjort för SoS-

modellen att få bättre fäste denna gång än den tidigare omgången, är att socialsekreterarna 

hade bättre förkunskaper, mera stöd och resurser på alla nivåer samt att initiativet kom 

underifrån, från gräsrotsnivå. Att socialsekreterarna upplever modellen som hjälpsam i det 

myndighetsutövande arbetet när det gäller att göra bättre bedömningar, ser vi också som en 

bidragande orsak till att implementeringen lyckats bättre denna gång.  

 

Resultatet pekar även mot att arbetssättet bidragit till en mer positiv syn av både arbetet och 

klienterna. Utifrån resultatet ser vi att SoS-modellen har ökat arbetstrivseln och lusten till 

arbetsuppgifterna. SoS-modellen med dess pedagogiska verktyg och förhållningssätt 

inbegriper att delaktiggöra barn och föräldrar. I och med detta behöver socialsekreterarna i 

mindre utsträckning reflektera över hur de kraven gällande delaktighet och brukarmedverkan 

ska införlivas. 

  

Utifrån enhetschefens perspektiv ses att socialsekreterarna arbetar mer med förändringsarbete 

än tidigare, vilket vi tolkar som att de, genom SoS-modellen, arbetar mer behandlande, något 

som i sin tur ställer andra krav på organisationen. Trots att resultatet visar på att alla tre 

grupperna inom enheten har tagit till sig och använder sig av SoS-modellen, framstår det som 

problematiskt att ta nästa steg, att arbeta med säkerhetsplaner. Med utgångspunkt ur 

specialiseringen och beställar- och utförarmodellen, visar resultatet att det är komplicerat att 

införa SoS-modellen i en funktionsuppdelad organisation. Detta då resurser i form av en 

extern aktör, familjebehandling, krävs då resurserna inom organisationen inte finns för att 

ombesörja detta, alternativt att de organisatoriska förutsättningarna förändras genom att en 

omorganisation sker. 
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Avslutningsvis, ser vi även utifrån resultatet, att det sker en maktutjämning i klient-

socialsekreterare relationen där socialsekreteraren lämnar ifrån sig rollen som expert. Det 

sociala arbetet ses därmed i högre utsträckning handla om att lösa problemet tillsammans med 

klienten, inte åt klienten. I likhet med Jönköpingsutvärderingen, ser även vi, att det som 

framträder är att SoS-modellens förhållningssätt är essensen av modellen som i princip alla 

socialsekreterare har anammat och finner vara mest hjälpsamt i arbetet. Vi ser att SoS-

modellen används av alla tre arbetsgrupperna där mappning är det verktyg som används mest 

frekvent, samt att tre hus används i hög grad. Detta sammantaget möjliggör att 

socialsekreterarna använder sin kreativitet, vilket ökar lusten till användandet av modellen.  

7 Slutdiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar gällande den inställning socialsekreterarna 

och enhetschefen i vår undersökningskommun har gällande SoS-modellen och dess införande, 

valde vi att använda organisationsteori samt teoretiska begrepp och forskning om 

implementering. Med utgångpunkt ur resultatet kan vi konstatera att socialsekreterarna och 

enhetschefen mestadels har positiva uppfattningar gällande SoS-modellen och dess införande. 

Modellen upplevs vara ett hjälpsamt verktyg i det myndighetsutövande arbetet som innebär 

att kunna hantera den komplexa, dubbla yrkesrollen socialsekreteraren har genom att å ena 

sidan ta tillvara organisationens intresse, och å andra sidan ombesörja klientens intresse. 

Vidare upplevs SoS-modellen kunna bidra till ökad delaktighet för barn och föräldrar. Stöd 

från ledning och chefer ser vi som en främjande faktor till implementeringen, vilket ligger i 

linje med tidigare forskning. SoS-modellens förhållningsätt har även inneburit en förbättring 

av arbetsmiljön och arbetsklimatet. 

 

Trots försök att genom BBIC delaktiggöra barn uppnåddes inte detta i tillräckligt hög grad, 

vilket FN:s barnrättskommitté påpekat. I resultatet, som vi ser det, framkommer att SoS-

modellen har potential att kunna svara mot denna kritik. Detta då SoS-modellen är tillämpbar 

i det myndighetsutövande arbetet och inbjuder till att delaktiggöra barn och föräldrar. 

Däremot är det svårt att veta vad i SoS-modellen som faktiskt delaktiggör barn och föräldrar, 

förhållningssättet, de specifika verktygen eller kombinationen av båda dessa. Det kan även 

tänkas att SoS-modellen bör användas på ett visst sätt och i en viss omfattning för att barn och 

föräldrar ska delaktiggöras, något som kan komma att förändras över tid. Med detta menar vi 

att socialsekreterarna tog emot modellen positivt då den kom rätt i tid, vilket gör att de finner 
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den användbar och effektiv men att detta kan mattas av, allt eftersom de kommer att behärska 

den alltmer och att modellen då inte upplevs lika lustfylld. En annan risk är att den kunskaps- 

och erfarenhetsbas gällande SoS-modellen försvinner med de socialsekreterare som slutar om 

ny personal inte introduceras för modellen, beroende på avsaknad av organisatoriska och 

personella resurser. Modellen kan ge utrymme för socialsekreteraren att använda sina 

professionskunskaper, vilket ger förutsättningar för att kunna utföra ”ett gott socialt arbete”. 

Vad ”ett gott socialt arbete” innebär är dock svårt att beskriva. Det vi menar med ett gott 

socialt arbete är ett klientnära arbete där klienten delaktiggörs och där klientens styrkor och 

resurser lyfts, samtidigt som den oro och de problem/risker som finns vägs in. Vidare innebär 

det att den professionelle ser på klienten som någon värd att samarbeta med. En viktig fråga 

blir därmed: passar SoS-modellen in i en specialiserad organisation? SoS-modellen inbegriper 

ett behandlande förändringsarbete särskilt avseende säkerhetsplaner, något som i dagsläget 

inte inryms inom ramen för en specialiserad organisation. Därmed blir en följdfråga: ska 

organisationen anpassas efter modellen eller ska modellen anpassas efter organisationen? En 

vinst med att anpassa organisationen efter modellen är att socialsekreteraren ges utrymme och 

möjlighet att använda hela sin professionskompetens och arbeta mer klientnära i ett 

behandlingsarbete, något som även gynnar klienten då kontinuiteten ökar. Om modellen 

istället anpassas efter organisationens förutsättningar, skulle det innebära att en stor del av vad 

som ingår i modellens behandlande förändringsarbete då måste utföras av externa utförare, 

såsom organisationen är utformad i dagsläget. Det finns en stor potential med SoS-modellen 

som ett hjälpsamt verktyg för socialsekreterarna när det gäller svåra beslut som placeringar 

innebär. Detta då modellen både fokuserar på att kartlägga risk och skydd för barnet. 

Säkerhetsplaner kan ses som ett rimligt alternativ i stället för placering utanför hemmet, men 

för detta krävs en organisation med resurser för att kunna arbeta på detta sätt.  

 

När det gäller implementeringen av SoS-modellen, som är utformad i en annan kontext än den 

i undersökningskommunen, främjas den av att användarna tillåts anpassa modellen efter 

organisationens, socialsekreterarnas och klienternas behov och resurser. Den syn som Turnell 

(2015) har, att ständigt utveckla och anpassa SoS-modellen efter den kontext den 

implementeras i, ger goda förutsättningar gällande användarvänligheten av modellen. Turnell 

(2015) ser en vinst med att SoS-modellen bygger på, och bygger vidare på, socialsekreterares 

egna erfarenheter, det vill säga att modellen erfarenhetsbaseras, viket innebär att modellen 

ständigt utvecklas. Definitionen av modelltrohet betonar att socialsekreterare följer 

anvisningarna och använder kärnkomponenterna som hör till den specifika modellen. Då vi 
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inte funnit några specifika kärnkomponenter som pekar på modelltrohet gällande SoS-

modellen, samt den öppenhet Turnell förmedlar inför användingen och idén om modellens 

vidareutveckling, kan det tolkas som att avsikten med Fidelity Research Projects inte i första 

hand handlar om skapa modelltrohet i den meningen EBP-paradigmet talar om modelltrohet. 

Detta kan medföra att modellen troligtvis inte kommer kunna bli vare sig en manualbaserad 

metod eller ett standardiserat arbetssätt. Eftersom SoS-modellen inte är manualbaserad och 

socialsekreterarna kan använda sig fritt av modellen, innebär detta att SoS-modellen blir svår 

att mäta och utvärdera. Detta står i kontrast till Socialstyrelsens och politikernas målsättning 

om att metoderna som används av socialtjänsten ska evidensbaseras. Svårigheten består i att 

det krävs en hög modelltrohet för att kunna mäta utfallet och se effekter, vilket EBP-

paradigmet kräver. Kraven om EBP måste därför ställas mot införandet av en modell som 

visar på positiva effekter såsom ökad kreativitet, förbättring av arbetsklimatet, ett lustfyllt 

arbete, ökad delaktighet och ett statushöjande för både socialsekreterarna och socialtjänsten 

som organisation. Här måste vi ställa oss frågan: Är det viktigare att använda manualer än att 

utföra ett gott socialt arbete? Detta synsätt ställs även mot de kärnkomponenter Fixsen, 

Naoom, Blase och Wallace, (2009) pekar på som betydelsefulla för en lyckad implementering 

och beskriver att en hög modelltrohet, när det gäller implementering av metoder, särskilt 

gällande EBP är viktigt för utfallet hos klienten. Här är det dock viktigt att beakta att 

forskningen som lett fram till kärnkomponenterna är baserad på implementering av EBP. 

Denna aspekt är viktig att beakta i denna studie, då resultatet delvis har analyserats utifrån 

Fixsen et al.s (2009) kärnkomponenter. Detta kan ha betydelse när det gäller resultatet som 

bland annat analyserats genom de fjärde och femte kärnkomponenterna ”utvärdering av 

modelltrohet” samt ”modellutvärdering”. En konsekvens av detta kan vara att SoS-modellen 

utifrån dessa kan ses dels hämma implementeringsprocessen, dels te sig ineffektiv. Enligt 

Fixsen et al. (2009) kan detta kompenseras genom andra kärnkomponenter, såsom ”stöd” från 

chefer och ledning men även metodstödjaren. Att SoS-modellens implementering ses hämmas 

enligt Fixsen et al. (2009) behöver dock inte betyda att modellen inte är verksam och effektiv. 

Med tanke på detta blir det intressant och relevant att hitta andra sätt att utvärdera 

erfarenhetsbaserade modeller.  

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, där valet av fallstudie som forskningsstrategi 

motiveras av att vi undersöker en implementeringsprocess eftersom fallstudier ofta fokuserar 

på processer och förändringar (Yin, 2007). Studien hade varit betjänt av att ha undersökt flera 
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kommuner som implementerar SoS-modellen, detta då fler fall leder till att studiens resultat 

hade kunnat jämföras och därmed styrkts eller förkastas (Yin, 2007). Studien hade även varit 

betjänt av att ha en komparativ utgångspunkt och då jämföra vår undersökningskommuns 

resultat som en funktionsuppdelad organisation med en socialtjänst där organisationen inte är 

funktionsuppdelad för att förstå hur och om specialiseringen kan påverka 

implementeringsprocessen (2007).  

 

Den författare som har en studentmedarbetaranställning i undersökningskommunen kan 

beskrivas ha ett inifrånperspektiv och kunskaper (Yin, 2007) om organisationen, SoS-

modellen samt socialsekreterarnas inställning till modellen och dess införande. Detta kan å 

ena sidan ses vara en fördel då möjlighet ges att få tillgång till information som annars varit 

svår att få (a.a.). Å andra sidan riskerar studentmedarbetaren att hamna i försvarsställning 

inför socialsekreterarna och organisationen och ta parti för dem, något som skulle kunna 

påverka resultatet då studentmedarbetaren förlorar sin objektivitet (a.a). Vidare kan 

fokusgruppsintervjun samt de enskilda intervjuerna ha påverkats om studentmedarbetaren, 

innan de genomförts, samtalat med informanterna om uppsatsen och dess syfte. Detta kan 

förbereda dem och göra dem mer införstådda med och förberedda inför intervjuerna, vilket å 

ena sidan kan det leda till att de är mer villiga att uttrycka tankar. Å andra sidan finns risken 

att svaren blir mer genomtänkta och tillrättalagda svar.  

7.2 Förslag till framtida forskning 

Forskning om arbetsalliansens betydelse kopplat till SoS-modellen borde bedrivas, då många 

studier visar på samarbetsalliansen som den enskilt viktigaste faktorn när det gäller 

förändringsarbete. Detta då vi ser att SoS-modellen med dess fokus på delaktighet bidrar till 

en god samarbetsallians, vilket i sin tur kan innebära ett säkrare barnskydd och mer hållbara 

insatser. Skulle SoS- modellen visa sig främja både delaktighet och allians, kan det komma att 

legitimera att mer tid läggs på klientrelationen, vilket innebär en högre kvalitet i det sociala 

arbetet. Detta, tror vi, kan komma att främja den legitimitetskris den sociala barnavården 

befinner sig i, i positiv riktning.  

 

Vår studie har vidare mynnat ut i att mer forskning behövs gällande SoS-modellens plats i en 

specialiserad organisation. Detta för att studera vilka eventuella förändringar och 

anpassningar som måste till för att arbeta med modellen gällande organisatoriska, personella 

och finansiella förändringar. SoS-modellen inbegriper, som vi beskrivit, även en behandlande 
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aspekt vilket kan vara svårt att uppfylla i en specialiserad organisation då de olika uppgifterna 

är uppdelade efter spetskompetens, men även på grund av den tid som behöver läggas på att 

bedriva ett behandlande förändringsarbete. I studiens resultat ser vi att socialsekreterarnas 

resonemang om SoS-modellen verktyg, säkerhetsplan, är ett rimligt alternativt till placering 

utanför hemmet och även som en hjälp att placera ”rätt” barn. Detta skulle vara intressant att 

bedriva forskning kring med tanke på den kritik socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

återkommande utsätts för. 

 

  



59 

 

Källförteckning 

Alexandersson, K. (2006) Vilja Kunna Förstå- om implementering av systematisk 

dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. (Doktorsavhandling, Örebro 

Studies in Social Work 7). Örebro: Örebro universitet. Tillgänglig: URL. 

 

Andersson, G. & Sallnäs, M. (2012). Social barnavård och barns utsatthet. I: Höjer, I., 

Sallnäs, M. & Sjöblom, Y. (red.). När samhället träder in- barn, föräldrar och social 

barnavård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. Malmö: Liber 

 

Bergmark, A., Bergmark, Å. & Lundström, T. (2011) Evidensbaserat socialt arbete- en 

inledning. I: Bergmark, A., Bergmark, Å. & Lundström, T. Evidensbserat socialt arbete. 

Teori, kritik, praktik. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2005) En sak i taget? Om specialisering inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2- 3: s, 125- 148. 

 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2006). Metoder i socialt arbete- vad är det? I: Meeuwisse, A., 

Sunesson, S., & Swärd, H. (red.) Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Björkemarken, M. (1995). Implementeringsanalys som komplement vid utvärdering. 

Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen monograph nr 56, april. Tillgänglig: URL 

 

Blom, B (2006). Marknadsorientering av socialtjänsten- orsaker, motiv och effekter. 

I: Grape, O., Blom, B. & Johansson, R. (red.) Organisation och omvärld- nyinstitutionell 

analys av människobehandlande organisationer. Lund: Studentlitteratur 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber. 

 

Cleaver, H & Walker, S. (2004). From policy to practice: The implementation of a new 

framework for social work assessments of children and families. Child and Family Social 

Work, (9), pp, 81–90. 

 

Enell, S. (2009). Barnet i utredningen- en uppföljningsstudie om barns ställning i 

barnavårdsutredningar. (FoU-rapport 2009:6). Jönköping: Luppens kunskapscentrum. 

 

Engström, C. & Armelius, B-Å. (2005) Implementering av en strukturerad intervju (ASI) i 

missbruksvård och kriminalvård. Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 27-41. 

 

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity. 

 

Fangen, K. & Sellerberg, A-M. (2011). Många möjliga metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fixsen, D. L., Naoom, S. F,. Blasé, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). 

Implementation Research: A Synthesis of the Literature. Tampa, FL: University of South 

Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation 

Research Network (FMHI Publication #231). 



60 

 

 

Freymon, N. & Cameron, G. (2006). (red.). Towards positive systems of child and family 

welfare. London: University of Toronto press.  

 

Gilbert, N. (1997). Combatting child abuse: International perspectives and trends. New York: 

Oxford university press.  

 

Hasenfeld, Y. (1983) Human service organizations. Englewood Cliffs, N. J, Prentice Hall. 

 

Hasenfeld, Y. (2010). Human service as complex organizations. 3:d ed. Los Angeles: Sage 

 

Hiller, A., Söderberg, P., Witt, C. (2014) Barn och ungdomar utsatta för våld. Signs of Safety 

och BBIC- metodstöd för myndighetsutövning. Spånga- Tensta. Stdf., Stockholm stad. 

Höjer, I & Höjer, S. (2012). De professionella i den sociala barnavården. I: Höjer, I., Sallnäs, 

M., Sjöblom, Y. (red) När samhället träder in- barn, föräldrar och social barnavård. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Idzelis Rothe, M., Nelson- Dusek, S & Skrypek, M. (2013). Innovations in child protection 

services in Minnesota- research chronicle of Carver and Olmsted Counties. St. Paul, MN: 

Wilder Research. 

 

Johansson, R. (2007).  Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete. 3:e uppl. Lund: Arkiv förlag 

 

Johansson, R. (2009). Vid den institutionella analysens gränser: Institutionell 

organisationsteori i Sverige. I: Nordiske Organisasjonsstudier 11, 5-22. 

 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Levin, C. Socialt arbete som moralisk praktik. I: Linde, S & Svensson, K. (red). (2013). 

Förändringens entrepenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur 

ett nyinstutionellt perspektiv. Stockholm: Liber 

 

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. 

New York: Russel Sage foundation. 

 

Lundquist, L. (1984). Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig Tidskrift, 87 (1). 

 

Matscheck, D & Berg Eklundh, L. (2014). Does BBIC make a difference? Structured 

assessment  of child protection and support. Nordic Social Work Research. 

doi:10.1080/2156857X.2014.986749     

 

Meyer, John W & Rowan, B. (1977) Institutionalized Organizations: Formal Structures as 

Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, Volume 83, Issue 2, 340-363. 

Morén, S., Blom, B., Lundgren, M., & Perlinsky, M. (2010). Specialisering eller integration? 

En studie av socialarbetares syn på arbetsvillkor och insatser i tre organisationsformer. 

Socialvetenskaplig Tidskrift, 2. 

 

Ponnert, L. (2013). Osäkerhet- ett nödvändigt uttryck för professionalitet eller ett tcken på 

okunskap? I: Linde, S. & Svensson, K. (red.). Förändringens entrepenörer och tröghetens 



61 

 

agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstutionellt perspektiv. Stockholm: 

Liber 

 

Ponnert, L. & Svensson,  K. (2011) När förpackade idéer möter organisatoriska villkor. 

Socialvetenskaplig tidsskrift nr 3, 168- 185. 

 

Pressman, J.L. & Wildavsky, A.B. (1984). Implementation: how great expectations in 

Washington are dashed in Oakland : or, why it's amazing that federal programs work at all, 

this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic 

observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes. (3. ed.) Berkeley: 

University of California Press. 

 

Sallnäs, M., Wiklund, S., & Östberg, F. (2012) Organisering, sortering och 

marknadsorientering. I: Höjer, I., Sallnäs, M., Sjöblom, Y. (red) När samhället träder in- barn, 

föräldrar och social barnavård.Lund: Studentlitteratur. 

 

Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, natural and open systems. 5:uppl. Englewood 

 

Skrypek, M., Ottesson, C. & Owen, G. (2010). Signs of Safety In Minnesota. Early indicators 

of successful implementation in child protection agencies. Wider research in collaboration 

with Casey Family Program and The Minnesota Department of Human Services. 

Skrypek, M., Idzelis Rothe, M & Pecora P. J. (2012). Signs of Safety in Minnesota: Parents 

perceptions of a Signs OF Safety child protection experience. St. Paul, MN: Wilder Research 

Cliffs, N.J: Prentice-hall. 

 

Smith, Thomas B. (1973) The Policy Implementation Process. Policy Sciecnes, no 4, s. 197- 

209. 

 

Sundell, K., Egelund, T., Andrée, C. & Kaunitz, C. (2010). Barnavårdsutredningar. En 

kunskapsöversikt. Stockholm: Gothia. 

 

Turnell, A. & Edwards, S. (1999). Signs of safety: A solution and safety oriented approach to 

child protection casework. W.W. Norton & Company, inc. :New York. 

 

Turnell, A. (2014). The Signs of Safety Comprehensive Briefing Paper. Resolutions 

Consultancy. 

 

Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wibeck, V. (2000). Att arbeta med fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur. 

 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Stockholm: Liber 

 

Östberg, F. (2010). Bedömningar och beslut. Från anmälan till insats i den sociala 

barnavården. ( Doktorsavhandling, Rapport i socialt arbete nr 134). Stockholm: 

Universitetsservice AB. Tillgänglig URL 

 

Östberg, F. (2014). Signs of Safety- Kunskapsläget. Institutionen för socialt arbete, Stockholm 

universitet: Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

 



62 

 

Elektroniska källor 

Andersson, G. & Lundström, T. (2004). Socialarbetare om massmedier.  Nordisk sosialt 

arbeid, 1, 2-18. Hämtad 2015-04-26 från 

http://www.idunn.no/file/pdf/33196411/nsa_2004_01_pdf.pdf 

 

Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S. R., Alexander, J. A. & Lowery, J. C. 

Fostering implementation of health services research findings in to practice: a consolidated 

framework for advancing implementation science. Hämtad 2015-04-24 från 

http://www.implementationscience.com/content/pdf/1748-5908-4-50.pdf 

 

Embreus. (2015) Signs- of- Safety implementering och utbildningar. Hämtad 2015- 05- 03 

från http://embreus.se/utbildning/ 

 

Fixsen, D. L., Blase, K., Naoom, S, F. & Wallace, F. (2009). Core implementation 

components. Hämtad 2015-05-10 från http://rsw.sagepub.com/content/19/5/531 

Johansson, S. (2004). Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer. En 

studie av den lokala organiseringen av projektet Barns Behov I Centrum. Hämtad 2015-05-12 

från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10417/2004-123-

32_200412333.pdf 

 

Löfgren, K. (2012). Implementeringsforskning- En kunskapsöversikt. Hämtad 2015-05-11från 

http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800026373/1383647137359/Karl+Löfgre

n_Implementeringsforskning.pdf 

 

Resolutions consultancy (2014). Signs of Safety. Hämtad 2015-05-01 från  

http://www.signsofsafety.net/signs-of-safety/ 

 

Resolutions Consultancy. (2015). Signs of Safety Fidelity Research Project.  Hämtad 2015- 

05- 03 från http://www.signsofsafety.net/signs-of-safety-fidelity-research-project/ 

 

Resolutions Consultancy. (2015). About the licensing program. Hämtad 2015- 05- 03 från 

http://www.signsofsafety.net/signs-of-safety-fidelity-research-project/ 

 

Salveron, M., Bromfield, L., Kirika, C., Simmons, J., Murphy, T. & Turnell, A. (2014) 

Changing the way we do child protection: The implementation of Signs of Saftey within the 

Western Department for Child Protection and Family Support. Children and Youth Services 

Review 48, 126-139. http://www.elsevier.com/locate/childyouth 

 

SFS 1986:223. Förvaltningslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2015-05-03 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-

223/ 

 

SFS 1990:52. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Hämta 2015-05-03 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-

223/ 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2015-05-03 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 

 

http://www.idunn.no/file/pdf/33196411/nsa_2004_01_pdf.pdf
http://www.implementationscience.com/content/pdf/1748-5908-4-50.pdf
http://embreus.se/utbildning/
http://rsw.sagepub.com/content/19/5/531
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10417/2004-123-32_200412333.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10417/2004-123-32_200412333.pdf
http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800026373/1383647137359/Karl+Löfgren_Implementeringsforskning.pdf
http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800026373/1383647137359/Karl+Löfgren_Implementeringsforskning.pdf
http://www.signsofsafety.net/signs-of-safety/
http://www.signsofsafety.net/signs-of-safety-fidelity-research-project/
http://www.signsofsafety.net/signs-of-safety-fidelity-research-project/
http://www.elsevier.com/locate/childyouth
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-223/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-223/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-223/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-223/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/


63 

 

 

Socialstyrelsen. (2007). Social barnavård i förändring. Slutrapport från BBIC- projektet. 

Hämtad 2015-05-15 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9025/2007-110-

18_200711018.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2012).  Om implementering. Hämtad 2015-05-01 

från  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2013). Barns behov i centrum. Grundbok i BBIC. Hämtad 2015-05-03 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19217/2013-11-2.pdf 

 

 

Socialstyrelsen. (2015) Att arbeta evidensbaserat. Hämtad 2015-04-26 från 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 

 

 

Svensson, F. (2015-04-25). Växande kris i socialtjänsten. Svenska Dagbladet. Hämtad 2015-

04-26 från  http://mobil.svd.se/nyheter/vaxande-kris-i-socialtjansten_svd-4517740  

 

 

UNICEF. (2015). Sverige är inte alltid bäst i klassen på på barns rättigheter. Hämtad 2015-

04-26 från https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn 

 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9025/2007-110-18_200711018.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9025/2007-110-18_200711018.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19217/2013-11-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
http://mobil.svd.se/nyheter/vaxande-kris-i-socialtjansten_svd-4517740
https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn


64 

 

Bilagor 

Intervjuguide till enhetschefen 

Bakgrundsfrågor 

När tog du din socionomexamen? 

  

Hur länge har du arbetat med barn/ungdoms- och familjefrågor inom en myndighetsutövande 

verksamhet? 

 

Hur länge har du arbetat på barn- och ungdomsenheten i undersökningskommunen? 

 

Hur många utbildningsdagar i SoS har du deltagit i? 

 

Intervjufrågor 

1. Vad ser du som den främsta anledningen till att ni valde att satsa på just SoS- 

modellen? 

 

2. Upplever du att det finns något specifikt från SoS som bidrar till att uppnå 

målet/målen för verksamheten? 

 

3. Det framgår i projektplanen att de utbildningssatsningar som gjorts i SoS har stärkt det 

myndighetsutövandet arbetet. Kan du beskriva på vilket sätt? 

 

4. Hur upplever du att implementeringen mottagits av medarbetarna? 

 

5. Hur upplever du att SoS har påverkat medarbetarnas arbetssätt?  

 

6. Kan du beskriva om du ser några skillnader efter det att ni börjat använda SoS jämfört 

med innan?  

 

7. Vi har uppfattat att det kan finns vissa svårigheter med att kombinera SoS med BBIC, 

hur ser du på det? 

 

8. Kan du beskriva om SoS har påverkat samarbetet mellan socialsekreterarna och 

föräldrar/ barn 

 

9. Kan du beskriva om, och i så fall hur, SoS har påverkat ditt sätt att arbete? 

 

 

10. Hur kommer enheten att använda sig av SoS? Hur ser du på ”Jönköpingsprojektets” 

tanke om metodtrohet?  

 

11. Vilken är den största utmaningen framåt när det gäller att arbeta med SoS? 
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Intervjuguide till metodstödjaren 

Bakgrundsfrågor 

När tog du din socionomexamen? 

  

Hur länge har du arbetat med barn/ungdoms- och familjefrågor inom en myndighetsutövande 

verksamhet? 

  

Hur länge har du arbetat på barn- och ungdomsenheten i undersökningskommunen? 

Hur länge har du jobbat som metodstödjare? 

Hur många utbildningsdagar i SoS har du deltagit i? 

 

Intervjufrågor 

 

1. När och hur kom enheten i kontakt med SoS? 

 

2. Hur upplever du implementeringen av SoS? 

 

3. Finns det en dokumenterad plan över implementeringen, och i så fall kan du beskriva 

den? 

 

4. Hur mottogs SoS av övriga socialsekreterare? 

 

5. Beskriv på vilket sätt socialsekreterarna och chefer använder 

förhållningssättet/modellen? 

 

6. Upplever du att SoS underlättar arbetet? 

 

7. Vilka förväntningar finns på SoS som ett stöd i utredningsarbetet? 

 

8. Hur ser planen ut gällande utbildning/vidareutbildning i SoS-modellen? 

 

9. Hur upplever ni att stödet från cheferna varit under implementeringen? Har de stöttat 

er i processen?  

 

10. Kan du beskriva hur SoS inverkar på medarbetarnas att utföra sitt nuvarande arbete? 

 

11. Vilka för- och nackdelar respektive hinder och möjligheter ser du med användningen 

av SoS? 
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Intervjuguide fokusgruppintervjun 

Bagrundsfrågor 

När tog du din socionomexamen? 

  

Hur länge har du arbetat med barn/ungdoms- och familjefrågor inom en myndighetsutövande 

verksamhet? 

 

Hur länge har du arbetat på barn- och ungdomsenheten? 

 

Hur många utbildningsdagar i SoS har du deltagit i? 

 

Teman till fokusgruppintervjun 

 

 Förhållningssättet och verktygen 

 Positivt och negativt om SoS-modellen 

 Bra respektive mindre bra exempel på användningen av SoS-modellen  

 

 

 

 


