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Sammanfattning 
 

Inom Jönköpings socialtjänst genomfördes ett förbättringsarbete som syftade till ökad 
säkerhet  för  barn  och  unga  samt  förbättrat  stöd  till  barn  och  familjer. Målet  var  färre 
sammanbrott vid placeringar och mer ändamålsenliga insatser i barnets hemmiljö. För att nå 
syftet genomfördes ett projekt som handlade om att implementera Signs of Safety på ett av 
Jönköpings socialkontor. Förbättringsarbetet använde Hållbarhetstriangeln och dess tre 
hörnstenar som struktur; styrning, stöd och störning. 
Förbättringsarbetet studerades med hjälp av fallstudiedesign som byggde på intervjuer med 
deltagare i förbättringsprojektet samt dokument. Studiens syfte var att utöka kunskapen 
kring vilka påverkande faktorer som förekommer kopplat till förbättringsarbete inom 
socialtjänstens barnavård. 

 
Resultatet av förbättringsarbetet visar ingen tydlig förbättring i förhållande till 
förbättringsarbetets mål, dock indikerar processmätningar att föräldrarna upplever starkare 
samarbetsallians med socialtjänsten under och efter projektet än före. 

 
Studiens resultat tyder på att genomförandet av förbättringsarbetet påverkat förutsättningen 
att lyckas med implementeringen av Signs of Safety. Följande påverkansfaktorer 
identifierades: förståelsen, viljan, möjligheten att lära samt fördelningen av resurser. En av 
studiens slutsatser är att fördelning av resurser verkar vara viktigt men faktorer som är av 
god kvalitet, såsom metodstöd, kan kompensera för de som saknas vilket styrker tidigare 
forskning inom området. 

 

 
 

Nyckelord: förbättringsvetenskap, implementering, Signs of Safety, socialtjänst 



3  

Summary 
 

Title: Co-creation - A case-study about the factors influencing quality improvement in child 
welfare services. 

 
The child welfare service in Jönköping municipality carried out an improvement project aimed 
for increased safety for children and improved support for children and families. The goal was 
fewer breakdowns in out-of-home placements and more effective interventions in the child's 
home environment. An improvement project about implementing Signs of Safety in one of 
Jönköping's offices was conducted. 
The improvement project was based on the Sustainability Triangle and its three pillars; 
governance, support and disturbance. 
The improvement project was studied by case-study design including interviews with 
participants and document analysis. The aim of the study was to increase the knowledge of 
influencing factors linked to improvements in the context of child welfare. 

 
The goals of the improvement project were not reached though the results indicate that the 
parents experienced increased collaborative alliance with the social services during and after 
the project than before. 
The process of the improvement project influenced the premise of successful implementation 
of Signs of Safety. Understanding, will, ability to learn and allocation of resources appeared 
as influencing factors. The conclusion is that allocation of resources seems to be important, 
but that factors, such as method support, which are of good quality can compensate for missing 
resources. This reinforces earlier research in the field. 

 
Keywords: implementation, improvement science, Signs of Safety, social welfare 
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Introduktion 
 

I bakgrunden ges en introduktion till ämnesområdet förbättringskunskap och 
förbättringsvetenskap, följt av en text om förändring och lärande i organisationer. Därefter 
beskrivs kortfattat den sociala barnavården vilket är kontexten för förbättringsarbetet följt av 
ett stycke om den metod som implementeras. Slutligen beskrivs det lokala problem som gjort 
att föreliggande förbättringsarbete startat. 

 

 
Förbättringskunskap och förbättringsvetenskap 

Förbättringsvetenskap är tvärvetenskaplig och sträcker sig således över flera 
kunskapsområden (Langley, 2009) och handlar om hur förändring sker (Marshall et al., 
2013) Förbättringskunskapen är central och bygger enligt Deming (1993) på kunskap från 
fyra områden; förändringspsykologi, förståelse för variation, kunskapsteori och 
systemförståelse (ibid.). Det krävs ett vetenskapligt angreppssätt i förbättringsarbete (Davidoff 
et al., 2015) då vår iver att göra förbättringar annars riskerar att orsaka försämringar (Marshall 
et al., 2013) vilket Langley et al. (2009) klarlägger i följande citat ”All improvement requires 
change, but not all change will result in improvement.” Nolans förbättringsmodell (Langley, 
2009) kan vara ett stöd i ett förbättringsarbete då den hjälper oss att fokusera på viktiga 
element så som (1) syfte och mål, (2) mätningar relaterat till målet, (3) förbättringsidéer, (4) 
genomförandet av småskaliga förändringar i form av Plan, Do, Study, Act (PDSA) cykler 
(ibid.). Forskning visar att flertalet förbättringsarbeten använder PDSA på ett felaktigt sätt. 
Vanliga fel är att tester som genomförs är för stora och dokumentationen kring genomförda 
PDSA saknas (Taylor et al., 2014). Thor (2002) pekar på det potential medarbetarna utgör i 
att genomföra förbättringsarbete utifrån deras kunskap om verksamheten. Att involvera 
medarbetarna i kvalitetsarbete är ett sätt att delaktiggöra dem och möjliggöra ett lokalt 
lärande. Det kräver dock sann vilja till kvalitetsarbete på ledningsnivå  då   detta   möjliggör  
att   tid   och   stöd  som  krävs  vid   förbättringsarbetet tillförsäkras (ibid.). 
Ett  sätt  att  ta  sig  an  ett  förbättringsarbete är  att  anta  ett  mikrosystemperspektiv vilket 
innebär att en verksamhet ses som ett mikrosystem var professionella och brukare tillsammans 
skapar värde. Ett verktyg som teorin erbjuder är en modell, 5P, för en strukturerad 
kartläggning inför ett förbättringsarbete (Nelson et al., 2007). 
För att skapa insatser av god kvalitet bör den professionella kunskapen kompletteras med 
förbättringskunskap (Langley, 2009; Bergman and Klefsjö, 2012; Batalden and Davidoff, 
2007). Socialt arbete är underrepresenterat inom fältet för förbättringskunskap (McMillen et 
al., 2005). Socialarbetare behöver definiera kvalitetsbegreppet samt lära sig mer om 
förbättringskunskap för att lyckas med kvalitetsförbättringar (McMillen et al., 2005; Megivern 
et al., 2007). Flertalet av de professionella inom socialt arbete som jobbar med 
kvalitetsförbättring saknar utbildning i förbättringskunskap (Lee et al., 2011). Det saknas 
även en kultur av  mätningar inom socialt arbete, som är en förutsättning för att skapa 
lärande med hjälp av PDSA cykler. Av litteratur framgår att det finns svårigheter i att mäta 
framgångar inom människobehandlande organisationer och effektivare sätt att mäta 
framgång har efterfrågats (Neubeck et al., 2014). 

 
 
Förändring och lärande i organisationer 
I föreliggande studie visade sig teorier kring motivation, förändring och lärande i 
organisationer vara relevant att använda. 

Motivation kan bestå av inre och yttre drivkrafter och innebär att en person agerar. Både 
den inre och yttre motivationen har visat sig betydelsefull för människors vilja att lära. När 
det gäller yttre drivkrafter, exempelvis när en person blir fördelad en uppgift, är det dock 
viktigt att personen ser någon nytta med uppgiften för att den yttre drivkraften ska ha någon 
positiv effekt på agerandet (Ryan and Deci, 2000). Det finns olika former av lärande och 
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förändring. Watzlawick et al. (1974) anger första och andra ordningens förändring. Varav det 
förstnämnda stämmer överens med rådande värderingar och förgivettaganden och denna typ 
av förändring passar således in i rådande paradigm. Andra ordningens förändring däremot 
kan ses som något som bryter med det förgångna. 

Lärande kan handla om att förbättra systemet inom givna ramar. Detta är vad Argyris och 
Schön (1978) kallar för single-loop learning. Ellström och Hultman (2004) kallar det för 
reproduktivt lärande definierat som förbättring snarare än omprövning. Ett reproduktivt 
lärande i förhållande till individers kompetens handlar om att förbättra kompetens eller att 
lära sig bemästra en viss typ av uppgifter. Lärande kan även innebära ett brott som går bortom 
det som är givet. Argyris och Schön (1978) kallar detta för double-loop learning och beskriver 
att det inte enbart löser ett problem utan det innebär ifrågasättande och omvärdering av 
förgivettaganden.  Ellström och Hultman (2004) benämner det som ett utvecklingsinriktat 
lärande vilket handlar om att utveckla och omtolka föreskrivna uppgifter eller mål och denna 
typ av lärande är sammankopplat med individers/gruppers beredskap att ifrågasätta och 
utveckla sin kunskap. Ett framgångsrikt förändringsarbete förutsätter att medarbetarna ges 
utrymme och stöd för ifrågasättande och alternativtänkande vilket skapar just ett 
utvecklingsinriktat lärande. 

Det utvecklingsorienterade respektive det reproduktiva lärandet ska ses som 
kompletterande varandra då för mycket av det ena kan ge negativa konsekvenser. För mycket 
reproduktivt lärande kan leda till passivisering medan alltför stark betoning på 
utvecklingsinriktat lärande kan leda till negativ stress, oro och en känsla av otillräcklighet för 
dem som ständigt behöver vara flexibla och kontinuerligt ompröva och förändra (ibid.). 

 
Graden av formaliserade arbetsprocesser beskrivs av Ellström (2005) som en faktor som kan 
hindra eller främja lärandet i en organisation. Standardisering av arbetsuppgifter handlar 
traditionellt om att minska variation i hur arbetet utförs. Relationen mellan standardisering 
och lärande går att förstå på olika sätt. Standardisering kan ses ha en hämmande effekt på 
det utvecklingsorienterade lärandet. McGraths (2001) studie stödjer den tesen där man sett 
att låg autonomi främjar ett reproduktivt lärande. Ellström (2005) påpekar att standardisering 
av vissa arbetsuppgifter samtidigt kan ha en främjande inverkan på det utvecklingsorienterade 
lärandet då standardisering av enklare uppgifter kan frigöra tid och energi till mer krävande 
uppgifter. Formella standarder kan även skapa en tydlighet och transparens i verksamheten 
vilket skapar bättre förutsättningar för den helhetsförståelse som innebär större chanser att 
kritiskt granska och ifrågasätta, vilket i sin tur är faktorer som främjar ett 
utvecklingsorienterat lärande. Vidare kan medarbetarnas delaktighet vid utformandet av 
standardisering innebära möjligheter till utvecklingsorienterat lärande. Ellström (2001) anger 
även att standardisering är ett sätt att tillgängliggöra den tysta kunskapen. 

 
Ytterligare  en  faktor  som  påverkar  lärande  är  medarbetarnas  delaktighet  i  att  hantera 
problem och utveckla processer. Ellström (2001) har modifierat Norros (1995) typologi kring 
medarbetares delaktighet och beskriver fyra delaktighetstyper som kan ses i en skala med 
olika grad av delaktighet. Den första nivån innebär avsaknad av officiell delaktighet för 
medarbetare i problemlösning och utveckling. Nivå två innebär att det finns en rutinbaserad 
delaktighet i problemhantering och utveckling. Det finns en förväntan att medarbetare ska 
hantera problem i överensstämmelse med de regler som finns utan att vidare analysera 
rotorsaker. På tredje nivån deltar medarbetarna officiellt i problemhantering och 
utvecklingsaktiviteter. Detta kan ske i team som jobbar med att optimera systemet utifrån 
givna ramar. Den högsta nivån beskrivs som delaktighet i innovativ utveckling av systemet 
där analyseras de ramar vari systemet befinner sig. 

 
Dreyfus och Dreyfus (1986) har skapat en modell i fem steg som beskriver hur man tillägnar 
sig kunskap på sin arbetsplats och utvecklas från novis till expert. På det första steget, novis, 
är man nybörjare och saknar en helhetsbild av sammanhanget på arbetsplatsen. Man är i 
detta steg beroende av manualer, regler och rutiner för att kunna förstå och utöva arbetet. 
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Det är först på det tredje steget, kompetent, som förmågan att avvika från manualer 
framträder. Detta steg kan ta flera år att nå. 

 
 
Tidigare forskning 

 

Implementering 
Det är fåtalet innovationer som, trots att de visat sig effektiva, används som tänkt och håller 
över tid. En lyckad implementering av en ny metod är således avgörande för metodens 
användande. Kunskap om implementering kan innebära att den genomförs snabbare och 
innebär avsevärt ökade chanser för att en förändring vidmakthålls över tid (Fixsen et al., 
2009). 

 
Bertram  et  al.  (2015)  beskriver  i  sin  modell  Implementation  drivers  tre 

nyckelkomponenter av vikt för ett lyckat förbättringsarbete. Kompetens hos användarna 
handlar om urval, utbildning och handledning/coaching till dem som ska använda metoden. 
En stödjande organisation skapar system för återkoppling gällande hur metoden används 
och vad den innebär för brukaren. Organisationen omfördelar på ett sätt som gynnar 
implementeringen. Ett effektivt ledarskap handlar om att vid varje tillfälle anpassa 
ledarskapet till vad som krävs. Dessa faktorer beskrivs som komplementära, om en är svag 
kan en starkare kompensera. 

Greenhalghs (2004) konceptuella modell lyfter fram komplexiteten i att införa något nytt i 
en organisation. Modellen  bygger på empiriska studier och innehåller faktorer som påverkar 
ett implementeringsarbete. Modellen innehåller bland annat ett antal attribut kopplade till 
den innovation som ska implementeras. Metoder med relativ fördel som visar entydiga 
fördelar implementeras i större utsträckning. Metoder som är överensstämmande med de 
tänkta användarnas och organisationens normer och värden accepteras lättare. Ytterligare ett 
viktigt attribut är återuppfinning, vilket innebär att användarna kan förfina innovationen till 
att bättre passa deras behov. Detta gäller särskilt innovationer som härstammar från ”goda 
idéer i praktiken” och som sprids genom informella, decentraliserade nätverk (ibid.). 

 
Implementering kan betraktas som en process bestående av faser. Bertram et al. (2015) 
beskriver följande fyra faser. Under (1) Exploration behöver den nya metoden noga väljas 
utefter vilket behov som ska tillgodoses. En noggrann implementeringsplan bör göras. Vid 
(2) Installation krävs att organisationen inventerar och omfördelar resurser. I (3) Initial 
implementation behöver organisationen lära av misstag och skapa systematiska sätt att 
hantera utmaningar. Under (4) Full implementation används den nya arbetsmetoden fullt ut 
med positiva konsekvenser för dem verksamheten tjänar. Greenhalgh et al. (2004) modell 
påvisar tydligare medarbetarnas behov under implementeringens olika faser. I 
förberedelsefasen behöver medarbetarna ha tillräcklig information om vad den nya metoden 
innebär och hur de ska använda sig av den. I en fas då metoden börjat implementeras, tidig 
användare, behöver medarbetarna träna sig på metoden och få stöd i att anpassa den till 
deras dagliga arbete. Då innovationen används fullt ut, etablerad användare, stöds 
implementeringen av adekvat återkoppling kring metodens konsekvenser. 

 
Implementering i den sociala barnavården 

Arons och Palinkas (2007) fann i en studie av implementeringen av en evidensbaserad metod 
att  implementeringen  framförallt  är  avhängig  följande  två  teman:  socialarbetarnas  (1) 
attityder gentemot värdet av metoden samt (2) erfarenheter av att lära och använda metoden. 
Akin et al. (2014) fann, då de undersökte medarbetarnas upplevelser av hinder och stöd i 
implementeringen av en evidensbaserad intervention, följande stödjande faktorer: (a) en 
lärande kultur med effektiv kommunikation, snabba förbättringscykler och feed-back; (b) 
coaching och handledning som är kontinuerlig, stödjande och av kvalitet; samt (c) strategier 
för att anpassa interventionen till kontexten. Akin et al. (2016) undersökte hur tillämpbar 
den  befintliga  kunskapen  kring  implementering  är  i  barnavårdskontexten.  Den  mest 
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framträdande påverkansfaktorn i deras studie var organisation vilket handlade bl.a. om 
planering av implementeringen och tillgång till nödvändiga resurser. 

Det finns begränsat med relevanta nationella studier kopplat till implementering i den 
sociala barnavården. Johansson (2004) studerade implementeringen av BBIC, Barns behov i 
centrum, en metod för att skapa struktur gällande utredning och uppföljning i den sociala 
barnavårdens myndighetsutövande del. Syftet med studien var att bland annat förklara 
samband mellan sätt att organisera och resultat i förändringsarbetet. Betydelsen av 
tillämparens förståelse för det som ska implementeras samt vilja och förmåga att verkställa 
implementeringen visade sig vara viktigt. Johansson rekommenderar andra kommuner som 
ska implementera BBIC att involvera alla berörda inklusive verksamhetsföreträdare i att 
skapa en implementeringsplan. 

 

 
Kontexten för förbättringsarbetet 

Vad som räknas inom begreppet social barnavård handlar om den verksamhet som erbjuds 
barn och deras familjer då den generella välfärden inte är tillräcklig. Barn aktualiseras inom 
socialtjänsten genom ansökan av familjen och/eller barnet eller genom att någon annan, 
professionell eller privatperson, gör en så kallad orosanmälan till socialtjänsten utifrån att de 
känner oro för barnet. Alla ansökningar innebär att socialtjänsten öppnar en utredning som 
ska visa vilket behov barnet har av en insats och vilken insats som är lämplig för barnet. När 
det gäller orosanmälan gör socialtjänsten en så kallad förhandsbedömning där man gör en 
första bedömning huruvida barnets behov och förhållanden behöver utredas eller ej 
(Andersson, 2013). Syftet i arbetet med barn och unga inom socialtjänsten finns beskrivet i 
Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 1 § 5 kap och är bland annat att ”Socialnämnden skall 
verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden”. 
Utredningar gällande  barn  och  unga  i  behov  av  stöd  och  skydd  är  prioriterade  (Prop., 
1996/97:124). Sveriges barnavård karaktäriseras av en förebyggande involvering i familjers 
liv (Esping-Andersen, 1996) och karaktäriseras av ett familjestödsinriktat barnavårdssystem 
då man strävar efter att bevara familjer intakta (Blomberg et al., 2013; Höjer and Forkby, 
2011). Australien är ett exempel på ett land med en annan inriktning på barnavården där det 
handlar om ett barnskyddsinriktat arbete. Myndigheterna ska stötta enbart då det finns 
uppenbara behov av att barn behöver skyddas (Gilbert, 1997). 
Internationellt sett står den sociala barnavården inför liknande utmaningar. Socialarbetaren 
spenderar  alltmer  tid   åt   att   följa   rutiner   samt   att   dokumentera,  sammantaget  har 
administrationen ökat  enormt  (Ferguson,  2011;  Munro,  2004;  Munro,  2011).  Samtidigt 
menar Turney (2011) att en bra utredning grundar sig i nära samarbete med barnet och dess 
familj (ibid.). Här blir ökningen av det administrativa arbetet ett bekymmer då det tar tid 
från direkta klientarbetet. Ytterligare utmaning är den höga personalomsättningen inom den 
sociala barnavården internationellt (DePanfilis and Zlotnik, 2008) och nationellt (Lindquist, 
2010; Lindquist, 2012; Lindquist, 2011; IVO, 2014; Socialstyrelsen, 2010). 
Avsaknad av kunskap om interventioners effekt är en annan utmaning som lett fram till 
lanseringen av en evidensbaserad praktik (EBP) inom socialt arbete (Svanevie, 2011). EBP 
innebär  en  sammanvägning av  brukarens erfarenheter, den  professionelles kunskap och 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (Oscarsson, 2009; Socialstyrelsen, 2008). Alla de 
utmaningar som beskrivs här är närvarande även i Jönköpings kommuns socialtjänst, var 
föreliggande förbättringsarbete och studie äger rum. En mer noggrann beskrivning av den 
lokala kontexten ges i metodkapitlet. 

 

 
Signs of Safety 

Signs  of  Safety  är  ett  styrkebaserat  och  säkerhetsorienterat  arbetssätt  inom 
barnskyddsarbetet och grundar sig i en tydlig värdegrund samt partnerskap (Turnell, 2014). 
Metoden är erfarenhetsbaserad och kommer ursprungligen från Australien, metoden är 
anpassningsbar utefter vad som passar situationen bäst. Den bygger på förhållningssätt, 
exempelvis vikten av att involvera nätverket, och ett antal verktyg såsom mappning och 
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säkerhetsplanering. Säkerhetsplanering är ett av Signs of Safetys verktyg som innebär en 
större chans för barnet att bo kvar hemma under säkra förhållanden istället för att placeras 
(ibid.). Mappning handlar om att tillsammans med familjen undersöka fara/skada, 
styrkor/säkerhet och vad som behöver hända för att lösa socialtjänstens och familjens oro 
(Turnell, 2006; Turnell, 2014). 
Vad gäller studier kring metoden finns det framförallt små lokala studier ofta gjorda av de 
professionella själva i Holland, Australien, USA, England, Danmark och Nya Zeeland se bl.a. 
(Caslor, 2011; Gardner, 2008; Skrypek et al., 2012; Skrypek et al., 2010; Turnell, 1999).  Det 
finns även några större studier, i australiensisk kontext (Salveron et al., 2015); i engelsk 
kontext (Bunn, 2013); i amerikansk kontext (Idzelis Rothe et al., 2013) samt; i dansk kontext 
(Holmgård Sørensen, 2013).  Resultaten är i stort positiva och visar att både professionella 
och brukare är nöjda med metoden och att användandet utav Signs of Safety bidrar till att 
öka delaktighet och skapa ett partnerskap mellan professionell och familjer. Flertalet av 
studierna har brister exempelvis låg svarsfrekvens samt icke representativt urval vilket innebär 
att man bör vara försiktig i tolkning av resultaten. 
Att arbeta med Signs of Safety är således tänkt att stärka samarbetsalliansen mellan familjer 
och  socialtjänst,  öka  involveringen  av  barnets  nätverk.  För  detta  finns  verktyg  som 
exempelvis mappning och säkerhetsplanering. 

 

Det lokala problemet 

Föräldrars och barns delaktighet i utredningsprocessen är nödvändig för en bra utredning 
som ger ett adekvat beslutsunderlag för att insatser med god effekt ska komma till stånd 
(Sundell and Egelund, 2007). Forskning pekar på att en samarbetsallians mellan familjen och 
de professionella har en positiv inverkan på familjens upplevelse av den insats som beslutas 
om (Cashmore, 2002; Trotter, 2004). Vidare verkar det som att brukarens tro på att insatsen 
är god skapar bättre chanser för att insatsen blir lyckosam (Oscarsson, 2009). 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) ger i en rapport, baserad på granskning av ett 
antal   nämnders   hantering   av   barnavårdsärenden,   allvarlig   kritik.   Bl.a.   nämns   att 
delaktighetskravet inte beaktas (ibid.). En form av delaktighet är samarbetsallians, vilket 
ingår i det partnerskap som Signs of Safety omfattar. I Jönköpings socialtjänst visade interna 
mätningar  att   vårdnadshavare  till   barn   som   utreds   på   socialtjänsten  inte   upplevde 
samarbetsallians i så stor utsträckning som var önskvärt (bilaga 1). Således upptäcktes en 
möjlighet till  förbättring gällande föräldrar och  barns delaktighet i  utredningsprocessen. 
Detta ledde till att socialtjänsten i Jönköping satsade på att implementera Signs of Safety i 
dess arbete med barn och unga som ett led i att öka samskapandet med de familjer 
verksamheten är till för. 
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Syfte 
 
Syfte med förbättringsarbetet 

Syftet med förbättringsarbetet är ökad säkerhet för barn och unga samt förbättrat stöd till 
barn    och    familjer. Målsättningen   är färre    sammanbrott   vid    placeringar    och    mer 
ändamålsenliga insatser i barnets hemmiljö. 

 

 
 
 

Syfte med studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien är att utöka kunskapen kring vilka påverkande faktorer som förekommer 
kopplat till förbättringsarbete inom socialtjänstens barnavård. Studien avser att besvara 
följande forskningsfrågor: 

 

 
 

  Hur har genomförandet av förbättringsarbetet påverkat förutsättningen att lyckas 
med implementeringen av Signs of Safety på Söderkontoret? 

  Vilka faktorer upplever deltagarna har påverkat förbättringsprojektet på 
Söderkontoret? 
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Metod 
 

Uppsatsen omfattar ett förbättringsarbete men också en studie av detta förbättringsarbete. 
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av miljön där förbättringsarbetet och studien 
genomförts. Därefter presenteras metoden för förbättringsarbetet följt av en presentation av 
metoden för studien av förbättringsarbetet. Avsnittet avslutas med etiska överväganden. 

 

 
Miljön för förbättringsarbetet och studien 

Beskrivning av mikrosystemet bygger på intervjuer och mailkontakt med ledare samt 
verksamhetsplan. 

 

Meso- och makrosystem 
Föreliggande förbättringsprojekt bedrevs inom Jönköpings kommuns socialtjänst specifikt 
inom Individ- och familjeomsorgens (IFO) arbete för barn och unga (BoU). Verksamheten 
styrs utifrån rådande lagstiftning samt uppdrag från politiken. BoU är indelad i tre lokala 
myndighetskontor, Söder, Öster och Väster, som hanterar avgränsade geografiska områden. 
Respektive myndighetskontor har 30-45 medarbetare och leds av sektionschef. Över 
sektionscheferna finns en områdeschef som är ansvarig över myndighetskontoren och en 
som är ansvarig för öppenvården och över dessa finns en IFO-chef som ansvarar över all 
verksamhet inom IFO. 

 

Mikrosystem 5 P; Områdeskontor söder 
Uppsatsen avgränsas till att studera förbättringsarbetet i en avgränsad del av systemet; 
mikrosystemet lokalkontor Söder där ett pilotprojekt bedrivits. Projektet kommer 
fortsättningsvis i uppsatsen ibland även kallas för Söderprojektet. Tabell 1 beskriver 
Söderkontoret utifrån 5P (Nelson et al., 2007). 
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Metod för förbättringsarbetet 

Beskrivningen av genomförandet bygger på intervjuer och mailkontakt med ledare samt på 
dokumentstudier. 

 

Genomförandet av förbättringsarbetet 
Målet för förbättringsarbetet förväntades nås genom att implementera Signs of Safety i 
verksamheten med stöd av förbättringsmetoder. För att lyckas med implementeringen 
startades ett pilotprojekt på Söderkontoret. 

 

 
 

JämStöds modell, Hållbarhetstriangeln (SOU, 2007:15) utgjorde strukturen för 
förbättringsarbetet. Hållbarhetstriangeln består av tre ömsesidigt beroende byggstenar: (1) 
Styrning, aktivt ägarskap, tydlig problembild, mål och inriktning; (2) Stöd, stödstruktur för 
användning av nya metoder; samt (3) Störning, utvärdering och forskning stör, ifrågasätter 
och analyserar de processer som satts igång av förbättringsarbetet vilket är tänkt att skapa 
lärande på olika nivåer. 
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Styrning 

År 2009 beslutade ledningsgruppen, bestående av områdeschefer och sektionschefer inom 
myndighet och öppenvård, att satsa på Signs of Safety och implementera metoden i all 
verksamhet i socialtjänstens område för barn och unga. I samband med detta bildades en 
styrgrupp bestående av IFO-chef, områdeschefer, sektionschefer, samordnare öppenvården 
och utvalda 1:e socialsekreterare. Styrgruppens uppgift var att leda arbetet med 
implementeringen framåt samt parera för svårigheter som uppstod. År 2010 beslutade 
styrgruppen att införa en gemensam implementeringsplan (PDSA 1 bilaga 2). 

 
Efter ett  tag  gjordes styrgruppen om till referensgrupp och hade i  och med detta inget 
mandat att fatta egna beslut. Besluten kring implementeringen fattades istället av den samlade 
ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutade 2012 att varje lokalkontor i sina respektive 
verksamhetsplaner skulle beskriva hur man tänkte sig att implementera metoden (PDSA 2a 
bilaga 2). Utvärderingen visade att metoden inte användes så mycket som ledningen önskade. 
IFO chef samt områdeschefer valde då att fokusera resurserna kring implementeringen till ett 
utav lokalkontoren och i december 2014 startade ett pilotprojekt på lokalkontor  Söder  (PDSA  
3  bilaga  2).  Söderkontoret  var  särskilt  utsatt  för personalomsättning med en stor andel 
personal med tidsbegränsad yrkeserfarenhet vilket angavs som motivet till val av kontor. 
I samband med starten av Söderprojektet avsattes referensgruppen och istället skapades en 
ny  styrgrupp  bestående  av  områdeschef samt  arbetsledare (Söderkontoret), sektionschef 
(Söderkontoret) och projektledare/metodstödjare i syfte att styra pilotprojektet. Sommaren 
2015 sammanställdes en projektplan för pilotprojektet gemensamt i styrgruppen. 
I november 2015 förtydligade ledningsgruppen förbättringsarbetets syftesformulering med 
att tillföra barn och ungas säkerhet samt barns och familjers förståelse i utredningar och 
lösningar. Syftet handlade fram till dess främst om förbättrat stöd till barn och unga vilket 
skulle uppnås genom samverkan med familjer och nätverk och deras ökade delaktighet. 

 
Stöd 

I Jönköping har det under en dryg femårsperiod funnits en introduktionsutbildning, för all 
nyanställd personal, i Signs of Safety som omfattat totalt 24 timmar. Cirka 90 % av dem som 
nyanställts gick introduktionsutbildningen inom 12 månader. Det fanns en 
fördjupningsutbildning för nyckelpersoner som omfattat 40 timmar. 
Söderprojektet grundades i ett utökat metodstöd i form av att metodstödjare på 100 % som 
stöttade medarbetare avseende Signs of Safety. Medarbetare och ledare träffades 
återkommande för att diskutera metodutvecklingen; vid grupptiden varje vecka och som en 
stående punkt på arbetsplatskonferensen varje månad. 
Metodstödjaren fungerade även som projektledare. Metodstödjares/Projektledares 
huvudsakliga expertis omfattade Signs of Safety och kunskap om förbättringsarbete var inte 
likaframträdande. Stödet som gavs medarbetare var således kopplat till den nya metoden 
som infördes, Signs of Safety, medan stöd i form av förbättringsmetodik till stora delar 
saknades. Som framgår av kartläggningen enligt 5P finns en avsaknad av erfarenhet och 
kunskap kring förbättringsmetodik i verksamheten. 

 
Störning 

En utvärderingsmodell (figur 4) (PDSA 2b bilaga 2), kopplad till implementeringen av Signs 
of Safety, skapades i samarbete med Stockholms stadsdelar och sjösattes år 2012. I samband 
med detta startades ett nationellt nätverk kring arbetet med implementeringen av Signs of 
Safety. Nätverket omfattade i april 2016 femton kommuner och stadsdelar/Stockholms stad. 
Som störning i projektet fanns även följeforskare som genomfört en lärande utvärdering 
kopplat till ett större förbättringsarbete som även omfattar Söderprojektet. 
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Författarens roll 
Författaren till föreliggande uppsats går tredje året på en masterutbilning i kvalitetsförbättring 
och ledarskap vilket innebär att författaren tillägnat sig kunskap om förbättringsmetodik. 
Författaren anställdes, november 2015, som projektledare i kommunen. Projektledarrollen 
handlade om att ansvara för ”störning” i det övergripande implementeringsarbetet på 
Jönköpings tre socialkontor. Detta innebar att det från november 
2015 fanns två projektledare med fokus på olika delar av hållbarhetstriangeln. Författaren till 
denna uppsats hade ingen naturlig del i Söderprojektet utifrån att metodstödjaren där fungerat 
som projektledare under projekttiden som fortlöpt och det var därför naturligt att denne 
fortsatte med det. På så sätt begränsades författarens möjligheter att i sin projektledarroll bidra 
med kunskap om förbättringsmetodik i det specifika Söderprojektet. 

 
 
Mätningar inom ramen för förbättringsarbetet 
Process- och resultatmätningar samt balanserande mätningar genomfördes (tabell 2). Under 
pilotprojektet redovisades processmätningarna utifrån enkäterna kontinuerligt i samband 
med Arbetsplatskonferenser. Mätningarna visualiserades med hjälp av stapeldiagram. Det 
saknades systematik i hur resultatmåtten studerats och presenterats under förbättringsarbetet. 
Förståelse för variation är inbyggt i förbättringskunskapen (Deming, 1993) då det finns en 
vinst i att studera förändringar över tid i syfte att göra det möjligt att urskilja en förändring 
från den slumpmässiga variationen vilket görs med hjälp av olika typer av styrdiagram. Val 
av diagram styrs av vilken typ av data som finns (Provost and Murray, 2011; Elg, 2013) och i 
de fall styrdiagram ej varit lämpligt valdes stapeldiagram, linjediagram och/eller tabeller. 



16  

 
 
 

Processmått 
Processmätningar (tabell 2) genomförs för att se om förbättringsarbetets aktiviteter leder till 
det de syftade till (Langley, 2009). Förbättringsarbetets mål ska nås genom att implementera 
Signs of Safety därför studerades medarbetarnas upplevelse av stöd att använda metoden och 
deras inställning till nyttan för barnen (enkät 3; tabell 3) samt metodtrohet (enkät 4; tabell 
3). Ytterligare processmått var föräldrars upplevelser av samarbetsallians med socialtjänsten  
i  utredningsprocessen samt  vårdnadshavares  upplevelse  huruvida  barnets 
situation förbättrats efter kontakten med socialtjänsten (enkät 5; tabell 3). EsMaker, ett 
webbaserat enkät- och analysverktyg, användes för datainsamling och analys av enkäter. Det 
sista  processmåttet  mätte  antal  beslut  om  säkerhetsplaner  enligt  Signs  of  Safety,  som 
alternativ  till  placering.  I  analysarbetet  användes  vid  ett  par  tillfällen  indexering  vilket 
innebär att flera frågor gemensamt mäter någonting (Djurfeldt, 2010). Indexeringen är gjord 
utifrån en tanke om vilka frågor som bäst speglar det förhållande som mäts. 
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Resultatmått 
Andel återaktualiseringar är ett viktigt mått på ”ändamålsenliga insatser i barnets hemmiljö” 
utifrån att en ändamålsenlig insats torde göra att barnet inte återaktualiseras. I Jönköping 
beräknades återaktualiseringar på antal barn och unga upp till 20 år som varit aktuella i en 
pågående insats från januari till och med juni år 2010-2014. Av dessa har man sedan räknat 
ut hur många som återaktualiserats respektive ej återaktualiserats inom ett år. 
Antal gjorda placeringar beräknades kvartalsvis jan 2013 – dec 2015 då mer ändamålsenliga 
insatser    i    barnets    hemmiljö    torde    minska    antalet    placeringar.    Placeringar    av 
ensamkommande flyktingbarn inkluderas ej i mätningen. Mätningen presenteras i ett 
styrdiagram av typen XmR som lämpar sig för kontinuerliga data (Provost, 2011). 
Antal sammanbrott/år har samlats in med hjälp av  familjehemssekreterarna som 
tillsammans med sina arbetsgrupper räknat antal sammanbrott då denna information inte är 
spårbar i verksamhetssystemet. Denna information vidarebefordrades sedan till en särskilt 
utvald person som haft till uppgift att sammanställa statistiken. Då mätningen kom igång år 
2015 går det ännu ej att jämföra över tid vilket är tanken fortsättningsvis. 

 
 

Balanserande mått 
Balanserande mått var viktiga för att säkerställa att förändringarna inte ledde till negativa 
konsekvenser i andra delar av systemet. I föreliggande förbättringsarbete användes 
utredningstider som  ett  balanserat mått.  En  utredning får  enligt  socialtjänstlagen (SFS, 
2001:453)  pågå  max  fyra  månader.  Det  finns  möjlighet  att  fatta  beslut  om  förlängd 
utredningstid i särskilda fall. Andel utredningar som gått över tiden, samlades in kvartalsvis 
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och presenteras i ett styrdiagram av typen p-diagram (Provost, 2011) vilket lämpar sig för 
andel felaktiga enheter. 
Socialsekreterares  upplevelse  av  sin  arbetsmiljö  (enkät  3;  tabell  3)  var  ytterligare  ett 
balanserat mått. 

 

Metod för studien av förbättringsarbetet 

Nedan ges en beskrivning av metoden för studien av förbättringsarbetet. 
 
 
Studiedesign 
Vid val av studiedesign var forskningsfrågan vägledande (Creswell, 2009). Då det var viktigt 
att skapa en bred förståelse för ett fall valdes fallstudie. Fallstudier lämpar sig väl för att 
studera processer och förändring. Fallstudien ger en detaljerad beskrivning av specifika 
aspekter av ett fenomen (Yin, 2009). Detta lämpar sig väl utifrån föreliggande studies syfte 
vilket innebär att även beskrivningen av förbättringsarbetets genomförande hanterats som en 
datakälla i studien. 
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Deltagare 
Deltagare utsågs genom målinriktat urval Patton (2002). Fördelarna med detta är tillgången 
till informationsrika källor (ibid.) med erfarenhet av det som studeras. Det specifika 
förbättringsarbetet på Söderkontoret föregicks av en lång process av misslyckade 
implementeringsförsök på samtliga tre kontor i Jönköping. Därför ansågs även tidigare 
process vara viktig för att skapa en förståelse för hur genomförandet av förbättringsarbetet 
påverkat förutsättningen att lyckas med implementeringen av Signs of Safety på 
Söderkontoret (frågeställning 1).  Urvalet bestod av personer som innehade nyckelpositioner 
(hädanefter omnämns de som nyckelpersoner) i förbättringsarbetet. Sektionschef och 1:e 
socialsekreterare exkluderades vid rekrytering till fokusgruppen på grund av sina positioner i 
förhållande till medarbetarna. 

 
Nyckelpersoner  informerades  om  studien  via  mejl  i  form  av  en  forskningspresentation 
(bilaga 6). Medarbetarna informerades och frågades muntligen av sin arbetsledare. Sex 
medarbetare deltog i studie. Alla var socialsekreterare och arbetade med ungdomar. De flesta 
av gruppens deltagare var kvinnor och yrkeserfarenheten sträckte sig från ett fåtal månader 
till tre år. 

 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen byggde på enskilda intervjuer, fokusgrupp och dokumentstudie (figur 5). 
De enskilda intervjuerna av nyckelpersoner samt den dokumentstudie som använts för att 
skapa beskrivning av genomförandet med stöd av Hållbarhetstriangeln återanvändes som 
datakälla för att kunna svara på studiens frågeställning nummer 1. Dessutom intervjuades 
medarbetare i fokusgrupp. 
Dokumentstudier utgör ett komplement till övriga datakällor (Yin, 2013). I föreliggande studie 
bidrog dokumenten till att skapa en processbeskrivning av förbättringsarbetet för att 
få en uppfattning om hur genomförandet påverkat förutsättningen att lyckas med 
implementeringen av Signs of Safety på Söderkontoret. Sammanlagt ingick 25 A4-sidor av 
interna tjänsteskrivelser, mötesprotokoll och projektplan i dokumentstudien. 

 
Medarbetarna intervjuades i fokusgrupp och ledarna intervjuades individuellt. Fokusgrupper 
lämpar  sig  väl  vid  studier  av  människors  erfarenheter  samt  för  att  erhålla  en  bild  av 
deltagarnas  förståelse  för  olika  begrepp.  Deltagarnas  erfarenheter  berikar  varandra  och 
skapar både ett djup och en bredd i diskussionen. Intervjun byggde på en halvstrukturerad 
intervjuguide (bilaga 3) i syfte att ge gruppdeltagarna utrymme att lyfta fram deras tankar 
(Wibeck, 2012). Fokusgruppen utgick från studiens frågeställning nummer 2 (figur 5). 
Enskilda intervjuer genomfördes med nyckelpersoner. Intervjuer med nyckelperson 1 och 2 
byggde  på  en  halvstrukturerad intervjuguide  (bilaga  4).  Dessa  intervjuer  fokuserade  på 
frågeställning 1 och 2 (figur 5).  Då nyckelperson 3 saknade erfarenheter av Söderprojektet, 
men hade betydelsefulla erfarenheter från förbättringsarbetets övergripande genomförande 
på Jönköpings tre kontor, utgick denna intervju från en halvstrukturerad intervjuguide som 
byggde på förbättringsarbetets totala process (bilaga 5). 
Samtliga   intervjuer   bandades   och   transkriberades   ordagrant   av   studiens   författare. 
Resultatet av intervjuerna redovisas med stöd av citat, kodade enligt följande: M1 till M6., 
och L1 till L3. 

 
 
Analys 
De transkriberade intervjuerna analyserades med innehållsanalys av konventionell art enligt 
Hsieh och Shannon (2005) vilket innebar att texten var utgångspunkt och genererade 
kategorier som beskrev innehållet. Under den första fasens första steg lästes samtliga texter 
igenom upprepade gånger för att skapa en känsla för dess helhet. I steg två lästes texterna 
igenom noggrant och koder markerades. Under steg tre noterades tankar och intryck. Steg fyra 
innebar att koderna sorterades in i kategorier och underkategorier. Denna första fas 
genomfördes på samma sätt för respektive intervju. Under analysens andra fas jämfördes 
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koder, underkategorier och kategorier avseende skillnader och likheter mellan de två 
intervjuer som genomförts med ledare. Slutligen jämfördes dessa koder, underkategorier och 
kategorier med det preliminära resultatet från fokusgruppen avseende skillnader och likheter 
(se exempel i tabell 4). 

 

 
 

Analysförfarandet gällande dokument samt intervju med nyckelperson 3 analyserades enligt 
ovan fram till och med första fasens tredje steg. Detta innebar att koder markerades och tankar 
och intryck noterades. 

 
 
Författarens roll 
Författaren till uppsatsen har, sedan januari 2016, en tjänst som socialsekreterare för barn på 
ett utav kontoren i kommunen, dock inte på Söderkontoret där pilotprojektet ägt rum. Före 
det var författaren verksam som socialsekreterare i en annan kommun, där med inriktning på 
både barn och ungdomar. Författaren har således kunskap och erfarenhet inom fältet för den 
sociala barnavården. 

 

 
Etiska överväganden 

Det allmänna forskningskravet handlar om att forskning som bedrivs ska vara av hög kvalitet 
och beröra viktiga frågor (Vetenskapsrådet, 2002). Föreliggande studies etiska motivering är 
att studien är viktig för att möjliggöra goda förutsättningar för framtida förbättringsprojekt 
som i slutändan är tänkt att gynna den enskilde brukaren, den professionelle och 
välfärdssektorn i stort. 
Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) ett individskyddskrav som är viktigt att beakta i all 
forskning som konkretiseras i fyra allmänna krav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nyckelpersoner som intervjuats deltog i sina 
roller som anställda på socialtjänsten vilket är en offentlig myndighet. Informerat samtycke 
inhämtades från intervjupersonerna (bilaga 6). Samma information gavs även muntligen i 
samband med intervjuerna. Deltagandet var konfidentiellt såtillvida att identifierbara 
personuppgifter kodats i samband med transkribering och utsagor och/eller uttryck som lätt 
kan kopplas ihop till en viss person utelämnades. Deltagarna i fokusgrupperna uppmanades 
till tystnadsplikt kring vilka personer som deltagit samt vad andra deltagare sagt under 
intervjun. Allt material som kan hänföras till personer används enbart i denna masteruppsats 
och förvaras på en säker plats var obehöriga inte äger tillträde. 
Inför starten av studien gjordes en ”etisk egengranskning av examensarbeten vid 
Hälsohögskolan i Jönköping” enligt anvisning av Jönköping Academy tillsammans med 
akademisk handledare. 
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Resultat 
 

Först  presenteras  resultatet  från  förbättringsarbetet  och  sedan  följer  studiens  resultat. 
Slutligen sammanfattas studiens och förbättringsarbetets gemensamma resultat. 

 

 
Resultat från förbättringsarbetet 

Nedan följer en presentation av resultatet från förbättringsarbetet. 
 

Processmått 
Nedan följer en presentation av förbättringsarbetets processmått. 

 

Medarbetares upplevelser 
På  en  skala  1-10  där  1  är  ”inte  alls”  och  10  är  ”i  väldigt  hög  utsträckning”  ökade 
medarbetarnas upplevelse av stöd för att arbeta med Signs of Safety från ett medelvärde på 
5,71 år 2014 till 7,13 år 2016. (figur 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På en skala 1-10 där 1 är ”inte alls” och 10 är ”i väldigt hög utsträckning” gällande frågan 
”Anser du att arbeta med stöd av Signs of safety på ett positivt sätt påverkat situationen för 
barnen/ungdomarna du jobbar med, generellt sett?” ökade medarbetarnas upplevelse från 
ett medelvärde på 5,79 år 2014 till 7,14 år 2016 (figur 7). 
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Metodtrogenhet 
Antalet genomförda mappningar ökade markant på Söderkontoret över tid. År 2014 svarade 
46 % av medarbetarna ja på frågan huruvida de mappat eller ej inom ramen för utredning, år 
2016 var motsvarande siffra 87 % (figur 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jämförelsen mellan åren 2014-2016 (figur 9) visar ingen stor skillnad gällande involvering av 
barnets professionella och privata nätverk i mappningen under utredningen. Nätverket 
involverades i låg utsträckning i mappningen både före och under och efter projektet. 
Typvärdet var 0 personer alla tre år som presenteras och medianen sjönk från 2 personer år 
2014 till 1 person år 2015 och 2016. 
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Föräldrarnas upplevelse 
Föräldrarna upplevde en allt starkare arbetsallians under och efter projektet än före. Det 
enskilda svarsalternativ som förekommer oftast var för de föräldrar som besvarade enkäten 
före projektet ”mycket” och för de som svarade enkäten under och efter projektets 
genomförande ”helt” (figur 10). 
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Föräldrarna som svarat under och efter projektet angav i högre utsträckning att de upplevde 
att barnets situation blivit bättre efter kontakten med socialtjänsten jämfört med de föräldrar 
som svarade före projektet. Det enskilda svarsalternativ som förekommer oftast var för de 
föräldrar som besvarade enkäten före projektet ”inte alls” och för de som svarade enkäten 
under och efter projektets genomförande ”inte alls” och ”helt” (figur 11). 

 

 
 

 
Antal säkerhetsplaner 
Antalet beslut om säkerhetsplaner på Söderkontoret ökade under projektperioden, från 3 
stycken år 2012, till 22 stycken år 2015. 

 
Tabell 5. Antal beslut om säkerhetsplan som fattats på Söderkontoret mellan åren 2012-2015. 

 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 
Söderkontoret 3 0 0 22 

 
 

Resultatmått 
Nedan följer en presentation av förbättringsarbetets resultatmått. 

 

Antal sammanbrott/år 
Sex sammanbrott inträffade år 2015, det enda år som det finns data från. 

 

Andel återaktualiseringar 
Då andel återaktualiseringar ännu inte mäts kontorsvis så presenteras inte den statistiken 
här. Statistik för Jönköpings tre kontor tillsammans visar dock att andelen återaktualiserade 
minskade från 2011 – 2015. Det kan tyda på att insatserna blivit alltmer ändamålsenliga över 
tid. Under samma tidsperiod minskade även andelen ej återaktualiserade vilket skapar en 
svårighet att dra slutsatser. Andelen barn/unga som är i pågående insats tyckts öka över tid. 
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Det verkar alltså som att insatserna år 2015 pågick längre än de som pågick under 2011. Det 
går således inte att påstå att målet är nått. 

 
 

Antal placeringar 
Ingen påvisbar förändring gällande antal placeringar kan ses i samband med Söderprojektet 
sedan projektstart december 2014. 

 
 
 

 
 

Balanserade mått 
Nedan följer en presentation av balanserande mått kopplat till förbättringsarbetet. 

 
 

Utredningstider 
Ingen urskiljbar källa till variation kan ses sedan projektstart december 2014 vilket torde 
innebära att projektet ej påverkat andelen utredningar som gått över tiden. 
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Medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö 
Figur  12  visar  ingen  skillnad  gällande  medarbetarnas  upplevelse  av  arbetsmiljö  vid  en 
jämförelse mellan år 2014, före projektet, och år 2015 då projektet pågick. 
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Resultat från studien av förbättringsarbetet 
 
Påverkansfaktorer på implementeringen på Söderkontoret 
Faktorer som påverkat implementeringen som genom intervjuerna framkommit presenteras i 
form av kategorierna att förstå, att vilja, att lära och att fördela av resurser, med tillhörande 
underkategorier (tabell 6) Varje underkategori exemplifieras med ett eller flera citat. 

 

 
 

Att förstå 
Huvudkategorin ”att förstå” handlar om förståelsen för implementeringen, syfte och 
målsättning samt om transparens och delaktighet. 

 
Syfte och målsättning 

Enligt ledarna hindrades implementeringen av avsaknaden av ett måldokument. När planen 
för målen väl kom uppfattade ledarna målen som otydliga. 

 
Det stod inte ”färre antal klagomål”. Det stod inte ”fler nöjda 
kommunmedborgare” eller ”färre placeringar” eller nånting sånt där. Det var 
inte konkret (L2). 

 
De otydliga målen ledde till diskussioner mellan sektionschef, arbetsledare och projektledare 
kring vad projektets mål egentligen var och de konkretiserade målen med hjälp av en 
målmatris. 

 
Medarbetarna sade att syftet som förändrades under projektets gång hindrade deras förståelse 
av projektet. I början av projektet var det mest fokus på Signs of Safety som metod och dess 
verktyg "mappning". Då var det inte så mycket diskussioner kring samskapande och 
delaktighet, vilket kom senare alltmer. Projektets syfte om samskapande, som det förstås 
idag, uppfattade medarbetarna som gott tillika en främjande faktor. Medarbetarna var osäkra 
på förbättringsarbetets måluppfyllelse och de förlitade sig på att någon annan följde 
mätningarna: 

 
sen har vi inte fått nån mer återkoppling kring om det har lett till färre eller fler 
insatser. Det är nog nån annan som följer det (M4). 
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Transparens och delaktighet 

Ledarna ansåg att delaktigheten var både hindrande och främjande. Hindrande genom att 
beslutet om projektet kom uppifrån, att projektet blev ålagt kontoret utan att föregås av 
diskussioner. Vidare ansåg de att medarbetarna behövt få information om projektet för att 
möjliggöra deras delaktighet. 
De vida ramar samt det stora mandat, att prova på arbetet med Signs of Safety, som projektet 
erbjöd beskrevs av ledarna som främjande. 

 
vi har fått mandat att prova på, ramarna har varit väldigt vida (L1). 

 
Medarbetarna beskrev att projektet startade från noll och att ingen av dem involverats i 
projektplaneringen, de saknade transparens och delaktighet under projekttiden. 
Medarbetarna uteslöts ur ledarnas beslutsfattande processer. Som exempel nämndes 
veckovisa möten, som hållits på kontoret mellan ledarna, som ett forum var medarbetarna 
saknat både delaktighet och insyn. 

 
Sen vet man ju att dom sitter varje tisdag eller vad det är, och pratar, men vi får 
ju aldrig reda på vad dom säger. Vi har ju till och med frågat. Så det gör dom ju 
tydligen men vi är inte delaktiga i det. Jag vet inte ens vilka som är med i 
det/../och då kanske man tycker att de skulle plocka med någon från 
arbetsgruppen (M2). 

 
Medarbetarna uppgav att de gjort det deras arbetsledare velat men samtidigt upplevde de sig 
själva som skapare. Ansvar de fått att skapa egna mallar upplevdes som en främjande faktor. 
Medarbetarna upplevde att övriga kontor inte informerats om vad som hänt i pilotprojektet 
på Söder, vilket inneburit att övriga kontor inte känt sig delaktiga. 

 
 

Att vilja 
Viljan beskrevs som en central påverkansfaktor för implementeringen. Det framkom både i 
intervjuerna med ledarna och med medarbetarna att inställning till förändring, inställning 
till Signs of Safety samt återkoppling av positiva resultat var faktorer som främjade viljan att 
implementera. 

 
 
Inställning till förändring 

Inställningen till förändring beskrevs av ledarna som en alltigenom främjande faktor i 
implementeringen. Ledarna berättade om modiga ledarkollegor som vågade jobba med nya 
tankesätt och ta ansvar för det nya sättet att jobba med exempelvis säkerhetsplaner. 
Medarbetarna hade, även de, varit modiga och öppna för, och positiva till förändring. 

 
precis som jag har menat med medarbetarna så har ju hela den här 
ledningsgruppen varit väldigt positiva till att göra något annorlunda (L1.) 

 
Medarbetarna beskrev sig själva som en främjande faktor i och med att de varit positiva till 
förändringar med en drivkraft i att fortsätta. 

 
jag tänker att vi har främjat projektet i arbetsgruppen. Det är ju vi som har 
drivit det här framåt nåt oerhört i personalgruppen. Hade vi inte varit på eller 
varit drivande, då hade ju det här stannat av, så vi har ju främjat 
implementeringen av det här och velat fortsätta (M3). 

 
Även ledarnas roll i att öka medarbetarnas vilja till förändring genom att driva dem framåt 
och pusha dem lyftes fram som främjande. Ytterligare en positiv påverkansfaktor som fått 
medarbetarna att vilja förändra sitt arbetssätt var att de upplevde att samarbetspartners, som 
skola, varit positiva till förändringen. 
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Inställning till Signs of Safety 

Samtliga deltagare var positiva till att använda Signs of Safety. Ledarna upplevde att Signs of 
Safety underlättade arbetet med familjerna, bidrog till tydligare bedömningar, bättre 
utredningar samt gynnade barnen. 

 
sen är det också barn som faktiskt har kunnat flytta hem med en säkerhetsplan 
som vi har jobbat med under tiden placeringen pågått./../ går det att göra så i 
större omfattning gynnar det också barn (L2). 

 
Medarbetarna upplevde en överensstämmelse mellan Signs of Safetys tankesätt och hur de 
själva ville jobba. Medarbetarna uppskattade Signs of Safetys arbetssätt då det tillät dem att 
lägga mycket fokus på familjerna. Att arbeta enligt Signs of Safety gjorde det lättare att vara 
ödmjuk emot klienterna och bidrog till en ökad känsla av att göra ett gott arbete. 

 
Men jag upplever att det är lättare att vara samskapande och ödmjuk med 
klienterna och det är så himla…det är så gott. Jag går hem idag och är lite mera 
stolt måste jag nog säga (M1). 

 
Medarbetarna beskrev även att Signs of Safety bidragit till en mer nyanserad bild av barnet 
då de positiva delarna kring barnet/den unge lyfts fram tydligare. 

 
Återkoppling 

Ledarna gav uttryck för att de på olika sätt fått återkoppling om positiva konsekvenser av 
Signs of Safety. En form av återkoppling skedde med hjälp av utvärderingsmodellen där 
föräldrar intervjuades via telefon. Genom intervjuerna med föräldrarna framkom att Signs of 
Safety gjort en positiv skillnad för dem. Ledarna fick återkoppling från socialsekreterarna att 
socialsekreterarna uppfattade att Signs of Safetys verktyg bidrog till att dämpa 
socialsekreterarnas egen oro, och att Signs of Safety genererade material som gav bra 
bedömningar. Vidare skildrades att arbete med stöd av Signs of Safety förbättrade barnskyddet 
utifrån att socialnämnden, sedan man började arbeta med metoden, faktiskt 
tvångsomhändertagit fler barn till följd av vassare riskbedömningar. 

 
det har blivit ett bättre barnskydd, för vi har tvångsomhändertagit fler barn. 
Trespaltaren [Signs of Safetys verktyg, även kallad mappning] blir så tydligt 
vad som är bristen och om det finns någonting som kompenserar upp det eller 
inte. Det blir så tydligt (L2). 

 
Medarbetare upplevde att Signs of Safety var bra för familjerna samt att metoden tillät 
familjerna att samskapa. De upplevde även att enkäter, som ingått i utvärderingsmodellen, 
visat en konkret förändring som de var stolta över. Positiv återkoppling sågs som främjande. 

 
Vissa familjer har ju svarat på enkäter och det har ju gjort att vi har tagit reda 
på "Har de varit delaktiga eller inte?". Och då har man ju sett konkret att här har 
vi sett en förändring. Och det är ju kul! (M6) 

 
 

Att lära 
 
Nytt kontra gammalt 

Ledarna berättade att medarbetarna saknar den teoretiska grund som behövs för att förstå 
Signs of Safety fullt ut. Ledarna beskrev Signs of Safety som en metod som kräver att 
socialsekreteraren är fri i sin tanke. I och med det upplevde ledarna att medarbetarnas rädsla 
för att göra fel varit en hindrande faktor. 

 
när man inför Signs of Safety där man kanske tillför nåt där man måste vara 
ganska fri i sin tanke och utgå från barnet och familjen. När den friheten ställs 
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inför den här rädslan för att inte göra rätt /../hämta in information med de här 
dokumenten som finns i BBIC, då blir det ju rätt utifrån administration medan 
Signs of Safety bygger mycket mer på samskapande med en familj och det 
[rädslan för att inte göra rätt] tycker jag har varit ett hinder (L1). 

 
Medarbetarna uttryckte att det funnits svårigheter med att sammanfoga det nya med det 
gamla arbetssättet. Tidigare arbetade socialsekreterarna utifrån BBIC, vilket är ett system för 
utredning och uppföljning som innehåller flertalet hjälpdokument med exempelvis 
frågeområden. Medarbetarna beskrev en känsla av att den teoretiska anknytningen försvann i 
och med att BBIC togs bort. 

 
vi måste kunna ha en teoretisk förankring till det vi säger./../ Och det förlorar 
jag om BBIC tas bort, det är ju hela vår kunskapsgrund. Och det har varit mitt 
problem. Jag behöver ändå ha en teori att utgå ifrån. /../Men sen har jag fått 
till mig att jag ändå kan använda den i slutet. Men samtidigt vill dom inte att 
jag skriver om BBIC i utredningen så då försvinner ju den teoretiska 
anknytningen ändå (M5). 

 
Det fanns en rädsla för att en utredning enligt Signs of Safety inte fångar allt då man inte 
använt BBIC:s mallar. Sedan var det någon med erfarenhet även av det gamla sättet att 
arbeta utifrån BBIC som upplevde att det egentligen inte är så stor skillnad mellan det nya 
och det gamla arbetssättet. 
Det  fördes  diskussioner  kring  vilken  påverkan  en  begränsad  yrkeserfarenhet  haft  för 
påverkan på implementeringen. 

 
 
Praktiskt förfarande 

Medarbetarna uttryckte en avsaknad av ett praktiskt tillvägagångssätt i den nya metoden som 
hindrande då arbetssättet var oklart vid projektstart. Det saknades rutiner som behövdes för 
att medarbetarna skulle kunna bedriva sitt arbete, man visste exempelvis inte var man skulle 
lägga beslut eller utredningar. Medarbetarna beskrev att de i början fokuserade på det 
praktiska förfarandet och på Signs of Safetys verktyg mappning. 

 
För jag håller med, det är ett jättebra förhållningssätt och när man landar i att 
det är ett förhållningssätt och då kan man börja testa olika saker. Jag menar 
när man får ett projekt och det är såhär då är det ju mycket praktiskt.. var 
ligger det och vilka beslut och så vidare. Men det tog ett tag för mig innan det 
landade som ett förhållningssätt. Innan såg jag det bara som mappning, eller 
verktyget (M6). 

 
Medarbetare  beskrev   att   de   efterfrågat  gemensamma  rutiner  eftersom  det   hänt   att 
exempelvis barngruppen och ungdomsgruppen skapat olika sätt att jobba. 

 
 
Utveckling 

Ledarna lyfte fram metodstödjarens roll som en framgångsfaktor samt att hens erfarenheter 
från behandlingssidan var nyttigt. Hen beskrevs ha haft Signs of Safetys förhållningssätt, fört 
värdegrundsfrågor samt ställt utmanande frågor som var viktiga för att få till en förändring i 
myndighetstänket. Trots det tog det tid att anamma vissa delar av Signs of Safety, som till 
exempel säkerhetsplaner. 

 
nu i slutet har det också börjat användas mycket fler säkerhetsplaner som vi 
kallar det, och det tog tid, det är först de sista månaderna det har blivit så att 
man tänker på det sättet (L1). 
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Även medarbetarna lyfte fram metodstödjarens roll som en framgångsfaktor. Bra diskussioner 
uppstod utifrån de olikheter det innebar att metodstödjaren kom från en behandlingsinriktad 
del av socialt arbete medan medarbetarna befann sig inom myndighetsdelen. Medarbetarna 
uttryckte att de behövt prata om svårigheter med metoden för att kunna dela med sig av idéer 
till varandra men att ledningen hindrat dem från det. De uppfattade att ledningen hellre ville 
att de skulle lära sig genom att dela goda exempel. 

 
För fram tills nu har det känts som att vi bara har fått ta upp det som funkar bra. 
Vi ska bara ge positiv feed-back på det här /../och det har blivit stopp när vi har 
sagt ”men det här som inte funkar” Att man inte får nåt gehör för det. Jag vill 
utvecklas och lära mig. Det är inte så att jag inte vill mappa eller inte vill hålla 
på med Signs of Safety. Men hur ska vi lösa det här som vi inte tycker funkar om 
vi inte pratar om det? (M3) 

 
Ytterligare en hindrande faktor de upplevde var att andra kontor inte har getts möjlighet att 
komma med synpunkter eller frågor då det inte funnits utrymme till sådant under de 
gemensamma träffar som genomförts. Det hade kunnat hjälpa Söderkontorets medarbetare 
att utveckla sitt arbete ännu mer. 
Medarbetarna beskrev hur de testat sig fram och lärt sig metoden från sina kollegor. De ville 
ha mer utbildning för att kunna bli bättre i metoden än de tre dagars grundutbildning som 
kommunen erbjöd. 

 
 

Att fördela 
Tillgången till bemanning, tid och stöd beskrevs som förutsättningar för att kunna 
implementera Signs of Safety. 

 
Bemanning och arbetsbelastning/Arbetsbelastning 

Ledarna beskrev bemanningen som en hindrande faktor då det under flera års tid varit en 
hög personalomsättning och svårigheter att tillsätta tjänsterna på Söderkontoret. Det fanns 
även en arbetsrelaterad sjukfrånvaro samt en personalfrånvaro till följd av föräldraledigheter. 
Ledarna upplevde att kraven på socialtjänsten ökat de senaste åren, med 
dokumentationsskyldigheten och socialtjänstens plikt att inleda utredning i alla ärenden där 
det funnits misstanke om våld, men att personaltätheten inte följt med dessa krav. Ledarna 
upplevde att det var tungt att implementera när det var så mycket som pågick samtidigt men 
att implementeringen måste prioriteras. 

 
Det är tungt att implementera när det är så mycket runt omkring oss på alla 
nivåer/../ska man implementera nåt nytt då måste man prioritera det trots 
arbetsbelastning (L1). 

 
Medarbetarna beskrev inte bemanningen såsom ledarna gjort, det de beskrev var istället 
konsekvenserna av detta.  De berättade att projektet innebar en extra arbetsbelastning på en 
personalgrupp som var för få och redan var pressade och som dessutom hade begränsad 
yrkeserfarenhet. Projektet innebar exempelvis att olika arbetsgrupper behövde tillsättas och 
rutiner utarbetas. Det var tungrott att jobba på både det gamla och det nya sättet samtidigt. 

 
det blir lite respektlöst nästan att dom lägger på mig väldigt mycket på nåt som 
redan är väldigt mycket /../ o dom säger att ”men det blir någon månad då det 
blir parallellprocesser” och det höll ju på minst ett halvår det här extra trycket 
(M1). 

 
Många i personalgruppen var väldigt trötta på grund av överbelastningen och någon gick in i 
väggen. Medarbetarna beskrev ett hårt tryck och att de förutom projektet även hade en press 
på sig att hinna klart med utredningar i tid. De hade önskat att ledarna omprioriterat deras 
arbete under en period. Samtidigt belystes sektionschefens strävan efter fler resurser som 
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främjande. Detta resulterade exempelvis i att man fick in timanställd erfaren extrapersonal 
som ett stöd utifrån att det var så många oerfarna medarbetare på kontoret. 

 
 
Tid 

Ledarna berättade att det tar tid att lära sig en ny metod vilket gör att arbetet tar längre tid. 
Ledarna berättade om den ständiga rekryteringen som tagit tid och arbetsledare som inte 
hunnit coacha eftersom personalgruppen varit för stor. Ytterligare hindrande var att bristen 
på tid gjort att medarbetarna inte hunnit reflektera över sitt arbete. 

 
Och sen är det att det är för tight, de hinner inte fundera, de hinner inte reflektera 
över huvud taget. De går från det ena till andra (L2). 

 
Ledarna beskrev även hur de prioriterat att använda tiden till metodutveckling på 
gemensamma samlingar exempelvis APK vilket varit en främjande faktor. Ytterligare 
främjande har varit inköp av tekniska hjälpmedel, i form av smartboard, för att frigöra tid. 

 
Även medarbetarna beskrev tekniska lösningar som tidsbesparande och därmed främjande för 
implementeringsarbetet. 

 
Och tekniken spar ju så mycket tid /../ alla dessa journalanteckningar som bara 
ligger på hög annars (M2). 

 
Tidsbrist upplevdes hindrande då det hindrade medarbetarna från att utveckla allt man 
önskat. 
Medarbetarna berättade  att  de  haft  ett  större  behov  av  feedback  från  arbetsledare och 
metodstödjare än vad dessa hunnit med. 

 
 
Stöd 

Ledarna berättade att de uppfattat att medarbetarna upplevt ett otillräckligt stöd för att fixa 
jobbet under ett års tid vilket inte var kopplat enbart till implementeringen av Signs of Safety. 
Verksamhetsstödet lyftes fram som hindrande snarare än stöttande eftersom det upplevdes 
som omständligt att använda tillsammans med Signs of Safety. Söderkontorets personal 
skapade en anpassad utredningsmall som stöttat arbetet med Signs of Safety. Arbetsledare och 
metodstödjare lyftes fram som viktiga stöd genom att de coachade medarbetarna på ett 
individanpassat sätt utifrån vars och ens förutsättningar. 

 
och  sedan  är  det  här  stödet  de  fått  från  metodstödjaren och  arbetsledarna 
tänker jag. Dom har hållit i och pushat på i den takt dom [medarbetarna] varit 
mogna och kunnat ta emot det, för vi är alla olika och alla har olika hastigheter 
(L2). 

Vidare framkom att medarbetarna även varit stöd för varandra genom att coacha varandra. 

Medarbetare  upplevde  att  de  fick  stöd  i  sitt  arbete  av  metodstödjare,  arbetsledare  och 
kollegor, men att de önskat mera stöd. 
Vikten av att ha haft tillgång till en metodstödjare på kontoret belystes. Det upplevdes som 
viktigt att metodstödjaren tog tillvara medarbetarna tankar. 
Teknologi upplevdes som ett stöd som främjat implementeringen då medarbetarna upplevt 
att de fått tekniska hjälpmedel som underlättat för dem att jobba med Signs of Safety. 

 
Ska man prata om teknik också som en främjande faktor för det tänker jag är 
nånting vi måste lyfta upp att vi har fått den här skärmen och projektorn i taket 
och datorerna. Vi har fått verktygen för att kunna jobba med Signs of Safety 
(M4). 
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Studiens och förbättringsarbetets sammantagna resultat 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att utöka kunskapen kring vilka påverkande 
faktorer som förekommer kopplat till förbättringsarbete inom socialtjänstens barnavård. 
Modellen nedan (figur 13) konstruerades utifrån de data som insamlats och åskådliggör de 
identifierade faktorernas påverkan på utfallet av pilotprojektet på Söderkontoret. 
Det  övre  fältet  består  av  faktorer i  genomförandet av  förbättringsarbetet som  påverkat 
deltagarnas upplevda påverkansfaktorer (mellersta fältet) i förbättringsarbetet vilket i sin 
tur påverkat utfall av förbättringsarbetet. Modellen visar således hur de olika faktorerna 
gemensamt  haft  påverkan  på  förbättringsarbetets utfall,  vilket  indikeras  av  pilarna.  Att 
pilarna är svaga anger att det inte finns något säkerställt kausalt samband. 
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Diskussion 
 

Först diskuteras det samlade resultatet av förbättringsarbetet och studien. På det följer en 
diskussion kring metoden för förbättringsarbetet och en kring metoden för studien. Efter det 
presenteras  studiens  slutsatser  och  avsnittet  avslutas  med  implikationer  för 
förbättringsarbete samt förslag till fortsatt forskning. 

 
Resultatdiskussion 

 
Viljans betydelse 
Medan Greenhalgh et al. (2004) och Johansson (2004) lyfter fram deltagarnas förståelse som 
en främjande faktor i ett implementeringsarbete så visade föreliggande studie att deltagarna 
till stor del saknade förståelse för syfte och målsättning med implementeringen av Signs of 
Safety. Trots detta visar förbättringsarbetets processmått ett förändrat arbetssätt vilket varit 
en viktig del för att kunna avgöra att förbättringsarbetet är på väg åt önskat håll. Den 
hierarkiska beslutsprocessen kan ha påverkat utfallet av implementeringen genom avsaknad 
av diskussioner. Det är därför något förvånande att deltagarnas vilja att implementera 
framställts som en alltigenom främjande faktor. Hur har deltagarnas implementeringsvilja 
blivit så stark trots att de saknat en fullständig förståelse för, och delaktighet i, 
implementeringen? Delvis kan detta förstås igenom att de till viss del ändå delaktiggjorts 
genom att de haft mandat att utforma projektet så som de önskat. Sett ur detta perspektiv 
kan vi med hjälp av Ellströms typologi kring delaktighet (2001) beskriva deltagarnas 
delaktighet enligt den tredje nivån vilket innebär ett officiellt deltagande i 
utvecklingsaktiviteter. Delaktigheten var dock beroende av att personen som står över i den 
hierarkiska ordningen ger tillträde till delaktighetens arena. 
Ytterligare en förklaring till den starka viljan kan vara deltagarnas upplevelse av 
meningsfullhet i Signs of Safety inklusive flera positiva attribut i metoden. Bland annat anges 
en relativ fördel då Signs of Safetys arbetssätt uppskattas och upplevs underlätta arbetet med 
familjerna, ge tydligare bedömningar, ge bättre utredningar, bidra till en mer nyanserad bild 
av barnet samt bidra till en ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetare. Överensstämmelse 
är ytterligare ett exempel där medarbetarna beskriver att Signs of Safetys tankesätt stämmer 
överens med tankar om hur medarbetarna vill jobba. Resultatet stärker således Greenhalgh 
et   al.   (2004)   konceptuella   modell   och   annan   tidigare   forskning   som   pekar   på 
socialsekreterarnas inställning till en ny metod (Aarons and Palinkas, 2007). Medarbetarnas 
positiva upplevelse av vad Signs of Safety bidrog till att de själva skapade ett syfte med 
implementeringen vilket tyder på att de drivits av en stark inre drivkraft. Ryan och Deci 
(2000) menar att det finns inre och yttre drivkrafter och i de fall en person blir tilldelad en 
uppgift, yttre drivkraft, krävs att personen som blivit tilldelad uppgiften ser nytta med den. 
På så sätt innebar medarbetarnas upplevelse av att Signs of Safety gör nytta för barnen en 
stark drivkraft då de redan tidigt i processen upplevt att Signs of Safety skapat positiva 
konsekvenser för de familjer de mött. Denna upplevelse förstärktes genom de system för 
återkoppling som skapats i organisationen vilket stärker tidigare forskning om dessa systems 
relevans i förbättringsarbete (Langley, 2009). Ett processmått i utvärderingsmodellen som 
visade på att förbättringsarbetet var på väg åt rätt håll var föräldrarnas upplevelse av 
samarbetsallians. Att föräldrarnas upplevelse av samarbetsallians stärktes i samband med 
projektet innebar ett viktigt mått på framgång i förbättringsarbetet. Det medarbetarna inte 
hade koll på var förbättringsarbetets måluppfyllelse då de förlitade sig på att någon annan 
följde mätningarna. 
Det är angeläget att belysa betydelsen av mätningar som följer målen annars är risken att 
deltagarna upplever att målet är nått när deras upplevelse är att det nya arbetssättet ”känns 
bra”. Därför är det nödvändigt att bygga vidare på modellen (figur 13) för att på ett tydligare 
sätt understryka resultatmåtten (figur 14). Det räcker inte med att medarbetare använder 
Signs of Safety och att vårdnadshavare upplever starkare samarbetsallians, det är givetvis 
positiva resultat i processen, men det behöver även bli en verklig skillnad för barnen. Först 
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när den skillnaden kan ses i förbättringsarbetets resultatmätningar kan förbättringsarbetets 
mål anses uppnått. 

 

 
 
 
Vissa saker tar tid 
Medarbetarna i studien tog till sig vissa delar av Signs of Safety och ratade andra. Detta kan 
förstås genom att vissa av metodens verktyg kräver en första ordningens förändring 
(Watzlawick et al., 1974) exempelvis mappningen, som medarbetarna tagit till sig i hög 
utsträckning. Verktyget mappning kräver mestadels en förändring i procedurer vilket kräver 
ett single-loop lärande (Argyris and Schön, 1978) eller ett reproduktivt lärande (Ellström and 
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Hultman, 2004). Däremot kan Signs of Safetys bärande idé om att involvera barnet/den unges 
nätverk, som kräver ett annat sätt att tänka kring det sociala arbetet, hänföras till en förändring 
av andra ordningen vilket kräver mera tid (Watzlawick et al., 1974) samt ett double-loop 
lärande (Argyris and Schön, 1978) eller ett utvecklingsorienterat lärande (Ellström and 
Hultman, 2004). Som strategi att skapa ett utvecklingsorienterat lärande förde 
metodstödjaren värdegrundsdiskussioner och ställde utmanande frågor. En förändring som 
tagit längre tid att genomföra, men där förändringen genomförts, är användningen av 
verktyget Säkerhetsplan som  användes mer frekvent under pilotprojektets senare del.   
Förändringen innebar en förändring av andra ordningen då det krävdes av sektionschefen att 
ansvara för sådana säkerhetsplaner, vilket innebar att dela ansvaret för barnets skydd med 
föräldrarna och personer i barnets nätverk 
Relevant i sammanhanget är att Signs of Safety skapades i en kontext som skiljer sig från den 
svenska. Utifrån detta var en främjande faktor att metoden tillåter anpassningar (Akin et al., 
2014; Greenhalgh et al., 2004) till den lokala kontexten (Turnell, 2014). 

 
Lärandet anses vara en faktor som påverkar resultatet av en implementering (Aarons and 
Palinkas, 2007; Akin et al., 2014). Ett framgångsrikt förändringsarbete förutsätter att det 
finns utrymme och stöd för ifrågasättande och alternativtänkande vilket skapar ett 
utvecklingsorienterat lärande (Ellström and Hultman, 2004). Medarbetarna ville utöver att 
dela goda exempel även problematisera kring upplevda svårigheter vilket kan ses som en 
önskan om ett utvecklingsorienterat lärande.  Medarbetarnas upplevelse var dock att de inte 
vunnit gehör från ledning eller metodstödjare kring detta utifrån en tanke om att Signs of 
Safety bäst lärs genom att dela goda exempel. Enligt Bertram et al. (2015) är det viktigt att 
organisationen hittar systematiska sätt att hantera utmaningar redan under fasen av initial 
implementering. 

 
 
Praktiskt tillvägagångssätt 
Hur kan vi förstå att medarbetarna, trots utökat metodstöd, uttrycker en önskan om mer 
stöd? Signs of Safety krävde enligt ledarna i denna studie att medarbetarna var fria i tanken 
vilket kan ställas emot deltagarnas rädsla för att göra fel då de inte följer BBIC-dokumenten. 
Rädslan grundas främst i en rädsla för att inte följa lagen. Med utgångspunkt i Dreyfus och 
Dreyfus (1986) modell kan denna oro förstås utifrån medarbetarnas tidsbegränsade 
yrkeserfarenhet (1-3 år) vilket innebär att de inte haft möjlighet att utvecklas till det stadie 
som innebär att de kan röra sig utanför givna regler och manualer. Flera av medarbetarna 
behöver fortfarande manualer för att förstå och utöva sitt arbete och att kräva av medarbetarna 
att vara fria i sin tanke är därför att kräva för mycket. Ett intressant fynd i studien är 
relaterat till att medarbetarna i början av implementeringen var upptagna av det praktiska. 
De upplevde att det saknades sådana rutiner som behövdes för att de skulle kunna bedriva sitt 
arbete. Vilket kan uppfattas som ett rimligt krav utifrån Dreyfus och Dreyfus (1986) modell. 
Ellström (2004; 2001) erbjuder ytterligare ett sätt att förstå medarbetarnas önskan om rutiner 
i sitt arbete med utgångspunkt i diskussionen kring autonomi kontra standardisering samt 
vikten av att balansera mellan det utvecklingsorienterade och det adaptiva lärandet. Det 
medarbetarna mer önskade var att skapa gemensamma rutiner med övriga arbetsgrupper 
eftersom det skulle lett till att kollegor delat med sig av värdefulla tips och idéer till varandra. 
Sådana rutiner skulle då vara ett sätt att göra den tysta kunskapen som finns i enskilda 
medarbetare tillgänglig för andra (enligt Ellström, 2001). Den frihet medarbetarna haft att 
skapa nya mallar och dokument kopplat till Signs of Safety och i detta delaktiggjorts gällande 
utformningen av det nya arbetssättet beskriver Ellström (2001) som ett sätt att balansera den 
paradox som autonomi kontra standardisering innebär. Medarbetarna delaktig gjordes i en 
kollektiv process att formalisera delar av arbetsprocessen. 

 
 
Fördelning av resurser 
Organisatoriska resurser som förutsättningar för att lyckas med implementeringsarbete är ett 
välbekant argument (Akin et al., 2016; Bertram et al., 2015). Med hänsyn till de begränsade 
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resurserna är det viktigt att lyfta fram fördelningen utav dem som en viktig del i 
organisationens förberedelse inför ett implementeringsarbete. Söderkontoret var utsatt för 
en 30-procentig personalomsättning år 2015. Till det kom sjukfrånvaro och föräldraledighet 
vilket bidragit till att minska personalkontinuiteten. Bekymmer med bemanningen skapade 
en ökad arbetsbelastning på den befintliga personalen. Medarbetarna vittnade om en hög 
arbetsbelastning och en trötthet redan före projektet startade. Samtidigt var 
personalsituationen motivet till att implementeringen av Signs of Safety hamnade på Söder. 
Implementeringen kan på så sätt ses som ett sätt att möta organisatoriska svårigheter. 
Det var glädjande att höra om initiativrikedomen i att hitta tekniska lösningar som 
underlättade medarbetarnas arbete. En smartboard beskrivs som en tidsbesparande apparat 
vilken gör att journalerna inte samlas på hög som de gjorde förr. Det är viktigt att synliggöra 
sådana  goda  exempel  på  hur  arbetet  kan  underlättas  för  att  möjliggöra  framåtsyftande 
förbättringsinitiativ i en organisation som är utsatt för utmaningar. Söderkontoret tilläts 
även gå utanför det dokumentationssystem som beskrivits som stelbent och använda andra 
mallar för utredningarna vilket varit ett sätt att hantera en hindrande faktor i 
implementeringen. 

 
Deltagarna upplevde en avsaknad av tillräckliga resurser vilket forskning (Bertram et al., 
2015; Akin et al., 2016) lyfter som påverkansfaktorer vid implementering. Jönköping erfor att 
implementeringen   stannade   upp   då   nyckelpersoner,   som   var   tänkta   att   driva   på 
implementeringen, inte orkade på grund av arbetsbelastningen. För att förstå hur det kan 
komma sig att Söderprojektet till viss del inneburit ett förändrat arbetssätt trots avsaknad av 
viktiga resurser kan vi luta oss emot Bertram et al. (2015) och söka efter vilka faktorer som 
tillkommit sedan det senaste mindre lyckade försöket och som kunnat fungera som 
kompensation.  I  Söderprojektet  innebar  omfördelningen  av  resurser  att  metodstödjare 
tillsattes vilket är ett exempel på hur kontinuerlig och nära coaching kan tillförsäkras, vilket 
tidigare forskning benämnt som en framgångsfaktor (Akin et al., 2016; Bertram et al., 2015; 
Fixsen et al., 2009; Akin et al., 2014). Det är ändå viktigt att belysa medarbetarna önskan om 
mer stöd vilket åskådliggör att det extra stöd som tillsätts i och med förbättringsinitiativ inte 
kan ersätta det stöd som ingår i den ordinarie organisationen. 

 

 
 
 

Metoddiskussion 
 
Metod för förbättringsarbetet 
Utifrån författarens begränsade roll som projektledare i Söderprojektet var det en svårighet 
att bidra med kunskap om förbättringsmetodik vilket av Batalden och Davidoff (2007) 
beskrivs som en viktig del av ett framgångsrikt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet 
använde inte Nolans förbättringsmodell som stöd, och PDSA-cykler genomfördes inte på det 
sätt som de är tänkta för att underlätta förbättringsarbete (Langley, 2009). PDSA-cyklerna 
dokumenterades inte och var omfattande och långdragna vilket kan ha inneburit att 
möjligheten till lärande begränsades. Detta ligger väl i linje med Taylor et al. (2014) studie 
som visat att överensstämmelsen mellan den tänkta användningen och den faktiska 
användningen ofta skiljer sig åt (ibid.). Författarens roll som projektledare hade kunnat 
användas i större utsträckning som facilitator för att stötta progressionen med hjälp av PDSA 
för att bidra till ett lokalt lärande. Mikrosystemets medarbetare hade kunnat involveras i 
arbetet med att ta fram tätare mätningar, exempelvis med hjälp av pinnstatistik, för att ha 
underlag för en gemensam dialog i syfte att utöka lärandet. Som Neubeck et al. (2014) påtalar 
så finns ett behov av nya sätt att mäta framgång. I föreliggande förbättringsarbete hade detta 
kunnat vara enkla mätningar kring införandet av några av Signs of Safetys huvudkomponenter: 
mappning, involvering av nätverket samt genomförda säkerhetsplaner som varit ett 
komplement till de mätningar som redan genomfördes. Dessa mätningar hade med hjälp av 
PDSA kunnat fungera som snabba feedback cykler. 
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Hållbarhetstriangeln (SOU, 2007:15) utgjorde strukturen för förbättringsarbetet. Styrningen 
problematiserades till viss del i studien utifrån att initiativet om Söderprojektet kom uppifrån 
och medarbetarna fanns inte representerade i den grupp som funnits till förbättringsarbetet. 
Thor (2002) belyser möjligheten att involvera medarbetarna i förbättringsprocesser då de 
innebär en stor tillgång. En idé i föreliggande förbättringsarbete hade varit att, utöver den 
beslutande styrgruppen, tidigt i processen även skapa ett förbättringsteam för att göra 
medarbetarna delaktiga. Sett ur mikrosystemperspektivet (Nelson et al., 2007) torde nästa 
steg i förbättringsarbetet vara att involvera även brukarna i då de fyller en lika viktig funktion 
som de professionella i ett mikrosystem. 
Att syfte och mål inte var tydliga vid projektstart kan ses som en svaghet i styrningen. Å 
andra sidan skapade detta diskussioner på Söderkontoret kring vad syftet och målsättningen 
egentligen var vilket innebar frihet att forma egna konkreta mål för verksamheten. Denna 
process verkar dock varit långdragen och det är rimligt att tänka sig att förbättringsarbetet 
hade tjänat på att föra dessa diskussioner i ett tidigare skeende. 
Stödet gällande användandet av Signs of Safety var en viktig del i implementeringen då en 
metodstödjare tillsatts som en extra resurs. Trots detta upplevde deltagarna ett bristande 
stöd   kopplat   främst   till   tidsbrist,   arbetsbelastning   och   bemanning.   De   lyfte   även 
svårigheterna att bedriva sitt arbete utan behövliga rutiner. Det hade under föreliggande 
projekt  således  varit   motiverat  att   i   högre  utsträckning  prata  om   upplevda  hinder 
tillsammans med deltagare för att undanröja dem i möjligaste mån. 
Störningen var väl uppbyggd i form av en utvärderingsmodell. Här verkar det som att 
deltagare   upplevt   störst   värde   av   den   femte   enkäten   som   syftat   till   att   värdera 
föräldrars upplevelse. I diskussionen problematiserades dock medarbetarnas upplevelse av att 
det är någon annan som följer de kvantitativa mätningarna gällande måluppfyllelsen vilket 
gjort att dessa hamnat långt ifrån medarbetarna och inte skapat det 
lärande de är tänkta att göra. Författaren/Projektledaren hade kunnat stötta mikrosystemet 
med att visualisera de mätningar som presenteras i denna uppsats i ett tidigare skeende för 
att ge underlag för den feedback som krävs för att ett lärande ska komma till stånd. 

 
Förbättringsarbetets mätningar kräver en diskussion utifrån reliabilitet och validitet. Vid låg 
svarsfrekvens bör en försiktighet vid tolkning av resultaten beaktas (Djurfeldt, 2010) vilket 
gäller en del av det resultat som presenterats i denna uppsats, därför redovisades både tabell 
och diagram som stöd för läsarens egen tolkning. 
Enkäterna testades i liten skala innan de fastställdes och användes men de validerades inte 
på ett vetenskapligt underbyggt sätt. 
När det gäller antal beslut om säkerhetsplaner så kan antas att dessa beslut lett till att en 
säkerhetsplan genomförts men beslutet i sig säger inte något om huruvida en placering skett 
vid ett senare tillfälle eller ej. 
När det gäller antal sammanbrott så var insamlingen inte tillräckligt säker vilket påverkat 
reliabiliteten negativt. Möjliga felkällor är felaktiga minnesbilder, i kombination med 
personalbyte och tidsbrist samt olika tolkningar av sammanbrottsdefinitionen. Det fanns 
heller ingen baslinje vilket innebär att vi saknat jämförelsevärde. Reliabiliteten gällande antal 
placeringar är hög däremot är det svårt att uttala sig om huruvida färre antal placeringar 
innebär att målet med förbättringsarbetet är uppfyllt eller ej. Det är viktigt att ha i åtanke att 
placeringar ibland inte kan eller bör undvikas. Måttet i sig blir dock viktigt att följa för att se 
eventuella förändringar över tid och diskutera kring dessa.  
Mätningen kring andel återaktualiseringar behöver göras även kontorsvis för att leda till ett 
lokalt lärande. 
Den balanserande mätningen gällande andel utredningar som gått över tiden har inte kunnat 
räkna bort de utredningar där beslut om förlängd utredningstid fattats då det inte innebär att 
dessa utredningar hållit sig inom lagstadgad tid.  
Trots de brister som funnits i genomförda mätningar så är mätningarna värdefulla då 
förståelse för variation är en av förbättringskunskapens grundstenar (Deming, 1993) som kan 
hjälpa oss att rikta våra förbättringsinsatser där de bäst behövs. Mätningarna i detta 
förbättringsarbete fortsätter och kommer på sikt att skapa ett större värde. 
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Metod för studien 
För att beskriva en kvalitativ studies trovärdighet bör följande kriterier diskuteras: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. För att bedöma en studies 
tillförlitlighet krävs en transparens i studiens olika metoder och val av desamma (Lincoln and 
Guba, 1985). Utifrån detta fanns det en svårighet i att uppsatsen omfattade två delar, en för att 
beskriva förbättringsarbetet och en för att studera det. Då båda dessa delar har behövts för 
att besvara studiens syfte har det varit en utmaning att göra processen för datainsamling 
transparent därför kompletterades den skriftliga beskrivningen av studiedesignen med en 
figur. 
I och med att en fallstudie valdes genererades rik information kring just detta fall. 
Förbättringsarbete påverkar och  påverkas  dock  av  omkringliggande system  vilket  denna 
studie till viss del varit för begränsad för att hantera. 
En brist i föreliggande studie, kopplat till tillförlitligheten och pålitlighet, är att urval gällande 
fokusgrupp ej kan ses som representativt för hela Söderkontoret. Att fokusgruppen bestod av 
enbart ungdomshandläggare kan tänkas påverka datas bredd, samtidigt kan det ha inneburit 
en fördel då gruppen var vana vid att samtala tillsammans vilket gjorde dem bekväma med 
varandra. Det kan således ha inneburit samtalet fördjupades på ett sätt som det inte skulle 
gjort om det varit en blandad grupp. Det kan även ha inneburit att risken för likriktade svar 
(Wibeck, 2010) minskade. Att deltagarna var avslappnade och även sade emot varandra ibland 
bekräftades av den observatör som närvarade. 
I de enskilda intervjuerna blev jag som intervjuare mer av en naturlig samtalspart då jag ställde 
fler följdfrågor medan samtalet i fokusgruppen flöt på och min roll blev mer passiv. Sättet att 
fråga påverkade troligtvis svar som erhållits under intervjuerna. Samtidigt var det inte möjligt 
att ha en fokusgrupp med ett godtagbart antal deltagare med ledare då de är 
betydligt färre än medarbetarna och en mixad fokusgrupp valdes bort då detta kunde ha 
inneburit att medarbetarna begränsats att säga allt de önskade. 

 
En risk med den kvalitativa innehållsanalysen är att forskaren misslyckas med att plocka 
fram kategorier som speglar helheten (Hsieh and Shannon, 2005). I ett försök att nå en 
helhetsförståelse och således öka pålitligheten användes peer-debriefing (Lincoln & Guba, 
1985). Under analysförfarandets samtliga faser och steg diskuterades innehåll och relationer i 
materialet med studiekollegor och till viss del akademisk handledare. För att öka 
transparensen    stärktes    resultatet    med    citat.    Att    delar    av    studiens    resultat    är 
överensstämmande  med  tidigare  forskning  kan  ses  som  en  styrka  kopplad  studiens 
pålitlighet. 
När det gäller överförbarheten av studien bör försiktighet påtalas då det finns en begränsning i  
att  generalisera  resultatet  av  fallstudier  (Yin,  2009).  För  att  ge  läsaren  möjlighet  att 
överväga överförbarheten skildrades urval och studiekontexten utförligt, bland annat med 
hjälp av 5 P (Nelson et al., 2007). 
Min egen roll i studien beskrevs i metodkapitlet utifrån att den är kopplad till studiens 
konfirmerbarhet, då jag som student samtidigt varit företrädare för professionen och haft en 
tjänst som socialsekreterare på ett socialkontor i Jönköping. Detta kan ha påverkat 
kunskapsproduktionen under studiens tillskapande. Min roll kan ses som en styrka då det 
inneburit att jag haft kunskap kring det som studerats. Samtidigt finns en risk att jag dragit 
slutsatser som baserats på tidigare erfarenhet snarare än på resultatet av denna studie. Min 
medvetenhet kring detta dilemma närvarade under studiens gång och bidrog till en strävan 
att studera empiri med objektiva ögon. Efter fokusgruppen ställdes reflekterande frågor kring 
huruvida intervjupersonerna upplevt att min roll som socialsekreterare påverkat dem under 
intervjun. Ingen av dem uppgav att detta haft någon påverkan. 
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Slutsatser 
 

  Signs of Safety medför förändring av både första och andra ordningen vilket innebär 
att lärande på olika nivåer är viktiga aspekter i förbättringsarbete. 

  Viljan och motivationen tycks vara en stark påverkansfaktor på hur 
implementeringen faller ut och tycks inte ha något tydligt samband med förståelsen 
för implementeringen. En stark vilja och motivation hos medarbetare kan överskugga 
sådana hinder som enligt tidigare forskning kan få implementeringen att avstanna. 

  Denna studie kan ses som ytterligare ett exempel på vikten av att skapa system för 
återkoppling om implementeringens konsekvenser. 

  Det praktiska tillvägagångssättet som påverkansfaktor kan framstå som olika viktig 
för medarbetare respektive ledare. 

  Trots att den sociala barnavårdens förutsättningar att lyckas med förbättringsinitiativ 
kan tyckas små till följd av bristande tillgång till sådana framgångsfaktorer såsom 
stabil  personalgrupp och  hög  kompetens,  så  visar  föreliggande  studie  att  det  är 
möjligt att omfördela resurser på ett lyckosamt sätt genom att tillsätta en metodstödjare 
och på så sätt tillförsäkra kontinuerlig coaching. Detta visar att fördelning av resurser 
i samband med implementering är viktigt men resurser av god kvalitet kan kompensera 
för dem som saknas. 

 
 
 
 

Implikationer för förbättringsarbete 

Denna studie poängterar vikten av att ta hänsyn till kontexten vid skapandet av ett 
förbättringsarbete.  Det  är  en  god  idé  att  se  över  utmaningar  och  göra  en  noggrann 
inventering av befintliga resurser redan i ett tidigt stadie av framtida förbättringsprojekt. I en 
organisation som är utsatt för utmaningar och har begränsade resurser kan en metodstödjare 
fungera som kompensator för andra delar som saknas. 

 
Vetskapen om att olika nivåer av lärande krävs vid olika typer av förändringar är central för 
framtida förbättringsarbeten för att kunna anpassa typ av stöd som erbjuds deltagarna. Det 
är viktigt att skapa förutsättningar för ett utvecklingsorienterat lärande. Detta kan göras 
genom att skapa system för att möta utmaningar genom att som en lärande organisation 
använda återkoppling för att komma till rätta med saker som inte fungerar. 
Det finns behov av att ägna det praktiska tillvägagångssättet i den nya metod som ska 
implementeras särskild uppmärksamhet för att medarbetarna ska förstå och kunna utföra sin 
uppgift i förändringen. 

 
Slutligen bör en återkoppling till vikten av att använda förbättringskunskap i 
förbättringsarbete påtalas då det avsevärt ökar chanserna för hållbara förändringar som 
skapar värde för medborgarna. Förbättringsarbeten kan i större utsträckning dra nytta av 
personer med förbättringskunskap genom hela förändringsprocessen för att minska risken 
att viktiga delar i förbättringsprocessen missas.  I framtida förbättringsarbeten bör mål och 
mått ägnas större uppmärksamhet. Relevanta mätningar kopplat till ett förbättringsarbetes 
mål är ett stöd i en rörelse emot målet. Synliggjorda mätningar kan bidra till värdefulla 
diskussioner samt minska risken att deltagare upplever målet som uppnått baserat på en 
känsla av att den nya metoden är bra. Det vore även angeläget med enkla processmått i form 
av exempelvis pinnstatistik på någon av de lätt mätbara processerna. 
Förbättringskunskap erbjuder ett smörgåsbord av metoder och verktyg för att stötta 
organisationer att genomföra hållbara förbättringar. Ett exempel är Nolans förbättringsmodell 
som tvingar oss att svara på grundläggande frågor som måste ställas innan ett 
förbättringsarbete startar. Modellen hjälper oss sedan att genomföra förändringar i små steg i 
form av PDSA-cykler. På det sättet blir lärandet en naturlig del och mätningarna skapar 
plötsligt ett större värde. Detta är ett enkelt sätt att bygga våra förbättringar på teorier 
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och befintlig kunskap såsom forskare inom förbättringsvetenskapen uppmuntrar oss till att 
göra. 

 

 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Signs of Safety är en metod som skapats i Australien vilket är ett land med en annan typ av 
barnavård än det svenska. Ur det perspektivet finns det intressanta frågeställningar. Vad 
händer när man för över en metod från en kontext till en annan? Vidare beskrivs Signs of Safety 
som erfarenhetsbaserad. Den forskning kring implementering som använts i föreliggande 
uppsats behandlade främst implementeringen av evidensbaserade metoder. En intressant 
fråga blir därmed vilka skillnader det finns mellan att implementera erfarenhetsbaserade 
metoder jämfört med evidensbaserade metoder. Denna fråga är särskilt intressant med hänsyn 
till bristen på evidensbaserade metoder i den sociala barnavården vilket gör att de flesta 
metoder som implementeras är erfarenhetsbaserade . 

 
En stor mängd forskning visar att resurser av olika slag ökar chanserna för ett lyckat 
implementeringsarbete. Samtidigt  finns  det  exempel  på  lyckade  implementeringsarbeten 
även i organisationer som är utsatta för påfrestningar. Utifrån att den sociala barnavården 
just nu upplever omfattande personalomsättning, nationellt och internationellt, vore det 
intressant att ta reda på vilka faktorer som bäst kan kompensera för just personalomsättning. 

 
Vidare hade det varit intressant att göra en liknande studie som denna men med en deduktiv 
approach utifrån de fyra grundstenarna i förbättringskunskapen (Deming, 1993). På så sätt 
skulle kanske en tydligare bild av inom vilka områden förbättringsarbete inom socialtjänsten 
hämtar sin kunskap och vilka områden som kunde komplettera med värdefull kunskap. 

 
 
Tack 

 
Ett varmt tack till min handledare Iréne Josephson som kunnat besvara mina frågor innan 
jag själv klarat av att formulera dem. Ett stort tack även till min coach Stefan Österström 
som varit en sann inspiratör i förbättringsarbete. 

 
Tack  till  alla  er  som  genom  intervjuer  bidragit  med  era  värdefulla  upplevelser  och 
erfarenheter till denna studie! 

 
Slutligen vill jag rikta ett hjärtligt tack till min familj som funnits med och stöttat under 
denna resa. Andreas som stått ut med allt vad det inneburit att vara gift med en masterstudent. 
Du har alltid trott på min förmåga och det har lyft mig. Mina glädjespridande barn Wilhelm 
och Ellie som fyllt mig med energi när det varit tungt. 
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· 

Bilaga 1 - Nulägesanalys 

Figur A visarnulägesanalys före Söderprojektet. 
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N got 12 16,7 

Till  stor del 14 19,4 

Mycket 17 23,6 

Helt 11 15,3 

VET EJ 2 2,8 

Total 72 100 

 
Figur A. Mätperiodföre söderprojektet 2013.11.18-2014.10.31 

Föräldrar till barn som utretts på socialtjänsten har skattat deras upplevelse av sarnarbetsa!lians; 

Index av följande frågeställningar: 

•  Socialsekreteraren som jag träffat har lyssnat på mig 

•  Jag har blivit behandlad med respekt 

•  Jag har fått vara med och ge förslag på förändringar utifrån oron för mitt/mina barn. 

•  Vår socialsekreterare har pratat med mig om hur vårt samarbete har fungerat 
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Bilaga 2 - PDSA 1-3 
 
 
 
 
 

1.  Plan: Skapar en 

gemensam implementeringsplan för 

att skapa en 

sammanhållen implementering på J 

önköpings tre myndighetskontor. 

Implementeringsplanen bygger på 

introduktionsutbildning i Signs of Safety 

till alla nyanställda samt på 

nyckelpersoner som ska driva 

implementeringen framåt.Detta 

kommer leda till att Signs of Safety 

används mer på alla kontor. 
 

Do:-styrgrupp skriver en 

implementeringsplan. 

-1:e socialsekreterare på alla tre kontor 

utses till nyckelpersoner och ges 

fördjupad utbildning iSigns of Safety. 

-skapar intern grundutbildning iSigns of 

Safety som ges till alla nyanställda inom 

myndighet och öppenvård. 

Study: -Signs of Safety används ej iden 

utsträckning ledningen önskat 

-Nyckelpersonerna uttrycker att de inte 

orkar driva implementeringen pga 

arbetsbelastning. 
 

Act:Viger alla tre kontoren i uppdrag 

att formulera sina 

implementeringsplaner. 

2a . Plan: 
styrgruppen beslutar att det i varje 

kontors verksamhetsplan ska ingå en del 

kring hur de ska implementera Signs of 

Safety.Metodanvändandet ska mätas 

med hjälp av en utvärderingsmodell se 

PDSA3 
 

Do: 

Beslutet kommuniceras till sektionschef 

på respektive kontor som har iuppdrag 

att se till att beslutet verkställs. 
 

Study: 

Olika kontor lägger olika vikt vid 

implementeringen av Signs of Safety. 

Utvärderingen visar att Signs of Safety 

inte används iönskad utsträckning. 
 

Act: 

Väljer ut ett utav kontoren, 

Söderkontoret,var vi riktar insatserna 

för att se om det resulterar iönskat 

metodanvändande 

2b.  Plan: 

För att stödja implementeringen behövs 

ett system för utvärdering och 

återkoppling. Väl anpassade val utifrån 

läget kring implementeringen i 

organisationen kommer kunna göras. 

Projektledare tillsammans med 

utvecklingsledare ansvarar för skapandet 

utav ett utvärderingsverktyg. 
 

Do:Skapar utvärderingsverktyg i form av 

fem enkäter,testrunda 
 

Study:Hur funkar de? Mäter de vad vi 

tänkte mäta? 
 
Act:Gör finjusteringar och använder 

dem kontinuerligt.Skapar nätverk med 

andra kommuner som implementerar 

Signs of Safety.På så sätt skapar vi 

lärande mellan olika kommuner. 

3.  Plan: 

Genomföra ett pilotprojekt på ett utav 

kontoren.Tillsätta en metodstödjare på 

100% på söderkontoret för att 

personalen där ska använda metoden i 

större utsträckning.Mäter effekten med 

hjälp av utvärderingsverktyget. 
 

Do:Tillsätter metodstödjare på 100% på 

söderkontoret. 

 
Study: Utvärderingen påvisar att man på 

söderkontoret använder Signs of Safety i 

högre utsträckning sedan 

metodstödjaren tillsattes 
 
Act:Köra samma koncept på övriga två 

kontor. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide fokusgrupp 

 
Frågor kring upplevelse av och tankar kring projektet: 

 
Inledande 

 
  Inledande tankar kring era upplevelser kring projektet? 
  Vad har era roller varit i projektet? 

 

 
 

Främjat/Hindrat 
 

  Finns det något som har främjat projektet? Något som varit avgörande för att projektet 
har kunnat gå framåt? 

  När ni tänker på projektet, vad är ni mest stolta över? Vad tror ni har varit viktigt för att 
kunna åstadkomma det? 

  Finns det något som har hindrat projektet? På vilket sätt? Med vilken konsekvens? 
 

 
 
Avslutande 

 
  Finns det någonting mer ni vill berätta som kan vara viktigt för att förstå hur projektet 

utvecklas på den här arbetsplatsen? 
  Vad har i övrigt varit viktigt för projektet? 
  Något av vikt som inte redan sagts? 

 

 
 

Fördjupningsfrågor, exempel 
Hur menar du? 
Kan du berätta mer? 
Vad tänker ni andra? 

 
Reflektioner efter intervjun 

 
  Hur kändes det att bli inspelad? 
  Har ni känt er styrda av mig? 
  Hur har det faktum att jag arbetar som socialsekreterare påverkat er på något sätt under 

intervjun och i så fall hur? 
  Är det något annat från intervjusituationen som ni funderar på som ni vill att vi talar om? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide enskilda intervjuer 

 
Frågor för att kunna förstå hur förbättringsarbetets genomförande kan ha påverkat dess 
resultat: 

 
- När startade förbättringsarbetet på de tre kontoren? Projektet på söder? 
- Hur har processen i förbättringsarbetet sett ut fram till idag? 
- Vad var syftet med förbättringsarbetet? Vad hade man för mål? Vad ville man uppnå? 
- Syfte idag? Alla överens? 
- Vad var motivet till att man satsade på Söderkontoret? 
- Vem tog initiativ till Söderprojektet? På vilka grunder? Vem beslutade? 
- Vem  är  styrande i  Söderprojektet? Vem  är  styrande i  förbättringsarbetet för  de  tre 

kontoren? 
- Vem  är  drivande i  Söderprojektet? Vem  är  styrande i  förbättringsarbetet för  de  tre 

kontoren? 
- Vem är stödjande i Söderprojektet? Vem är styrande i förbättringsarbetet för de tre 

kontoren? 
- Hur  kommunicerar  man  kring  Söderprojektet?  Internt  (på  Söder  och  till  de  övriga 

kontoren)? Externt (samverkanspartners)? 

 
Frågor kring upplevelse av och tankar kring projektet: 

 
Inledande 

 
  Inledande tankar kring din upplevelse för projektet? 
  Vad har din egen roll varit i projektet? 

 

 
 
Främjat/Hindrat 

 
  Finns det något som har främjat projektet? Något som varit avgörande för att projektet 

har kunnat gå framåt? 
  När du tänker på projektet, vad är du mest stolt över? 
  Vad tror du har varit viktigt för att kunna åstadkomma det? 
  Finns det något som varit avgörande för att projektet har kunnat gå framåt? 
  Finns det något som har hindrat projektet? På vilket sätt? Med vilken konsekvens? 

 

 
 

Avslutande 
 

  Finns det någonting mer du vill berätta som kan vara viktigt för att förstå hur projektet 
  utvecklas på den här arbetsplatsen? 
  Vad har i övrigt varit viktigt för projektet? 
  Något av vikt som inte redan sagts? 

 

 
 

Fördjupningsfrågor, exempel 
Hur menar du? 
Kan du berätta mer? 
Reflektioner efter intervjun 
Hur kändes det att bli inspelad på band? 
Har du känt dig styrd av mig? 



52  

Bilaga 5 - Intervjuguide enskild intervju 

 
Frågor för att kunna förstå hur förbättringsarbetets genomförande kan ha påverkat dess 
resultat: 

 

 
 

- När startade förbättringsarbetet på de tre kontoren? Projektet på söder? 
- Hur har processen i förbättringsarbetet sett ut fram till idag? 
- Finns det något som har främjat förbättringsarbetet? 
- Finns det något som har hindrat förbättringsarbetet? 
- Vad var syftet med förbättringsarbetet? Vad hade man för mål? Vad ville man uppnå? 
- Syfte idag? Alla överens? 
- Vad var motivet till att man satsade på Söderkontoret? 
- Vem tog initiativ till Söderprojektet? På vilka grunder? Vem beslutade? 
- Vem är styrande i förbättringsarbetet för de tre kontoren? 
- Hur  kommunicerar  man  kring  Söderprojektet?  Internt  (på  Söder  och  till  de  övriga 

kontoren)? Externt (samverkanspartners)? 
- Finns det någonting mer du vill berätta som kan vara viktigt för att förstå hur projektet 
- utvecklas på den här arbetsplatsen? 
- Vad har i övrigt varit viktigt för projektet? 
- Något av vikt som inte redan sagts? 

 

 
 

Fördjupningsfrågor, exempel 
Hur menar du? 
Kan du berätta mer? 
Reflektioner efter intervjun 
Hur kändes det att bli inspelad på band? 
Har du känt dig styrd av mig? 
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Bilaga 6 - Forskningspresentation 

 

Forskningspresentation 
Det pågår ett förbättringsarbete inom Socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg i Jönköpings 
kommun som delvis handlar om att implementera Signs of Safety i all verksamhet som rör barn 
och unga. Studien startar hösten 2015 och pågår till sommaren 2016. Studien syftar till att 
beskriva hur arbetet med ett förbättringsprojekt framskridit ur deltagarnas perspektiv samt 
beskriva medarbetarnas och ledarnas förståelse för och upplevelse utav förbättringsprojektet. 
Studien bedrivs inom ramen för en masterutbildning i kvalitetsutveckling och ledarskap som 
drivs av Jönköping Academy på Jönköping University. Det är således Jönköping University som 
är studiens forskningshuvudman. Kunskap som erhålls från studien kommer vara viktig för att 
möjliggöra goda förutsättningar för framtida förbättringsprojekt som i slutändan är tänkt att 
gynna den enskilde brukaren, den professionelle och välfärdssektorn i stort. 

 
Du informeras om studien utifrån att du är en nyckelperson i förbättringsarbetet. Dina 
erfarenheter av förbättringsarbetet är viktiga och högst relevanta för pågående studie. Deltagare i  
studien kommer att intervjuas enskilt vid ett tillfälle av Christina Evaldsson. Intervjuerna kommer 
att ljudbandas. Deltagandet är konfidentiellt såtillvida att alla identifierbara personuppgifter 
kodas i samband med transkribering.  Kommun, kontor samt yrkestitel följt av kod kommer att 
framgå: exempelvis Jönköpings kommun, kontor X, sektionschef respektive barnhandläggare 1, 2 
osv. 
Är du intresserad av att delta i studien är du välkommen att kontakta Christina Evaldsson via 
kontaktuppgifter nedan. 

 
Insamlat materialet kommer att förvaras i låsbart och brandsäkert utrymme så att ingen obehörig 
kommer åt det.   Resultatet kommer att presenteras i form av en masteruppsats. Uppsatsen 
kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) var den kommer att vara 
tillgänglig för nedladdning vid intresse. Resultatet kommer också att återföras till deltagande 
verksamheter samt kommunledningen. 

 
Frivillighet 
Deltagande i denna studie är frivilligt och du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, 
avbryta ditt deltagande. Att tacka nej till eller att avbryta deltagandet påverkar inte nuvarande 
eller framtida arbetsförhållanden. Det material som redan insamlats, i detta fall intervjuer, går ej 
att återkalla. 

 
Om Du har frågor är Du välkommen att när som helst kontakta mig via epost eller telefon. 

Christina Evaldsson 

Projektledare, Jönköpings kommun; Master student, Quality improvement and leadership in 
health and welfare, the Jönköping Academy for Improvement of Health and welfare, epost: 
christina.evaldsson@hotmail.se telefon 07XX-XXXXXX 

 
Ansvarig forskare hos forskningshuvudman 
Iréne Josephson, fil dr, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping 
University, epost: iréne.josephson@ju.se telefon 07XX-XXXXXX 
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