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1 FÖRORD 

 

Ämnet till denna studie valdes utifrån en dialog med en lärare om BBIC varefter vi sedan 

formulerade syftet och inriktning. BBIC är ett utredningsverktyg som vi antagligen kommer 

att komma kontakt med i vårt snart kommande yrkesliv. Därför ansåg vi att detta skulle vara 

ett ypperligt tillfälle att fördjupa oss i verktyget men också för att vi både betingar intresset av 

barn och deras välbefinnande i myndighetskontakter.   

 

Vi vill börja med att tacka varandra. Samarbetet mellan oss författare har varit smidigt trots 

avståndet och vi kompletterar varandra med olika styrkor och som tillsammans resulterat till 

denna studie. Vi har båda påverkat och bidragit till att studien genomfördes, och tillsammans 

står vi för innehållet. Vi har lärt oss att se saker och ting ur den andres perspektiv och lärt oss 

kompromissa om saker, detta har varit en väldigt bra påminnelse och lärdom inför vår kom-

mande yrkesutövning.   

 

Vi vill också tacka Ingrid Byberg som varit en god handledare och som gett oss goda råd och 

bra feedback under denna studie och vi vill även tacka den lärare som gav uppslag till studien. 

Vidare tackar vi de hjälpsamma informanter som ställt upp och delat med sig av sina erfaren-

heter och sin kunskap utan dessa hade denna studie inte kunnat genomföras. Marina Hamberg 

vill vi också tacka som bidragit med sina kunskaper.  

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära, ni är så fina! 

 

 

Johanna Vikberg & Angelica Wikström, Sundsvall 2010  
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2 INLEDNING  

2.1 Bakgrund 

Barns behov i centrum (BBIC) är en modell som lanserats av Socialstyrelsen (2006). Syftet 

med modellen är att stärka barns ställning i kontakten med myndigheter och att förbättra sam-

arbetet mellan barnet och dess omgivning. Den används för att handlägga, planera och följa 

upp barnutredningar inom främst socialtjänsten. Modellen har utvecklats för att ge barn och 

unga en säkerhet i kontakten med socialtjänsten och dess interventioner och den skall ge en 

garanti för att alla skall bli lika behandlade. Vidare vill man skapa struktur för att underlätta 

senare uppföljning på både individ och gruppnivå samt att bidra till ökad rättssäkerhet och 

kvalitet genom en enhetlig modell som appliceras nationellt. Modellen innehåller en triangel 

som skall spegla BBIC’s primära fokus, det vill säga barnet. Triangelns tre sidor består av 

”barnets behov”, ”föräldrarnas förmåga” samt ”familj och miljö”. För att tillgodose dessa be-

hov på ett rättssäkert och riktigt sätt har man då skapat en manual där man steg för steg utre-

der barnets situation.  

 

En som är kritisk mot modellen är Håkan Svenbro, han har skrivit en artikel om just detta och 

den heter ”BBIC innebär ett välvilligt övergrepp på barnet” som publicerades i tidskriften 

Socionomen (2/2008, s. 52-55). Han menar att behandlaren möter barnet som ett objekt i och 

med de manualbaserade intervjuerna och de skattnings- och observationsscheman man an-

vänder för att kartlägga alla faktorer inför behandlingsinterventionen. Behoven som barnen 

har i BBIC är inte självupplevda utan generaliserade för alla barn. Svenbro (2008) tror att 

BBIC’s genomslagskraft beror på att den passar in i en uppifrån styrd organisation, den som 

styr vet vad som utspelar sig i socialsekreterarens arbete. Vidare tror han även att socialsekre-

teraren gärna använder en modell som tydligt visar hur man ska göra, som ger struktur och 

tydlighet åt arbetet samtidigt som man befrias i viss mån från personligt ansvar. Han forsätter 

”Att man säger sig arbeta enligt BBIC betyder att man praktiserar detta utredningssystem och 

använder sig av dess strikt formaliserade bedömnings- och dokumentationssystem.” (Svenbro, 

2008, s. 52 ). Han frågar sig även att om barnets behov skall vara i centrum, hur kan då beho-

vet enbart vara en sida av tre i triangeln? Istället är det utredaren som har den centrala platsen 

i mitten av triangeln och från denna centrala plats blickar utredaren ut över de tre olika områ-

dena.  
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Slutsatsen som Svenbro (2008) drar utifrån detta är att BBIC-triangeln inte avbildar barnets 

värld utan en utredningsvärld som barnet placeras i. Avslutningsvis skriver Svenbro ”Social-

styrelsens entusiasm för den mera haltande, ofullständiga och objektifierande BBIC-modellen 

är mot denna bakgrund olycklig.” (Svenbro, 2008, s. 55)  

 

Socialstyrelsen (Bergman & Munier, 2008) skrev ett svar på Svenbros artikel i Socionomen 

(5/2008, s. 46-47), de menar att Svenbro misstolkat BBIC samt att vissa delar är tagen ur sitt 

sammanhang. I artikeln skriver man att BBIC är ett svar på den kritik som rapporterats när det 

gäller barn- och ungdomsutredning och beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med 

särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU). ”Avsikten med BBIC är att ge socialtjänsten 

verktyg för att åstadkomma ökad kvalitet och rättsäkerhet i barn- och ungdomsvården som 

ytterst ska gynna barnen och deras föräldrar.” (Bergman & Munier, 2008, s.46). När det 

gäller Svenbros placering av utredaren i mitten av triangeln istället för barnet så menar social-

styrelsen att han inte har helt fel. ”Utredaren sitter i mitten och blickar ut över de olika områ-

dena som denne måste komma ihåg vad gäller barns behov, föräldrarnas förmåga och miljön 

omkring” (Bergman, K., Munier, K., 5/2008 s. 46-47). Vidare så står det i artikeln att tydlig-

het, struktur och insyn är viktiga i socialtjänstens arbete. Att BBIC bidragit till att socialtjäns-

tens arbete blivit mer begripligt och tydligt för barnen samt föräldrarna, har i sin tur bidragit 

till en ökad delaktighet. (Bergman & Munier, 2008) 

2.2 Problemformulering 

Under de senaste åren så har BBIC fått en stor genomslagskraft inom det sociala utrednings 

och behandlingsarbetet. Detta arbete utgår ifrån BBIC´s tre delar som är av stor vikt i barna-

vårdsutredningar nämligen barnets bästa, barnets delaktighet i en utredning och barns rätt att 

få göra sin röst hörd. Genom att ta del av Svenbros kritik och Socialstyrelsens replik upp-

märksammades dessa vitala delar av BBIC och syftet formulerades. Genom att intervjua ett 

antal socialsekreterare som arbetar med BBIC så är förhoppningen att dessa intervjuer kan ge 

intervjupersonernas syn på huruvida de anser att dessa tre delar blir beaktade i det dagliga 

barnavårdsutredningsarbetet. Även det faktum att BBIC har utformats för att gagna barnet så 

ställs även frågan, för vem eller vilka är egentligen BBIC till mest nytta?  
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2.3 Syfte 

Syftet i detta arbete är att undersöka hur fem socialsekreterare anser att BBIC fungerar som 

arbetsinstrument. Att undersöka huruvida de anser att barnen blivit mer delaktiga i utredning-

arna sedan BBIC implementerades. Om hur barnets bästa, barnperspektivet och barnets rätt att 

komma till tals blir beaktat i barnavårdsutredningar samt att utröna vem eller vilka som enligt 

socialsekreterarna har mest nytta av BBIC. Detta leder till de frågeställningar som följer: 

 

 Hur fungerar BBIC som arbetsinstrument? 

 Är barnen mer delaktiga i utredningarna sedan BBIC implementerades? 

 Framkommer barnets bästa, barnperspektivet och blir barnets rätt att komma till tals 

beaktad i utredningarna efter BBIC’s applikation? 

 Vem har mest nytta av BBIC? 
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3 METOD 

3.1 Val av forskningsmetod 

Detta arbete utgår från kvalitativ forskningsmetod vilket syftar till forskningsstrategier som 

resulterar i kvalitativa data om undersökningspersonens egna uttalanden och dennes observer-

bara handlingar. Valet av forskningsmetod avgjordes i strävan att undersöka och beskriva 

situationer som uppkommer i arbetet med BBIC. Att få en djupare förståelse av hur fem soci-

alsekreterare anser att BBIC fungerar som arbetsinstrument, huruvida barnen är mer delaktiga 

i utredningarna sedan implementeringen av BBIC och för vem eller vilka BBIC är till mest 

nytta. Enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) är målet i den kvalitativa forskningsme-

toden att man som forskare söker uppleva och förstå den undersöktes upplevelser och att se 

detta i ett helhetsperspektiv och sedan analysera och beskriva dessa upplevelser utifrån teore-

tiska perspektiv vilket är en del av syftet i arbetet. Teori och begrepp har formats under arbe-

tets gång och som resultat av de intervjuer som genomförts. Detta är i enlighet av vad Larsson 

et al. (2005) beskriver som ett induktivt förhållningssätt.  

3.2 Urval 

I urvalet av informanter valdes ett strategiskt urval vilket innebär en strävan att finna infor-

manter som är kunniga inom det undersökta området och som kan uttrycka detta på ett tydligt 

och givande sätt. Halvorsen (2009) beskriver detta som att ”man är intresserad av kvalitén på 

informationen och man strävar därför efter att få intervjua de personer inom det sociala sy-

stemet som har det största kunskaperna eller som kan uttrycka sig bäst” (s. 102). Detta inne-

bär att kontakt gjordes via telefon och mail till olika socialtjänstkontor där BBIC tillämpades 

och där informanter med önskad kunskap om BBIC, barnperspektiv, barns rätt att komma till 

tals och barns delaktighet kunde finnas. Syftet med detta var att öka chansen att kunna besva-

ra de syften och frågeställningar som finns i studien.  Vidare fick de som ville och hade kun-

skap i BBIC välja huruvida de ville medverka eller ej i studien vilket enligt Halvorsen (2009) 

benämns urval genom självselektion. Målet med undersökningen var inte att finna ett resultat 

som är representativt för hela befolkningen utan snarare att få ett kvalitativt innehåll från de 

intervjuade. Halvorsen (2009) anser därför att det strategiska urvalet är att föredra.  

3.3 Begränsningar 

En av studiens begränsningar är att informanterna är fåtaliga och kan därför inte representera 

hela professionen. De representerar enbart sig själva och sina tankar och reflektioner. En an-

nan begränsning i studien är informanternas bristande erfarenheter då en av dessa ej hade tidi-
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gare erfarenhet av barnavårdsutredningar innan BBIC implementerades. Även det faktum att 

tre av informanterna var relativt nyexaminerade innebär även det att de därmed hade begrän-

sad erfarenhet i utredningsarbetet innan BBIC. I studien används endast svensk forskning vil-

ket kan ses som en begränsning av arbetet. BBIC är utvecklat utifrån den engelska modellen 

Intergrated Children´s system (Socialstyrelsen, 2006) men har anpassats efter de levnadsför-

hållanden som finns i det svenska samhället. Eftersom informanterna arbetar utifrån svenska 

lagar och regler och den svenska versionen av BBIC hade det kunna vara missvisande att jäm-

föra detta med engelsk forskning varför beslutet togs att endast använda svensk forskning. 

3.4 Informanter 

Studiens informanter är fem socialsekreterare från tre norrländska kommuner.  Alla utbildade 

till socionomer och arbetar med barnavårdsutredningar där BBIC tillämpas i det dagliga arbe-

tet.  De intervjuade har praktiserat BBIC i minst ett år och fyra av dessa har erfarenhet från 

tidigare metoder i barnavårdsutredningar medan en av informanterna saknar detta.   

3.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden som använts i arbetet är halvstrukturerad vilket innebär att teman och förslag 

på relevanta frågor har förberetts inför intervjuerna (Kvale, 1997). Författarna utformade alla 

utom en fråga utifrån de syften och frågeställningar som finns i studien. Frågan ”Vem har 

mest nytta av BBIC?” uppkom under den första intervjun och ansågs därefter vara av intresse 

för resten av studien. En halvstrukturerad intervju ger enligt Kvale (1997) intervjuaren frihet 

till att ställa följdfrågor som kan ge ytterligare nyanser i det som förmedlats och för att säkra 

att syftet med arbetet blir besvarat. Vidare har ett fenomenologiskt förhållningssätt använts i 

strävan att försöka förstå de sociala fenomen som de intervjuade socialsekreterarna förmedlat.   

Kvale (1997) fortsätter, ”Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som fram-

träder och det sätt på vilket det framträder” (s. 54). Man ser det förmedlade utifrån dennes 

perspektiv på dennes värld och försöker sedan så nära verkligheten som möjligt att detaljerat 

beskriva detta för vidare förståelse av det undersökta. I strävan att ta del av den intervjuades 

hela perspektiv har hermeneutiken varit i fokus för en stor del av intervjuerna. Thurén (2007) 

beskriver hermeneutiken som något utöver de fem sinnenas iakttagelser, det är undersökarens 

inkännande och empati som står för en viktig del av tolkningen av den intervjuade. I intervju-

erna har fokus varit dels inkännande och dels att förstå det som förmedlats. Målet har inte 

bara varit att begripa det som förmedlats utan även att känna de känslor som följer den inter-

vjuade i de centrala frågorna.  
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Enligt Thurén (2007) är den hermeneutiska tolkningen av stor vikt vid strävan att förstå män-

niskors väsen, dess handlingar och det resultat som detta ger.  

3.6 Tillvägagångssätt 

Författarna besökte de olika informanterna på deras respektive arbetsplats för att dessa skulle 

känna sig trygga och fria att berätta sina upplevelser och att intervjuarpåverkan skulle minska. 

Vid varje intervjutillfälle deltog båda författarna för att resultatet skulle bli enhetligt så att de 

tillsammans kunde reflektera över sina upplevelser och intryck. En av författarna hade en mer 

aktiv roll och ställde frågorna medan den andre observerade. I genomsnitt tog varje intervju 

ungefär en timme. För att författarna skulle kunna ägna all uppmärksamhet till informanterna 

och det som sades bandades intervjun efter att samtycke gavs.  

3.7 Forskningsetiska aspekter 

De etiska riktlinjerna som intervjuerna följer i detta arbete är att informanterna lämnat munt-

ligt samtycke till intervjun efter att de muntligt informerats om studiens syfte. Vidare infor-

merades informanterna muntligt innan intervjun påbörjades om de syften som finns i studien 

och de ämnen som skulle behandlas. De informerades även muntligt om att de när som helst 

kunde dra sig ur intervjun och ta tillbaka sitt samtycke samt att deras personliga och arbets-

platsens uppgifter var konfidentiella. Enligt Kvale (1997) innebär konfidentialistisk forskning 

att det privata datat som kan röja informantens identitet inte kommer att redovisas i arbetet. 

Vidare bör påpekas att de negativa konsekvenserna som kan uppkomma för intervjupersoner-

na i och med studien anses vara väldigt få eller obefintliga i och med intervjuernas innehåll.   

3.8 Analysmetod 

I arbetet har en helhetsanalys gjorts vilket enligt Halvorsen (2009) innebär att man försöker 

skapa en helhetsförståelse genom att läsa intervjuerna och sedan välja ut situationer eller citat 

som illustrerar de tydligaste teman som finns i svaren. Efter varje intervju i denna studie ge-

nomgicks det inspelade materialet av författarna och under tiden skrev författarna ner det som 

var vitalt för studien. Även viktiga och starka citat sparades för vidare användning. Därefter 

diskuterade författarna resultatet av den insamlade faktan för att sedan ytterligare en gång 

lyssna igenom materialet för att försäkra att allt kommit med i de skriftliga sammanfattning-

arna av intervjuerna. Därefter gjordes i studien en delanalys vilket Halvorsen (2009) beskriver 

som att man kategoriserar intervjutexten i teman och tar ut viktiga citat och påståenden som 

liknar eller skiljer sig från andra intervjuer eller som motsvarar studiens frågeställningar och 
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syfte. Detta resulterade i ca tre sidor text per informant där författarna delat in informanternas 

åsikter och tankar under de frågeställningar och teman som följer hela arbetet. 

 

Meningskoncentrering har använts i behandlingen av intervjumaterialet vilket enligt Kvale 

(1997) innebär att längre meningar reduceras till mer koncista och korta formuleringar för att 

få fram det väsentliga sammanhanget. Därefter har en meningskategorisering gjorts vilket 

innebär att uttalanden och citat delas in i olika kategorier. De kategorier som användes i denna 

studie var sedan tidigare framställda utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Vidare analyserades den fakta som utmynnat i intervjuerna tillsammans med det kunskapsläge 

och tidigare forskning som finns i studien. Detta genomfördes enligt den hermeneutiska cir-

keln. Lilja et al. (2005) beskriver detta som att man först kopplar det som sägs till ett större 

sammanhang. Nästa steg i processen är att man tolkar textens helhet utifrån den priliminära 

förförståelsen som man har. Vidare tolkas textens delar utifrån den priliminära tolkningen 

man har av helheten, utifrån detta så tolkar man sedan textens delar. Detta pågår tills att man 

kan revidiera och ändra sin tolkning av helheten.  

3.9 Giltighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Utmaningen för att få giltighet i studier är att samla in relevant data utifrån den problemställ-

ning som finns i studien då detta inte är empiriskt mätbart utan måste argumenteras och be-

dömas för sin giltighet (Halvorsen, 2009). För att öka giltigheten med denna studie har insam-

landet av kunskapsläge och tidigare forskning likväl som informanternas data utgått från det 

syfte och frågeställningar som finns. Intervjuguiden utvecklades även den utifrån syfte och 

frågeställningar i ett försök att öka giltigheten. Enligt Larsson et al. (2005) är giltigheten i en 

kvalitativ studie kopplad till hur informationsrik fallbeskrivningen är. Genom fallbeskrivning-

en skall läsaren kunna skapa sig en tydlig bild av det undersökta området. Innan intervjuerna 

informerades informanterna i denna studie om syftet som finns, detta för att vidare öka giltig-

heten. Ju större kunskap informanterna har kring detta desto större är chansen att få relevanta 

svar i studien vilket i sin tur leder till att förutsättningarna för att skapa en informationsrik 

fallbeskrivning ökar. Genom bakgrunden har författarna försökt ge läsarna en bild av det ak-

tuella ämnet då det beskrivits både kritik som finns mot BBIC och argument mot kritiken det-

ta för att ytterligare öka giltigheten i studien. (ibid.) 
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Halvorsen (2009) anser att huruvida en studie är pålitlig styrs av hur precisa de olika stegen 

från intervjusituation till resultatredovisning gått till. Vid hög pålitlighet av studien skall 

andra oberoende mätningar kunna ge samma resultat som den ursprungliga studien. Då detta 

är en kvalitativ studie så är det svårt att svara på om andra skulle få samma svar på intervju-

frågorna som gavs i denna studie. Det kan finnas en risk att man som intervjuare påverkar 

informanterna och deras svar omedvetet i en speciell riktning. Men denna risk anses i denna 

studie som relativt liten då författarna ej hade någon tidigare förförståelse om ämnet. 

 

 För att öka pålitligheten följde författarna de riktlinjer som Larsson et al. (2005) beskriver, 

det vill säga att man bör vara två intervjuare som läser igenom och väljer ut det viktigaste i 

materialet och sedan jämföra dessa resultat för att öka pålitligheten. Stämmer de valda teman 

överens mellan författarnas enskilda sammanfattningar ökar pålitigheten i studien. Det mesta 

som författarna enskilt ansåg var det viktigaste stämde i stor utsträckning överens och det är 

detta som redovisas i studien. Ytterligare en faktor som bör stärka studiens pålitlighet är det 

faktum att båda författarna medverkade vid intervjusituationen och kunde därefter diskutera 

det som behandlats under intervjutillfället för att se att det som förmedlats uppfattats på sam-

ma sätt.   

 

Kvale (1997) tar upp tre mål för generalisering, att man studerar det som är vilket innebär att 

man försöker se vad som är typiskt och vanligt och koppla detta till samhället i stort. Det 

andra målet är det som kanske kommer att finnas vilket Kvale (1997) beskriver som att gene-

raliseringens syfte är för det som eventuellt kommer att finnas i framtiden snarare än nutid. 

Det tredje är det som kan finnas att ”lokalisera situationer som vi tror är ideala och exceptio-

nella och studera dem för att se vad som pågår där” (Kvale, 1997, s. 212). Målet med denna 

studie är varken att generalisera till samhället i stort eller att generalisera det som eventuellt 

kommer att finnas och heller inte att lokalisera situationer som är exeptionella eller ideala. 

Målet är snarare att ge en bild av vad just dessa socialsekreterare anser om ämnet. Även det 

faktum att endast fem informanter används i studien talar mot att kunna generalisera resultatet 

till populationen. Bryman (2002) beskriver även detta: 

“Kritikerna menar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den 

situation i vilken de produceras. Då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer 

eller gör ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation eller ett 

visst bostadsområde, menar kritikerna att det är omöjligt att generalisera resultatet till andra 

miljöer.” ( s. 270) 
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4 KUNSKAPSLÄGE  

4.1 Barns Behov I Centrum (BBIC) 

Barns behov i centrum (BBIC) är utvecklat av Socialstyrelsen (2006) och härstammar från ett 

engelskt verktyg, Intergrated Children´s system och har under åren 1999 till 2005 utvecklats 

och prövats av sju kommuner i Sverige. Socialstyrelsen (2006) uppger att det länge funnits 

kritik gentemot den sociala barnavården vilket har kommit från både tillsynsmyndigheter och 

forskare på området. En del av denna kritik har varit att barn och ungdomar inte fått komma 

till tals under utredning och placering samt att man saknat planering om vård och behandling 

för det placerade barnet. Därför beslutades att finna ett enhetligt system som skall fungera för 

alla som arbetar inom barnavården och som skall innebära att barn som far illa skall få samma 

livschanser som andra barn i samhället. Detta genom att fokusera på att stärka barns delaktig-

het och inflytande i enlighet med Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga och Förenta na-

tionernas barnkonvention. Vidare vill man stärka samarbetet mellan familjen och dess om-

kringliggande nätverk och bidra till ökad kvalité och rättssäkerhet. Socialstyrelsens (2006) 

utformning av BBIC utgår från ett antal grundprinciper: 

 

 Barn och unga i centrum 

 Teoretiska utgångspunkter 

 Likvärdiga möjligheter för alla barn 

 Samarbete med barn och dess familj 

 Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser 

 Identifiera resurser och brister 

 Insatser under utredningens gång 

 Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser 

 Kunskap och beprövad erfarenhet 
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Socialstyrelsen (2006) menar att alla individer såväl barn som vuxna är unika, den livshistoria 

de bär med sig är unik och dess personlighet likaså.  I arbetet med människor är det viktigt att 

kunna se den enskilda individen, dennes problematik och behov, detta i förhållande till fakto-

rer som finns kring individen så som kön, ursprung, ekonomi och kultur. Barn som upplevt 

försvårande omständigheter i sitt liv måste ses i sitt sammanhang och det faktum att dessa 

barn behöver kompenseras för detta för att få likvärdiga chanser och möjligheter som andra 

barn behöver detta beaktas. Vidare skriver Socialstyrelsen (2006) för att ett en utredning skall 

få ett önskat resultat är det viktigt att samarbeta med barnet och dennes föräldrar. Genom att 

sträva efter delaktighet, öppen kommunikation, respekt, att lyssna och att ge familjerna så 

många valmöjligheter som möjligt ökar chansen till ett gott resultat. Samverkan är en viktig 

del av socialtjänstens arbete vilket innebär att man så långt det är möjligt arbetar tillsammans 

med andra verksamheter som kommer i kontakt med barnen och dess familj. Detta för att få 

flera infallsvinklar på barnets situation likaväl som att samla ihop resurser för vidare utred-

ning.  

 

I en utredning måste man identifiera resurser såväl som brister, att ett barn som är under en 

utredning finns där på grund av brister i hemmet eller omgivning är en självklarhet dock mås-

te man vara medveten om att det även kan finnas resurser i barnets omgivning. Detta är lika 

viktigt i en utredning som att undersöka risker. I en utredning kan en förändringsprocess star-

tas i familjen, detta kan innebära en insikt om att en förändring måste ske. Under denna utred-

ning kan det därför behövas att socialsekreteraren försöker att främja denna förändring genom 

att ge stöd och råd och att ställa frågor som skapar ett vidgat perspektiv. I vissa fall kan det 

även krävas att insatser sätts in under utredningens gång och detta i förhållande till barnet och 

dennes behov. (Socialstyrelsen, 2006) 

 

I ett utredningsarbete skall socialsekreteraren använda alla sina resurser som denne samlat på 

sig under sin verksamma tid. Litteratur och lagar är vad som är basen i utredningen men lika 

viktigt om än viktigare är den personliga kunskap och erfarenhet som socialsekreteraren bär 

på såväl som barnets och dennes familjs synpunkter. Utredningen är vad som ligger till grund 

i det fortsatta arbetet i intervention, planering och uppföljning och skall genomsyra hela ären-

dekedjan. (ibid.) 
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Enligt Socialstyrelsen (2006) lägger man i BBIC stor vikt vid att man skall ha en helhetssyn 

vid utredningar. Genom att utgå från BBIC’s grundprinciper har man skapat en triangel som 

skall tjäna som en tankemodell i strävandet efter denna helhetssyn och som även tjänar som 

kunskapsgrund i BBIC. Genom att utgå från triangeln ska utredning och insamlandet av data, 

struktur i planering och uppföljningsinsatser underlättas. 

 

Figur 1. Triangeln som illustrerar kunskapsgrunden i BBIC (Socialstyrelsen, 2006, s. 27). 

 

 

 

 

 

Under hela utredningsarbetet skall en serie formulär användas. Dessa är uppbyggda efter 

BBIC’s grundprinciper och används för att alla områden som är relevanta för utredningen inte 

skall riskera att försvinna. I flertalet av formulären efterfrågar man barnets och vårdnadshava-

rens uppfattning kring den efterfrågade situationen.  Den struktur som formulären har är också 

en viktig del av formulärens syfte, på detta sätt får utredaren större överblick i vad som hän-

der i utredningen. De formulär som innefattas är: grunduppgifter, anmälan, ansökan, utred-

ningsplan, utredning enligt 11 kapitlet. 1§ SoL (2001:4:53), mall för utredning, vårdplan, ge-

nomförandeplan öppna insatser, placeringsinformation, genomförandeplan öppna insatser, 

övervägande vid placering och omprövning vid placering. Ytterligare finns stöddokument 

vars syfte är att ge än mer fördjupning till utredningen. (Socialstyrelsen, 2009) 
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Barnets bästa och rätten att få sin röst hörd har stort fokus i BBIC, och i arbetet kring barn och 

unga utgår man från att barnet och den unge skall vara i centrum under hela utredningskedjan. 

(Socialstyrelsen, 2009) Det finns två delar i detta där det ena innebär att man skall se barnen 

som aktiva subjekt med egna rättigheter samtidigt som att barn är i behov av skydd av vuxna.  

För att kunna uppnå detta mål krävs det att man lyssnar på och observerar barnet och genom 

detta avgöra när barnet är kapabel att vara delaktig lika gärna som att barnet har rätt till att 

inte vara delaktig.  Barnkonventionens tredje och tolfte artikel är implementerade i den svens-

ka lagstiftningen och målet med detta är att ytterligare stärka barnets ställning inom den socia-

la barn- och ungdomsvården. (Socialstyrelsen, 2006) Barnets bästa beskrivs i FN´s barnkon-

vention, artikel tre som: 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala väl-

färdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall bar-

nets bästa komma i främsta rummet. 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet så-

dant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättig-

heter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 

som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstift-

nings- och administrativa åtgärder (Barnombudsmannen, 2008). 

I Socialtjänstlagen beskrivs barnets bästa i 1 kapitlet och 2§ som ”När åtgärder rör barn skall 

det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa 

under 18 år” (Socialtjänstlagen 2007:1315). Barnets bästa kopplat till barnavårdsutredningar 

innebär att varje beslut skall baseras på noggranna avvägningar och bedömningar om vad som 

är bäst för barnet. Det finns inga generella vägar att gå när det kommer till att se till barnets 

bästa, konventionen och lagen ger vägledning men skall tolkas olika beroende på den enskilda 

situationen (Socialstyrelsen 2006).  Barnets rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade finns i 

FN´s barnkonvention, artikel 12 och beskrivs som: 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas bety-

delse i förhållande. Till barnets ålder och mognad. 2. För detta ändamål skall barnet särskilt 

beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ 

och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla dom-

stols- och administrativa förfaranden som rör barnet (Barnombudsmannen, 2008). 

I Socialtjänstlagen uttrycks barnets rätt i 3 kapitlet och 5 paragrafen så som: 

3 kap. 5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsam-

mans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant in-

formation och hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall 

tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (Socialtjänstlagen 2007:1315). 
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Enligt Meeuwisse et al. (2006) bör detta ske i enlighet med barnets mognadsnivå och ålder 

och barnet skall aldrig forceras att uttrycka sin mening eller krävas välja i obekväma situatio-

ner. I praktiken innebär detta att det inte är självklart att barnet skall deltaga i utredningen och 

få framföra sin åsikt då utredaren kan uppskatta att barnet inte är kapabel till detta. Socialsty-

relsen (2006) menar att det är viktigt att barnet förstår att genom att uttrycka sin mening och 

att få deltaga i sitt ärende innebär inte detta att barnet därmed måste ta ett ansvar för den situa-

tion som barnet befinner sig i.  

4.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektivet innebär att göra en tolkning av vad barn behöver för sin utveckling.  Att som 

vuxen försöka leva sig in i barns värld och försöka förstå vad barn upplever och känner. 

(Messing & Westlund 2000) Englundh (2009) tar upp sätt att se på barnperspektiv, bland an-

nat socialdepartementets definition som innefattar att utgångspunkten i barnperspektivet är att 

respektera barns dignitet och integritet. Att man i alla situationer och beslut som rör barnet 

skall sätta sig in i dennes situation och att när det är möjligt låta barnet föra sin egen talan. Att 

utgå från barnets perspektiv innebär att man ser till det enskilda barnet och dennes unika livs-

värld och hur barnet själv upplever sin situation. (Messing & Westlund 2000) Enligt Eng-

lundh (2009) innebär barnets perspektiv att det är barnets egen mening som framförs, vad det 

enskilda barnet själv upplever och känner i olika situationer och att detta framförs av barnet 

själv. 

4.3 Barns makt 

Barn ses i den nya barndomsforskningen som en egen social kategori i samhället och inte som 

del av en familj som tidigare. Då barn är en liten del av befolkningen så kan det finnas risk att 

barn marginaliseras. Fokuset ligger inte på det enskilda barnet utan på barn som kategori. 

Därför är det svårt för barn att själv direkt påverka utan att ha en vuxen som indirekt represen-

terar gruppen. Barn kan inte leva ett självständigt liv, de bedöms sakna de faktorer som krävs 

för detta så som fysisk förmåga, omdöme och erfarenheter. Delaktigheten som ett barn har är i 

förhållande till den delaktighet som föräldern ger barnet. (Olsen, 2004) ”Villkoren för att få 

makt, t.ex. genom att få komma till tals, bygger på villkor som vuxna uppställer på barn i 

form av olika tecken på mognad som skall vara uppfyllda. De barn som inte har de åldersty-

piska dragen uppfyller inte mognadskravet för att få agera.” (Olsen, s. 77, 2004). Ju äldre ett 

barn blir desto mer makt har ett barn, som vuxen skall man respektera detta trots att barnet 

ännu inte nått till den vuxnes makt. (Olsen, 2004) 
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4.4 Utvecklingsekologisk teori 

BBIC är baserad till stor del på utvecklingsekologisk teori och Högberg (2007) beskriver det-

ta med att barnets utveckling skall ses i relation till dess omgivning. Hur människan förstår 

omvärlden speglar sedan den vetenskapliga förståelsen av beteende och utveckling. Föreställ-

ningen som vi människor har av omvärlden och våra fantasier är viktiga i denna teori. Utveck-

lingsekologiska teorin innehåller tre utgångspunkter. Den första innebär att barnet är en dy-

namisk enhet som är växande och som förändrar omgivningen som barnet befinner sig i. Vi-

dare skall samspelet med omgivningen bestå av ömsesidighet och den tredje utgångspunkten 

menar att omgivningen består av olika strukturer som påverkar varandra, dessa är mikro-, 

meso-, exo- och makrosystem. Människans utveckling är en process vilket innebär att utveck-

lingen aldrig är i ett vakuum. Det växande barnet uppnår en större medvetenhet om sin om-

givning samtidigt som dess förmåga och motivation att engagera sig i omgivningen ökar. Vi-

dare skriver Högberg (2007) att man skall se till barnets utveckling i relation till sin omgiv-

ning. Barnets omgivning kan antingen gynna eller missgynna vissa av barnets personlighets-

drag, och detta påverkar barnets utveckling. I barnets utveckling samspelar de fysiska och 

sociala villkoren som finns i barnets miljö, de kulturella betingelserna och sederna för hur 

barnet uppfostras samt vårdgivarnas psykiska förutsättningar och deras moral och principer 

för vad som är bäst för ett barn. 

 

Yttre händelser i livet så som att börja skolan, få ett syskon, föräldrars skilsmässa eller en 

sjukdom kan göra att det sker en förändring i utvecklingen. Anledningen till detta är att dessa 

händelser gör att det blir en förändring i relationen mellan omgivningen och individen. Om-

givningen ses som en strukturell dimension med olika system som påverkar varandra. Proces-

sen i teorin är personens kognitiva-, biologiska- och emotionella beteenden i ett samspel med 

omgivningen. Denna teori är begränsad i den praktiska utövningen, men man använder den 

för att förstå interaktionen mellan individen och dess omgivande system. Man kan studera 

barnets bästa genom att se barnet ur olika system som barnet befinner sig i så som barnets 

förskola och familj. Barnet ses som en aktivt skapande aktör i förhållandet till sin omgivning, 

och genom att förändra vissa beteenden hos barnet så kan detta i sin tur påverka andra system 

i barnets närhet. Högberg (2007) menar att ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv så är bar-

nets bästa dess egen livsvärld och dess relationer till andra. Huvudtyperna av relationer till 

andra är; omsorgsrelationer, lärrelationer och kamratrelationer. Livsvärlden utgår från den 

sociokulturella kontexten som barnet befinner sig i, och för barnets bästa så bör denna livs-

värld inte avvika i allt för stor utsträckning från den sociokulturella kontexten. (ibid.) 
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4.5 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin är en annan teori som BBIC är utvecklat utifrån och går ut på att alla barn 

har gemensamma och grundläggande behov. När ett barn är nyfött så kan denne inte själv 

tillse sin överlevnad. Barnet behöver omvårdnad och är från födsel programmerad att knyta 

sig an till en vårdgivare. Barnet väljer inte själv sina vårdgivare och måste därför vara flexibel 

för viss variation när det gäller omvårdnaden. (Havnesköld & Risholm Mothander, 2006) An-

knytning mellan vårdnadshavare och barnet sker oavsett lämpligheten hos vårdnadshavaren 

(Socialstyrelsen, 2006). Vidare skriver Havnesköld & Risholm Mothander. (2006) att målet 

att få närhet och skydd är viktigare än tillvägagångssättet. Inom anknytningsteorin så är trygg 

anknytning ett viktigt begrepp, det innebär att barnet känner sig säker på att vårdgivaren finns 

där för barnet. Ett av de första beteendena som spädbarnet har är överlevnadsbeteendet, när 

barnet känner obehag så skriker det. Barnet uppmärksammar inte vårdgivaren enbart genom 

negativa affekter utan även genom positiva såsom leenden eller utsträcka armar mot vårdgiva-

ren. Barnet kan börja upptäcka omvärlden genom vårdgivarens psykiska och fysiska närvaro. 

Med hjälp av den affektrepertoar som barnet har med både negativa och positiva affekter så 

kan nu barnet själv välja att delta i samspel med omvärlden. 

 

 När barnet själv kan förflytta sig kan denne själv ta kontroll över avståndet till anknytnings-

objektet. När föräldern lämnar rummet så kan barnet själv krypa efter vårdgivaren eller skrika 

för att få uppmärksamhet för att reducera stressen. Vårdgivaren uppfattas som en trygg hamn 

för barnet. Den känslomässiga tillgängligheten hos vårdgivaren är väldigt betydelsefullt för 

barnet under dennes första tid. För att barnet skall få en inre trygghet till sin vårdgivare så 

behöver barnet känna att denne är pålitlig och kan tillgodose barnets behov. Barnets erfaren-

heter av anknytning till vårdgivaren kommer i framtiden att fungera som modeller för samspel 

med andra människor. Barn som har dåliga erfarenheter av vårdgivarnas anknytning kommer 

lära sig att klara sig själv eller lära sig speciella beteenden för att få föräldrarnas omsorg. 

Ibland kan det vara så att den som skall ge barnet skydd även är den som orsakar fara för bar-

net, det kan innebära att barnet hamnar i ett känslomässigt baklås. (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2006)  
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4.6 Barn och ungas utveckling 

Askland och Sataon (2003) tar upp ett antal psykologiska behov som barn har och som sam-

hället bör garantera. En av dessa är att barnet behöver en trygg bas och det innebär en relation 

till en vuxen som skall ge barnet tillit, tröst och stöd under en lång tid. För att barn sedan skall 

få självtillit så krävs det en trygghetskänsla hos barnet. De behöver en stabil och kontinuerlig 

relation till sin vårdgivare utan plötsliga separationer. Tidiga omhändertagande med följsam-

het och trygghet ger barnet möjlighet att utveckla djupa relationer som i sin tur främjar bar-

nets tanke- och känsloutveckling. Vidare behöver barn stimulans utifrån dess ålder för att 

själv finna möjligheter och egna vägar. De behöver få misslyckas samtidigt som de behöver 

ha tilltro till sina egna resurser att lyckas. Tydliga gränser och struktur för sitt uppförande är 

också vitalt, samtidigt skall gränserna följas av empati och respekt för barnet. För att skapa 

trygghet och förutsägbarhet är det viktigt att man förklarar för barnet vad man förväntar sig av 

dem samt vad barnet kan förvänta sig av omgivningen. Barn behöver umgås med andra för att 

utveckla sitt känslospråk och för att förstå gränserna mellan sig själv och omvärlden. Barns 

identitet formas först inom familjens ram och behöver ett manligt och ett kvinnligt identifika-

tionsobjekt. Detta för att senare utveckla sin egen identitet i ett större sammanhang. Sist tar 

Askland och Sataoen (2003) upp att barn och dess familjer behöver ha ett samhälle som är 

pålitligt och stabilt på lång sikt.  För att förstå hur ett barn upplever en situation så behöver 

man lyssna på barnets upplevelser av en situation. Detta kräver tid och tillgänglighet från de 

vuxna. Att lyssna innebär inte bara att man hör barnet utan att man sätter sig in i dennes livs-

värld, att man försöker förstå upplevelsen och världen utifrån barnets egna ögon. Den vuxne 

bör även lyssna till sina egna samt barnets känsloupplevelser. (ibid.)  

4.7 Utvecklingspsykopatologi 

Enligt Socialstyrelsen (2006) är det viktigt att i barnavårdsutredningar ha vetskap om risk och 

skyddsfaktorer då detta kan vara av stor vikt i frågan om faktorer som kan kompensera tidiga-

re svårigheter för barnet. Dyregrov (1997) menar att det finns tre kategorier av riskfaktorer 

och faktorer som påverkar hur barn reagerar på svårigheter. Den första är barnet själv, det vill 

säga om barnet exempelvis är introvert, har ångest eller depression sedan tidigare eller har 

bristfällig mental beredskap och liknande. Den andra kategorin innefattar situationen som 

barnet befinner sig i och hur denna uppstått, huruvida barnet förstår situationen och om barnet 

varit utsatt för hot mot sitt liv.  
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Till sist beror det på den miljö som kretsar kring barnet vilket innebär vad barnet har för soci-

alt nätverk, sekundära trauman eller en allmänt svår livssituation. Ju fler av dessa riskfaktorer 

som är aktuella för barnet desto större är risken att barnets utveckling påverkas i negativ rikt-

ning.  

 

Michel, Lundin & Otto (2001) tar också upp riskfaktorer, de talar om att ålder och kön har 

betydelse, om personlighetsfaktorer, låg grad av känsla av sammanhang, familjära och sociala 

faktorer, yttre faktorer och biologiska faktorer. Socialstyrelsen (2006) redogör att det finns 

forskning som visar att skyddsfaktorer i vissa fall kan kompensera för svårigheter som barn 

utsätts för eller som pågått under barnets barndom. Dyregrov (1997) tar upp ett antal skydds-

faktorer som kan bidra till att barn klarar sig bra trots svåra erfarenheter och situationer. Att 

barnet har en personlighet som triggar andra människor till att vilja hjälpa barnet, barnets 

självtillit och självständighet, humor, intellektuellitet och flexibilitet, känsla av sammanhang 

och förmåga att lösa problem. Andra skyddsfaktorer är om barnet har en nära relation till en 

betydande annan, om barnet har stöd från familj och om barnet har vänner. (ibid.)  

 

Alla dessa skydd och riskfaktorer samspelar med varandra enligt Michel et al. (2001) och en 

faktor som påverkar resultatet för individen är dennes sårbarhet och motståndskraft. Beroende 

på hur individens sårbarhet ser ut vid en händelse påverkar detta i sin tur utgången av denne, 

ju högre sårbarhet desto mindre behöver händelsen vara. Har individen god motståndskraft 

klarar individen svåra händelser lättare. (Michel et al. 2001) Dyregrov (1997) beskriver hur 

barn utvecklar en falsk känsla av trygghet och säkerhet i sin tillvaro. Den sårbarhet som kan 

finnas hos ett barn beror på en händelse som har omkullkastat denna verklighet. Från att ha 

känt sig trygg i sin livsvärld till att konfronteras med en svår händelse. Vad som kan påverka 

och medverka till en motståndskraft till barnet är en trygg anknytning, att barnet har fått ut-

vecklats i en trygg miljö och där barnet fått lära sig hantera saker som sker i dess livsvärld. 

Detta främja i sin tur att barnet utvecklar en positiv bild av sig själv och en god självkänsla. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

 

Olsson (2005) gjorde en studie på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Syftet med studien var 

att visa betydelsen av utredningsstruktur för att göra barnet hörd. I studien fann Olsson (2005) 

att många röster blir hörda i de undersökta utredningarna, även barnets röst. Dessa röster vävs 

sedan samman i utredningens bedömningsavsnitt och avslutas med socialsekreterarens röst i 

ett avgörande omdöme och förslag till beslut.  Undersökningen visade att socialsekreterare nu 

skriver med ett personligare språk än tidigare. Undersökningarna visar att socialsekreterarna 

skriver som om utredningen riktar sig till barnen och dess föräldrar. Samtalet med barnet ef-

tersträvas att vara spontant, ömsesidigt och levande vilket kan leda till att man lättare kan ut-

forska barnets värld och se saker utifrån barnets perspektiv.  

 

Rasmusson, Hyvönen, och Mellbergs (2004) studie vars syfte var att se om BBIC stärkt bar-

nets ställning i enhet med barnkonventionen och socialtjänstlagen. I studien har man gjort 

omfattande analyser av 55 BBIC-formulär för uppföljning av vården. De som var med i studi-

en var 11 barn och unga mellan 8-18 år, 8 oberoende ordföranden och 10 socialsekreterare i 

tre försökskommuner av BBIC. I studien kunde man finna att de tjänstemän som arbetat med 

BBIC ansåg att verktyget hade bidragit till att barnens ställning stärkts då dessa kunna med-

verkat mer aktivt i utredningsprocessen. Även föräldrarna ansåg att de blivit mer delaktiga 

och för utredarna hade BBIC inneburit större kunskaper om barns behov, mer struktur över 

arbetet och att det bidrog till ett bättre och mer omfattande underlag för beslut.  

 

På uppdrag från Socialstyrelsen har Rasmusson (2004) gjort en utvärdering av utvecklingsar-

betet av BBIC och syftet med rapporten var att värdera hur utvecklingsarbetets mål och syften 

fungerar praktiskt. Det som undersökts är 38 barnavårdsutredningar och 15 intervjuer med 

socialsekreterare. I Rasmussons (2004) studie fann man att socialsekreterarna att hade varie-

rande erfarenheter och uppfattningar av att arbeta med BBIC praktiskt. Man fann tre urskilj-

bara kategorier av socialsekreterare; kategori 1 var de som var positiva, de har upptäckt vins-

terna med arbetsformen och ansåg att de övervunnit hindren. Kategori 2 var mer tveksamma. 

De har prövat och upptäckt vinster men ville ändå inte fortsätta. Kategori 3 var osäkra och 

hade bara prövat metoden delvis och var därför splittrade i sina omdömen. Det positiva med 

utredningsformulären var att de hade gett en helhetssyn i utredningen, en struktur, en tydlig-

het, enhetlighet och en systematik. Detta resulterade i en mer tillförlitlig och välgrundad do-
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kumentation. En välgrundad dokumentation medför i sin tur att besluten blir mer genomarbe-

tade och ger högre rättsäkerhet och kvalitet i utredningarna. De negativa rösterna om BBIC 

var att det var tungarbetat, att formulären var svåranvända och att det blev för styrt och be-

tungande. Man tvivlade även på att utredningarna blev bättre med det nya arbetssättet och att 

det påverkad klientrelationen negativt.  

 

Utvecklingsarbetet som pågått mellan 1999- 2005 av BBIC- projektet summerades i en slut-

rapport av skriven av Rasmusson, Hyvönen, och Mellberg (2008). Här fann man att triangeln 

i BBIC ökat förståelsen för de utredda. Främst hade den ökat föräldrarnas förståelse av sam-

manhanget men man kunde även se en högre förståelse bland barnen. Socialtjänstens arbete 

har blivit mindre mystiskt, när barnen kunde förstå sammanhanget på ett annat sätt och genom 

detta fått en ökad känsla av delaktighet. När utgångspunkten nu uttalat är barnets behov och 

inte föräldrarnas problematik så har föräldrarna låtit barnen komma till tals i större utsträck-

ning än tidigare. Slutsatser av undersökningen visar att BBIC har bidragit till att stärka barns 

ställning, de har blivit mer aktiva under utrednings- och uppföljningsprocessen. Socialsekrete-

rarna hade blivit mer medvetna och fått större kunskap om barns behov. (Rasmusson, Hyvö-

nen, & Mellberg, 2008) 

 

Rasmusson (2004) fann också negativa röster om BBIC’s olika delar.  När det kom till formu-

lären fanns en tveksamhet från vissa socialsekreterare i huruvida BBIC’s formulär verkligen 

gav bättre utredningar än tidigare. Kritiken mot formulären var att de var för detaljerade och 

svåra att använda. Det fanns även en oro att relationen med klienterna skulle bli sämre samt 

att arbetet med utredningarna skulle bli för styrt. Rasmusson, Hyvönen, och Mellberg (2008) 

fann i slutrapporten av BBIC att många socialsekreterare ansåg att deras kreativitet hindrades 

med formulären och att dessa även var ett hinder i kontakten med familjerna. Barnens röster 

om deras erfarenheter av vad som hänt under utvärderingsmöten var övervägande kritiska. 

Vidare i studien fann Rasmusson et al. (2004) att det är de små detaljerna som kan påverka 

barnets vilja och inställning till att medverka i utredningsmöten. Det krävs att de vuxna är 

lyhörda för barnets känslor och deras sätt att uttrycka sina intressen i utredningsprocessen.  

Barns rätt att komma till tals är en målsättning som måste ses i relation till olika situationer 

samt realiseras på olika sätt. Man måste beakta barnets ålder, mognad och tidigare erfarenhe-

ter. Därför behöver socialsekreterare reflektera noggrant över vad det innebär för barnet att 

komma till tals och vad som är bäst för det enskilda barnet i varje situation.  
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Cederborg (2006) fann i sin studie ” Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn 

misstänks fara illa” kritik gentemot den mängd ärenden som varje socialsekreterare hade, 

BBIC-materialet ansågs mer tidskrävande än de tidigare utredningsmetoderna. Detta gjorde 

att man fick minska på mängden samtal med berörda i varje ärende vilket resulterade i att det 

blev svårare att bygga upp en bra relation med de berörda i utredningen. Vidare visades det i 

rapporten att man ansåg att de frågor som fanns utarbetade inför en barnintervju var alltför 

styrande. Rasmusson (2004)  fann även hinder som socialsekreterarna upplevde för att BBIC 

skulle praktiseras fullt ut nämligen tidsbrist, hög arbetsbelastning, stor personalomsättning, 

försämrad arbetsro, bristande utbildning och bristande feedback från arbetsledningen. Av 

många socialsekreterare efterfrågades mer utbildning och fortbilning i BBIC samt tid och re-

surser för att ta del av aktuell forskning och fakta om barns utveckling.  

 

Jaensson och Hagbard (2002) gjorde en utredning på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms 

län och dess omkringliggande kommuner för att undersöka barns rätt att komma till tals. Re-

sultatet av utredningen visade att socialsekreterarna i de allra flesta fall låtit barnen komma till 

tals eller att man i alla fall observerat dem i strävan att utröna barnets talan i frågor. De äldre 

barnen har kommit till tals i högre utsträckning än de yngre, i vissa fall mer än tre gånger så 

mycket. När det gäller samtal med en socialsekreterare i enrum så har detta hänt i mer än en 

tredjedel av fallen för de äldre barnen (12-18 år) och för de yngre barnen (under 12 år) så har 

det inträffat i en fjärdedel av fallen. Man har även jämfört kvalitén på utredningar där barnet 

ej har kommit till tals eller observerats, med barn som har observerats eller kommit till tals en, 

två eller fler gånger. Resultatet är tydligt, om man inte träffat barnet så innebar det en svårig-

het i att göra en utredning med god kvalité. Vidare visade utredningen att det var bättre för 

barnet att få tala med socialsekreteraren i enrum då sådana samtal gav bättre information.  De 

barn som inte observerats eller fått komma till tals hade enligt anmälningarna en lika allvarlig 

situation som de andra barnen. En slutsats som dragits utifrån denna utredning är att det är 

viktigt att man lyssnar på barnet och att de får komma till tals. Barn har enligt lag rätt att få 

komma till tals och berätta sina åsikter och att man respekterar dem. Rättssäkerheten för barn 

och föräldrar ökar i och med att barnet får komma till tals och utredningens kvalité ökar. Bar-

nets rättighet att få komma till tals är absolut, och detta innebär att en myndighet inte kan be-

stämma om det är nödvändigt att barnet kommer till tals eller inte. Men det betyder inte att 

man kan pressa barnet till att tala, utan att det är en rättighet och inte en skyldighet för ett 

barn. (ibid.) 
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I Rasmussons studie (2004) fann man ett tydligt barnperspektiv i de flesta utredningarna, detta 

grundades på att barnen hade fått uttrycka sin åsikt genom samtal eller att man observerat 

barnen. Hinder för barnens rätt att komma till tals fann Jaensson och Hagbard (2002) i sin 

studie. Man fann att i de flesta fallen där barnen inte kommit till tals eller observerats så var 

en vanlig förklaring att andra hade kontakt med barnet, att man ansåg att de inte behövde frå-

ga barnet för att utreda föräldrarnas omsorgsförmåga eller att vårdnadshavarna hindrat social-

sekreteraren att träffa barnet.  

 

Ett annat exempel på hinder i barnets rätt att komma till tals fann man i Rasmusson et al. 

(2004) studie där man fann att många av barnen som fyllde i något eller några av blanketterna 

tyckte att de var svåra och tråkiga att fylla i. Detta resulterar i att deras rättighet att komma till 

tals försvåras eller hindras. Vidare fann Rasmusson et al. (2004) att barnets rätt att komma till 

tals varierade beroende på dess ålder.  Här hävdade man att barns rätt att komma till tals är en 

målsättning som måste ses i relation till olika situation samt realiseras på olika sätt. Man mås-

te beakta barnets ålder, mognad och tidigare erfarenheter. Därför behöver socialsekreterare 

reflektera noggrant över vad det innebär för barnet att komma till tals och vad som är bäst för 

det enskilda barnet i varje situation. (Rasmusson et al., 2004) 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i utredningar har undersökts av Olsson (2008) i sin stu-

die där syftet var att visa betydelsen av utredningsstruktur för att göra barnet hörd. Vad man 

här kom fram till var att för att kunna göra en utredning om ett barns situation, behov och 

möjligheter så krävs det att man lär känna barnet utifrån omgivningens berättelse om barnet 

samt att själv se saker från barnets perspektiv med hjälp av barnets egna berättelser och redo-

görelser.  

”Det är svårt att finna argument för att barnets egna redogörelser och berättelser INTE skulle 

behandlas som oumbärliga och nödvändiga både inom utredningsarbetet och i utredningstex-

terna för att socialsekreterare ska utreda med barnperspektiv. Tvärtom verkar barnets berät-

tande kunna underlätta för detta.” (Olsson, 2008, s.82-83)  

 

Olsson (2008) menar att i BBIC modellen måste socialsekreterarna bryta ner barnets berättel-

se för att kunna sätta in det under rätt rubrik.  Det är viktigt att läsaren sätter sig in i barnets 

perspektiv samt att barnen känner att någon har lyssnat på denne. I Rasmussons (2004) studie 

kunde man se att 29 av 38 barn hade fått sin röst hörd genom samtal med utredarna. Dock 

fanns detta sällan dokumenterat på ett tydligt sätt i analysen och bedömningarna, där var det 
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mer vuxenperspektivet som dominerade. Barnets bästa användes som argument för val av 

insats eller utgångspunkt för konsekvensanalysen. Även Cederborg (2006) behandlar ämnet 

barnsperspektiv i sin FoU-rapport. Här framkom det att socialsekreterarna hade barnets per-

spektiv i åtanken i utredningsarbetet. Om föräldrarna ej såg till barnets bästa så uttalade sig 

socialsekreteraren för barnets intresse. Strukturen i BBIC-modellen uppskattades av social-

sekreterarna och dokumentationen gav en tydlig struktur och riktlinjer för arbetsmaterialet 

samt riktlinjer så att man har barnets perspektiv i fokus. 
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6 RESULTAT & ANALYS 

6.1 BBIC 

Hur informanterna ser på användningen av BBIC som verktyg i barnavårdsutredningar skiljer 

sig till viss del men man kan också se en del gemensamma nämnare.  Att informanterna anser 

att BBIC ger rättssäkerhet framgår tydligt. Fyra av de fem intervjuade anser att genom den 

struktur som BBIC tillför ökar rättssäkerheten.  Detta fann även Rasmusson (2004) i sin stu-

die. Utredningsformulären hade gett socialsekreterarna en helhetssyn, en struktur, en tydlig-

het, enhetlighet och en systematik i utredningarna. Informanterna ansåg att risken att förbigå 

viktiga faktorer i utredningen minskar och lyfter fram saker man tidigare inte reflekterat över. 

Genom den djuplodande utredningen kan man senare gå tillbaka och få en överblick i utred-

ningen. En annan anledning som angavs när det gäller rättssäkerhet är att genom att ha ett 

enhetligt utredningssystem i kommunerna så utgår utredningarna från samma grundsyn och 

det medverkar till att oavsett vilken kommun man bor i bör resultatet i utredningen bli det-

samma och mindre godtyckligt än vad som skulle blivit fallet utan BBIC modellen. Hög per-

sonalomsättning är vanligt förekommande inom socialtjänsten och därför är det viktigt med 

kontinuiteten i arbetet oavsett befattningshavare. Det är därför viktigt att det är enkelt för ny 

personal att sätta sig in i utredningen. ”Det har blivit mer rättsäkert, barn hamnar inte lika 

lätt mellan stolarna längre speciellt när man byter socialsekreterare”.  Rasmusson (2004) 

fann i sin studie att dokumentationen nu blivit mer välgrundat och att detta tog sig uttryck i att 

besluten blev mer genomarbetade vilket i sin tur bidrog till ökad kvalitet och rättsäkerhet i 

utredningarna. Precis som en av informanterna beskrev det ” mer fog för sina åsikter, man får 

mer på fötterna” .  

 

Genom BBIC och dess triangel och det faktum att BBIC bidrog till tydligare utredningar an-

gav alla informanter att föräldrar och barn enklare kunde förstå utredningen och dess syfte. 

Detta var Socialstyrelsens (2006) syfte med triangeln, att den ska tjäna som en tankemodell i 

strävan efter en helhetssyn. Triangeln skall man utgå ifrån i utredningen och när man samlar 

in data.  Man får då en struktur i planering och uppföljningsinsatser som underlättar arbetet.  

När föräldrarna och barnen lättare kunde förstå utredningen så ökade också samarbetet mellan 

socialsekreteraren och de utredda och man ansåg att klienterna inte längre kände sig uteläm-

nade på samma sätt. ”Det är roligare när man kan prata kring triangeln och om varför man 

vill prata om de här sakerna istället för att föräldrar ska vara rädda för soc.” 
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Till skillnad från studiens informanter visade en slutrapport av BBIC (Rasmusson, Hyvönen, 

och Mellberg, 2008) att många socialsekreterare ansåg att deras kreativitet hindrades med 

formulären och att detta skapade ett hinder i kontakterna med familjerna snarare än att det 

blev enklare att få klienterna involverade. En av studiens informanter beskrev sättet att arbeta 

som ”det är ett system man jobbar inom men ett hantverk inom systemet”. 

 

Nackdelen med de strukturerade och tydliga utredningarna ansåg fyra av de fem tillfrågade att 

utredningarna blivit mer tidskrävande. En informant angav att det fanns en ökad risk att förlo-

ra barnet i utredningen i jakten på att fylla i alla papper. En annan ansåg att den ökade tid man 

måste lägga på administration i sin tur lett till minskad tid i möten med klienter. Denna kritik 

fann även Cederborg (2006) mot BBIC-materialet, att det var mer tidskrävande än tidigare 

och detta gjorde att socialsekreterarna fick minska på mängden samtal med berörda i varje 

ärende vilket resulterade i att det blev svårare att bygga upp en bra relation med de berörda i 

utredningen.  En av informanterna säger ” det är stor skillnad på så vis att det är fruktansvärt 

mycket blanketter. Förut brukade vi kalla det på skämt bara blanketter i centrum och det sä-

ger ju en hel del”. En annan nackdel var att man upplevde det svårt att begränsa sig och att 

detta mynnade ut i att utredningarna blev alldeles för omfattande. En annan negativ röst om 

BBIC var att man ansåg att administrationen av blanketterna i datorn tog alldeles för lång tid 

och att man önskade ett enklare system. I Rasmussons (2004) studie efterfrågades det mer 

utbildning och fortbildning i BBIC och detta efterfrågades även av tre av våra informanter.  

 

Vidare efterfrågade informanterna utbildning i datoranvändande och vidareutbildning i BBIC. 

Även hjälpmedel för att effektivisera det dagliga arbetet efterfrågades och exemplifieras med 

en diktafon eller snabbsystem som automatiskt fyller i uppgifter som återkommer i en utred-

ning ”Allt som uppkommer under utredningen skall journalföras och många gånger så ser 

blanketterna likadana ut och då kan det kännas som man gör tårta på tårta”.  

 

Vad informanterna angav som positiva inslag i den nya utredningsformen var att man lättare 

fick en överblick i vad som var viktigt och vad som var mindre betydelsefullt i en utredning. 

Man fick fram brister likaväl som resurser och att genom att arbeta med BBIC synliggjordes 

barnet bättre än tidigare. Detta var ett av många syften med BBIC enligt Socialstyrelsen 

(2006). Man skulle i utredningen kunna identifiera såväl resurser som brister. Fler får komma 

till tals och de som av olika anledningar inte framför sin åsikt blir ändå representerade i utred-

ningen. Detta fann även Rasmusson et al. (2004) att i arbetet med BBIC så ansåg man att ar-
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betet med BBIC bidragit till att barnens ställning stärkts då dessa kunna medverkat mer aktivt 

i utredningsprocessen. Man anser också att man kan framföra syftet med utredningen mer 

pedagogiskt är tidigare ”Möjligheterna att hjälpa människor har mycket att göra med hur vi 

bemöter dem och där tror jag att vi har mycket hjälp av BBIC” (Rasmusson et al., 2004). In-

formanterna delade inte oron som Rasmusson (2004) fann i sin studie, att relationen till klien-

terna skulle bli sämre då utredningarna skulle bli styrd. Informanterna ansåg att BBIC bidragit 

till att se och förstå vilka konsekvenser saker och ting kan medföra för barn. Att man nu ser 

till barnets behov och inte föräldrarnas problematik framgår i BBIC´s slutrapport (Rasmusson, 

Hyvönen, och Mellberg, 2008). Barnen har nu fått komma till tals i större utsträckning än 

tidigare. Ett annat viktigt positivt inslag som angavs var att kommunikationen med skolan 

hade förbättrats i och med de nya enhetliga blanketterna. Det är enligt Socialstyrelsen (2006) 

viktigt med samverkan med andra verksamheter för att underlätta socialtjänstens arbete med 

barn och dess familjer.  Alla informanter trodde att BBIC var här för att stanna dock förvänta-

de man sig vissa justeringar i utformandet och att det hela tiden fortsatte att utvecklas och 

förbättras.  

6.2 Barns delaktighet 

Två av informanterna anger tydligt att de anser att BBIC skapat större delaktighet för barnen. 

Detta är i överensstämmelse med Socialstyrelsens slutrapport om BBIC (Rasmusson, Hyvö-

nen, och Mellberg, 2008) att BBIC bidragit till att barnets ställnings starkts samt att de blivit 

mer aktiva under utrednings- och uppföljningsprocessen. Tidigare har föräldrarna mer stått i 

förgrunden men uppmärksamheten har nu mer flyttats mot barnets intressen.  Man anser att 

man har mer kunskap om barnets behov och har därmed verktyg för att främja barnets delak-

tighet. Studien som Rasmusson et al. (2004) genomförde visade att trots perspektivet förskju-

tits mot barnets intressen så har även föräldrarna blivit mer delaktiga i utredningen. Även för-

äldrarna ansåg att de blivit mer delaktiga. En av informanterna anser att barn alltid varit i stor 

fokus och haft delaktighet i utredningar. En annan menar att delaktigheten beror på hur aktiva 

barnen väljer att vara i utredningen. En kritik som socialstyrelsen fått innan BBIC var att barn 

och ungdomar inte fått komma till tals i en utredning (Socialstyrelsen, 2006). En annan in-

formant anser att delaktigheten påverkas av hur mycket man som socialsekreterare involverar 

barnet i utredningen, ju tydligare man är och ju mer barnen får medverka i utformningen av 

utredningsplanen desto mer delaktig blir barnet.  Socialsekreterarna har personliga knep som 

de tar till för att få barnen mer delaktiga. Man ger barnen mer frihet och större talan i hur och 

var man ska träffas, man kontaktar dem på sätt som används av dagens barn och ungdom så 
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som mail och sms. Olssons studie (2008) visar att socialsekreterarna nu skriver utredningar 

som riktar sig till barnen och dess föräldrar. Detta visade även intervjuerna, att man anpassar 

språket så att det blir förståeligt för barnet och man informerar och påminner om tidigare träf-

far så att barnet enklare skall kunna hänga med och kunna återknyta. ”Är de inte delaktiga 

förstår de inte och de blir rädda”. 

 

Enligt informanterna har sättet att samtala med barn inte förändrats, dock har BBIC bidragit 

till att man i större utsträckning har tillfrågat barnen och att man har undersökt fler områden 

än tidigare i samtalen. Cederborgs (2006) studie visade något helt annat, i den ansåg de till-

frågade att frågorna som fanns inför en barnintervju var alltför styrande. Informanterna anser 

att man alltid har lyssnat till barnen och det är snarare omständigheter i det enskilda fallet som 

avgör hur man samtalar med barnet.  Huruvida barnens delaktighet bör öka fann vi att en del 

ansåg att delaktigheten bör öka i takt med barnets ålder och mognadsnivå och en röst ansåg att 

”Barn ska veta vad som händer, så delaktiga på det sättet ska de vara. Men att mer än nu 

sätta dem i situationer där de ska vara nå sanningsvittnen på något sätt, det är ju det som är 

risken”. Detta fann man även i Rasmusson et al. (2004), att i fråga om barns rätt att komma 

till tals måste man beakta barns ålder, mognad och tidigare erfarenheter. 

6.3 Barnperspektiv och rätt att komma till tals 

Barnets bästa och rätten att få sin röst hörd är en rättighet för ett barn och i BBIC står detta i 

centrum, det är barnet som skall vara i fokus och man skall se barnet som ett aktivt subjekt 

under en utredning (Socialtjänsten 2006). Informanterna anser att BBIC har hjälpt att sätta 

barnet mer i fokus. En faktor som anges är att i varje ämnesområde i BBIC ska man utgå från 

barnets behov när man rapporterar och därmed kan man inte missa detta i utredningen. Vidare 

anser man att det är enklare att ha med sig dessa rättigheter i utredningsprocessen utifrån 

grundprinciperna att barnet är den som ska vara i centrum. ”Man kan skämmas ibland när 

man läs gamla utredningar där barnet nästan inte nämns, ju yngre barn ju mindre finns de i 

utredningen så att säga för oftast är det ju föräldrarnas problem” ”Jag tror att man kan bli 

bättre att lyfta det”. Detta var också Socialstyrelsens (2006) tanke vid utformandet av formu-

lären. Man efterfrågar barnets och vårdnadshavarens uppfattning kring den efterfrågade situa-

tionen och genom detta får utredaren också en större överblick i vad som händer i utredningen 

samtidigt som risken att tappa barnets rätt att komma till tals minskar.    
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På frågan om hur informanterna beaktar barnen i utredningar och beslut så svarar alla att de 

alltid försöker att lyssna till barnet. Man beaktar barnets ålder och mognad vilket avgör hur de 

sedan bemöter barnet i utredningen. Meeuwisse et al. (2006) tolkar lagen som att när man ska 

höra barnet i en utredning bör detta ske i enlighet med barnets mognadsnivå och ålder. Barnet 

skall heller aldrig tvingas tala i en utredning utan detta skall ske på frivillig grund. Utredaren 

skall också kunna avgöra huruvida barnet bör vara med i utredningen då det i vissa fall kan 

vara rent skadligt för barnet. Informanterna anger också att mindre barn försöker man bemöta 

på ett sätt som är hanterbart för barnet, genom att exempelvis rita och leka kan man skapa en 

god relation med barnet och därmed öka chansen till att få fram vital information. Detta är i 

enlighet med vad Rasmusson et al. (2004) också anger som en vital del av utredningen. Att 

det är genom små medel som utredaren kan påverka huruvida barnet vill medverka i utred-

ningen eller inte. Genom att vara lyhörd i hur de uttrycker sig kan man finna barnets intressen 

i utredningen.   

 

En informant beskriver det som att man tar stor hänsyn till barnet men att ibland går barnets 

behov av skydd före dess egen vilja. Detta är enligt med vad BBIC förespråkar. Barnet är i 

behov av vuxnas skydd och det är i dessa fall viktigare än att barnet får sin vilja igenom.  

En annan informant anger att man alltid hör den unges åsikt men att man gör en samlad be-

dömning som beslutet sedan baseras på. Olsson (2005) beskriver det som att ”det inte bara är 

nödvändigt att barnet redogör för sitt intresse och att utredaren ser saker ur ett barnperspek-

tiv utan att detta även underlättar detta i en utredning” (Olsson, 2005, 82-83). 

 

Synen på hur barns makt ser ut i beslutsprocessen varierade mellan de olika informanterna. 

Två av informanterna ansåg att barnen hade delvis makt respektive mycket makt och i båda 

fallen ansågs det ha att göra med huruvida det handlar om frivilliga eller tvingande beslut. 

Socialtjänstlagens tredje kapitel och femte paragrafen uttrycker att insatser ska utformas och 

genomföras tillsammans med den berörde och dennes ställning skall så långt detta är möjligt 

klarläggas. 

 

Vidare anger informanterna att i de fall där det är frivilligt är det barnen som avgör huruvida 

det efterlevs eller ej. Samtidigt anger en av informanterna att “Barnets åsikter räknas ja abso-

lut, det är jätteviktigt absolut de är jätteviktigt men till sist så är det inte den 16 åriga killen 

som bestämmer om han kommer bli "LVUad" eller inte”.  
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En annan informant svarar ”Du tänker att de har det?” ”Väldigt lite tänker jag att de har och 

väldigt beroende av föräldrarna, föräldramakten är stor”. ”Jag skulle inte vilja säg att de har 

så mycket makt”. ”I stort sätt är det bara om de ska prata eller inte, om de ska gå på toa eller 

inte” ”Jag tycker att barn är maktlösa i vårt samhälle och i vårt system och att vi också är lite 

bakom när det gäller att hjälpa dem och skydda dem, föräldrar får bete sig ibland ganska för 

jävligt”. I FN´s barnkonvention artikel 12 anger man att man i konventionsstaterna skall ga-

rantera att det barn som är kapabel skall fritt få uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet 

självt och dessa åsikter skall sedan tillmätas innebörden av detta i förhållande till barnets ålder 

och mognad.  

 

Hur man arbetar utifrån ett barnperspektiv innebar för de flesta att man talade med barnen och 

försökte samla upp dennes åsikter. Att man försökte bilda en trygghet i mötena och på det 

sättet främja att barnet förde fram sin sanna talan. ”När jag jobbar måste jag alltid tänka bar-

nets bästa. Föräldrar har ofta mycket att säga men jag måste ändå tänka på vad som är den 

unges bästa.”  ”Vad är till gagn till barnen att skriva om vad denne har sagt i utredningen?”. 

Att man lyfter fram barnets känslor och åsikter och försöker tona ner föräldrarna och istället 

funderar över vad som är relevant för barnet.  

 

Enligt Olsson (2005) skall samtalet med barnet vara spontant och levande och målet med det-

ta är att lättare kunna utforska barnets värld och att se saker utifrån barnets perspektiv.   En 

annan åsikt i frågan var ”Jag försöker vara så neutral som möjligt, jag ser det ju från social-

tjänstens perspektiv så är det ju. Det är jätte svårt att sätta sig in vad andra tycker och tänker. 

Man försöker ju lyssna och ha fingertoppskänsla men att helt och hållet ta ungdomens per-

spektiv eller föräldrarnas perspektiv det är nonsens och tro att man ska lyckas med det ” I 

Olssons (2005) studie visades det att många röster blir hörda i de undersökta utredningarna, 

även barnets röst och att socialsekreteraren sedan vävde samman dessa till ett omdöme eller 

förslag till beslut.   

6.4 Vem har mest nytta av BBIC? 

Enligt Socialstyrelsen (2006) har BBIC utvecklats för att ge berörda barn och unga en säker-

het i sin kontakt med socialtjänsten och för att kunna garantera att alla skall bli lika behandla-

de i en utredningssituation. Beträffande vem som mest gagnas av BBIC har informanterna en 

aning skilda meningar om. Tre svarar att BBIC är till mest nytta för socialsekreteraren samti-

digt som den ena anser att föräldrarna kan förstå utredningen bättre och kan därmed blir mer 



33 

delaktiga. Den andra anser att barnen har stor fördel över att bli utredda enligt BBIC. Den 

tredje menar att det är politikerna som märker mest skillnad medan föräldrarna inte påverkas 

av det nya sättet att arbeta.  Andra röster om för vem BBIC är till mest gagn för är ” Vet 

egentligen inte om det för barn och föräldrar spelar så stor roll. Det är mer bemötandet och 

där är BBIC en vinst för dem då det finns ett tänk kring hur man lägger upp det” vidare anges 

”För mig och socialstyrelsen” vilket stämmer överrens med Svenbros (2008) uttalande om att 

BBIC´s framfart beror på det faktum att de högre makterna i samhället får bättre kontroll över 

vad som sker längre ner i hierarkin. Även Svenbros (2008) påstående om att socialsekreterare 

föredrar en modell som i viss mån befriar från det personliga ansvaret vilket skulle kunna för-

klara varför socialsekreterarna anser att BBIC gynnar dem mest.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Inledning 

Studiens uppgift var att utifrån våra intervjuade socialsekreterares perspektiv undersöka hur 

BBIC fungerar som arbetsinstrument, huruvida barnens delaktighet ökat sedan implemente-

ringen och om barnens bästa, barnperspektivet och barns rätt att komma till tals har synlig-

gjorts sedan BBIC infördes. Även att söka svar på vem som mest gynnats av BBIC´s imple-

mentering enligt informanterna. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi vill understryka att syftet med denna studie ej har varit att göra några generella slutsatser 

till populationen, utan enbart visa vad just dessa informanter anser om det aktuella ämnet.  

 

En punkt som bör diskuteras är huruvida vi som intervjuare har påverkat våra informanter. 

Frågan är om vi som intervjuare hade förväntat oss vissa resultat och om vi innan intervjuerna 

hade en egen inställning till verktyget innan vi startade? Som svar på detta anser vi att genom 

det faktum att vi innan denna studie inte hade någon djupare kunskap i BBIC- verktyget hade 

vi heller inte någon åsikt i huruvida BBIC var en bra arbetsmetod eller inte. Anledningen till 

valet av ämne var efter ett tips om att detta kunde vara intressant att undersöka och det faktum 

att vi inom en kortare tid är ute i arbetslivet bör vi därmed ha nytta av att ha djupare kunska-

per om BBIC.  

 

En av de brister vi kan se i studien är att de informanter vi använde oss av var relativt nyutex-

aminerade och hade därmed inte någon längre erfarenhet av barnavårdsutredningar innan 

BBIC´s implementering. Dock kunde vi heller inte se någon märkbar skillnad mellan infor-

manterna med längre respektive kortade erfarenhet av barnavårdsutredningar. Vad man också 

kan diskutera är urvalet av informanter då de medverkande antagligen är de personer som är 

mest insatta i BBIC, detta baserar vi på det faktum att de som fortfarande är osäkra på BBIC-

verktyget heller inte valde att ställa upp i studien. Vidare kan man också diskutera hur de in-

formanter som ej medverkat i studien och var mer osäkra på BBIC hade besvarat frågorna och 

huruvida resultaten hade blivit detsamma.  
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Eftersom BBIC är ett relativt nytt utredningsverktyg fanns tyvärr inte den mängd forskning 

som vi hade önskat. Det faktum att BBIC är relativt nytt har också inneburit att en stor del av 

den tidigare forskningen har varit på uppdrag av Socialstyrelsen. Om detta har påverkat vår 

studie negativt är svårt att avgöra men vi hoppas att detta inte har någon större betydelse för 

vår studie.  

 

De styrkor som vi anser att denna studie har är att med tanke på den begränsade tiden hann 

med fem kvalitativa intervjuer. Att dessa dessutom gav så relativt lika svar och i linje med 

tidigare forskning bör peka på att studien är välgjord och pålitlig. En annan styrka är i och 

med att det inte finns något större tillgång till tidigare forskning från andra aktörer än Social-

styrelsen anser vi att vårt arbete har något att bidra till i frågan om hur BBIC fungerar efter 

dess implementering.  

 

De skillnaderna som framkommit i detta arbete och tidigare forskning kan bero på att vi har 

intervjuat olika människor med olika erfarenheter. Trots att de alla arbetar inom socialt arbete 

med en liknande utbildning så finns det skillnader i hur man upplever och handlar. Detta är en 

kvalitativ studie och den tidigare forskningen är varierande med både kvalitativ och kvantita-

tiv. I och med att den kvalitativa forskningen handlar mycket om författarens tolkningar och 

upplevelse så kan detta även vara en skillnad som man måste uppmärksamma. Vidare har 

denna studie inte heller samma syfte som den tidigare forskning vi använt oss av, man har 

undersökt olika frågor vilket innebär att resultatet heller inte blir detsamma.  

7.3 Studiens resultat 

I analysen fann vi att BBIC medför en större rättsäkerhet i utredningarna. En faktor som bi-

drar till detta var att genom att arbeta enligt BBIC gav detta en struktur i arbetet och att det 

gav enhetlighet i utredningarna. Detta stämde överens med tidigare forskning där man också 

fann att utredningsformulären i BBIC gjorde att socialsekreterarna fått en helhetssyn, struktur, 

tydlighet, enhetlighet och en systematik i utredningarna.  Socialstyrelsens syfte med BBIC-

triangeln var att den skulle bidra med tydligare utredningar och förenkla så att även barn och 

föräldrar kunde förstå utredningen och dess syfte. Intervjuerna visade att detta stämde även i 

realiteten för de intervjuade, när tydligheten ökade, ökade också samarbetet.  Vidare kom vi 

fram till i analysen att fyra av fem ansåg att utredningarna blivit mer tidskrävande vilket i sin 

tur på ett eller annat sätt försämrade utredningarna. Man efterfrågade mer utbildning och ett 

enklare datorprogram för att kunna arbeta på ett bättre och effektivare sätt.  
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Vad man härmed kan tyda om hur BBIC fungerar som arbetsinstrument är att det ger struktur 

i arbetet och därmed ökad rättssäkerhet. Samarbetet ökade mellan socialsekreterare och klient 

tack vare tydligheten Samtidigt innebar BBIC-verktyget och dess blanketter att utredningarna 

blev tungarbetade.  

 

Enligt informanterna synliggörs barnet mer sedan BBIC infördes vilket även har visats i tidi-

gare undersökningar. Fler får komma till tals och man koncentrerar sig inte längre endast på 

brister utan även resurser hamnar i fokus.  BBIC har skapat större delaktighet för barnen, det-

ta har visats både i tidigare studier och enligt informanterna i studien. Man har mer kunskap 

om barns behov och har därmed verktyg för att främja barnets delaktighet. Ju mer information 

och ju tydligare denna är desto större är chansen att barnet blir delaktig. Dock visar också 

studien att det finns faktorer som påverkar huruvida barnet blir delaktig vilket man kan tolka 

som att det har mycket att göra med utredarens sätt att arbeta.  I tidigare forskning har man 

funnit att utredare som använder BBIC anser att verktyget kan vara allt för styrande i samtalet 

med barn. Medan informanterna i denna studie snarare ansåg att man undersökte fler områden 

än tidigare i samtal med barnen vilket därmed torde tolkas som att kvalitén på utredningen 

också ökade. Huruvida delaktigheten skulle öka för barnen i utredningen ansåg man att detta 

skulle öka med barnets ålder och mognad men hade inget att säga om huruvida det skulle öka 

i omfång allmänt. Informanterna ansåg alltså att barns delaktighet hade ökat sedan implemen-

teringen och att BBIC hade tydliggjort barnens behov.   

 

Att man i en utredning skall se till barnets bästa och att barnet skall få sin röst hörd är en rät-

tighet. I och med BBIC´s intåg har man fått det lättare att se barns behov och genom de olika 

formulären visas även barnets åsikt om det behandlade området. Hur informanterna beaktar 

barnet i en utredning är att de lyssnar till barnet, genom att se till mognad och ålder anpassar 

man sedan sättet att bemöta barnet i utredningen. I enlighet med vad lag och konvention avser 

anger informanterna att barnets skydd går före barnets vilja, man insamlar alltid barnets åsikt 

men denna analyseras sedan tillsammans med andra faktorer och gör sedan en bedömning.  

 

Huruvida barn har makt i besluten svarade informanterna varierande men det gemensamma 

var ändå att det berodde på huruvida beslutet var tvingande eller ej.  När vi gjorde intervjuer-

na så fick vi väldigt skilda svar på vilken makt barnet hade i utredningsprocessen. En av in-

formanterna sa att det mesta arbetet som de gör sker på frivillig grund alltså enligt SoL, och 

detta gör att barnet själv kan välja att delta eller ej. Visst kan en ungdom välja huruvida han 
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eller hon vill komma till socialkontoret på samtal eller inte, men samtidigt om föräldrarna inte 

anser att ungdomen skall komma på dessa samtal, hur mycket makt har då egentligen barnet 

själv, inte mycket enligt oss. Det är trots allt föräldrarna som bestämmer över barnet tills att 

dem blir myndiga, så teoretiskt sätt kan föräldrar tvinga eller hindra sina barn vilket vi också 

tror görs i många fall. En av informanterna svarade på frågan om barns makt genom att säga 

”Du tänker att de har det?” Detta är väldigt intressant hur pass olika dessa socialsekreterare 

upplever barnens makt. I samhället så är det vuxna som bestämmer och har makt, de kan ge 

barnet makt nog att uttrycka sin åsikt men i slutändan så är det trots allt den vuxne som inne-

har makten. Som Olsen (2004) beskrev det ”Villkoren för att få makt, t.ex. genom att få kom-

ma till tals, bygger på villkor som vuxna uppställer på barn i form av olika tecken på mognad 

som skall vara uppfyllda. De barn som inte har de ålderstypiska dragen uppfyller inte mog-

nadskravet för att få agera.” (s. 77, 2004). Citatet beskriver just detta, barns makt är den makt 

de blir tillägnade av de vuxna. 

 

Att arbeta utifrån ett barnperspektiv förknippades med att barnet skulle få framföra sin talan 

och att man lyfter barnets känslor och åsikter. Vad man kan tolka ur dessa resultat är att bar-

net alltid blir hörd i utredningarna men att barnets åsikter inte alltid påverkar beslutet. Anled-

ningen till detta bör därmed innebära att man har kommit fram till att barnets bästa inte var i 

linje med barnets önskan. Detta i sin tur kan man tolka som att BBIC i sig inte påverkat att 

barnets bästa, barnperspektiv och barnets rätt att komma till tals beaktas utan att detta snarare 

beror på de lagar och förordningar en socialsekreterare måste beakta i en utredning.  

 

På frågan om vem som BBIC gagnar mest svarade informanterna med skilda meningar, att det 

var socialsekreteraren själv, barnen och föräldrarna och för socialstyrelsen och som en av in-

formanterna uttryckte det kan man hoppas att det ger en vinn – vinn situation och inte att det 

ena utesluter det andra. Tanken med BBIC var i första hand att barnet skulle få en säkrare 

utredning och att stärka barns ställning. Det intressanta i denna fråga var att det för informan-

terna inte var helt självklart att BBIC gagnat barnen mest. I och med det varierade resultatet 

kan man heller inte dra några slutsatser som avgör vem som BBIC gagnar mest. 

 

Det finns antagligen ingen modell som tas emot med öppna armar och detta gäller även BBIC. 

Kanske att Svenbro har rätt i sina åsikter om att det är populärt bland socialsekreterare för att 

det befriar dem från personligt ansvar?  Eller kan Svenbro ha rätt i att BBIC inte ser till det 

enskilda barnets behov? Har Socialstyrelsen rätt i sitt bemötande att Svenbro missuppfattat 
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det hela och tagit saker ur sitt sammanhang?  Vad man än tycker om BBIC, oavsett om man 

står på Svenbros eller Socialstyrelsens ”sida” så får man inte glömma bort den mänskliga fak-

torn. Hur bra ett utredningsverktyg eller en modell än är så måste man ha i tanken att det är 

människor som skall använda det i ett försök att hjälpa andra människor. Varje människa är 

unik, med skilda erfarenheter, värderingar och livssyn. Detta blev vi varse om även under 

intervjuerna, trots att alla arbetade med att hjälpa barn och ungdomar och efter samma lagar 

och förordningar. Med samma instrument och samma utbildning så hade de ändå olika åsikter 

och upplevelser om det specifika ämnet.  Det som fungerar för en person behöver inte fungera 

för den andre och detta måste vi ha i åtanken i kontakten med andra.  

 

Många gånger är det hur man använder ett instrument som avgör hur resultatet blir och inte 

vilket instrument som man använder. En av våra intervjupersoner uttryckte detta på ett pas-

sande sätt som ”det är ett system man jobbar inom men ett hantverk inom systemet”, vilket 

sammanfattar arbetet med människor relativt bra. BBIC är ett utredningsverktyg men hur det 

fungerar i praktiken beror på hur de inom systemet använder det. När man arbetar med män-

niskor räcker det inte enbart med ett bra arbetssätt för att resultatet skall bli bra. Bakom ett bra 

arbetsverktyg och arbetssätt är det en människa som står bakom och som påverkar resultaten. 

Har den personen en god människosyn, god moral samt en mängd andra egenskaper som en 

god socialsekreterare bör ha så kommer resultatet i större utsträckning att utmynna i något 

positivt. I och med detta kan det tänkas att man som socialsekreterare bör använda BBIC som 

en tankemodell och inte som ett arbetssätt.  

 

Vad vi ändå kan se i vår studie är att implementeringen av BBIC har förändrat socialsekrete-

rarnas sätt att arbeta. Det har även synliggjort barnet mer än innan och man har sett ett positivt 

resultat när det kommer till samarbetet mellan klienter och socialsekreterare. Att BBIC är 

svårarbetat med sina många blanketter ser vi ändå som en bagatell i förhållande till allt det 

positiva som BBIC medför. Det negativa går att utveckla och göra till något bättre 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

I och med att det är BBIC som socialtjänsten använder sig av i barnavårdsutredningar så 

kommer det ständigt att behöva utredas och utvecklas. Barn är vår framtid och därför är det 

viktigt att de får en sådan bra start som möjligt i livet eftersom detta kan vara avgörande för 

deras framtid. Detta innebär att det är väldigt viktigt att man forskar om vad som är bäst för 

barn och vad dem behöver. Något som varit intressant som vidareutveckling av denna studie 
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hade varit att försöka utröna hur barn själva upplever sin delaktighet och möjlighet att få sin 

röst hörd i barnavårdsutredningar. Det hade även varit intressant att genom att undersöka ut-

redningar efter BBIC´s implementering med tidigare utredningar utröna om man finner någon 

skillnad i resultaten och hur man gått tillväga. Även att se en mer omfattande studie i likhet 

med vår hade varit intressant. Att man använde så pass många informanter att man kunnat 

generalisera sina resultat till hela populationen. 

7.5 Slutsats 

Slutsatsen som vi kan dra av denna studie är att det finns många likheter mellan intervjuper-

sonernas ställningstagande, många av deras åsikter är eniga och deras ståndpunkt är även i 

linje med tidigare forskning. Som arbetsinstrument ger BBIC en ökad rättssäkerhet i och med 

att de ger mer struktur samtidigt som att BBIC är mer tidskrävande än tidigare utredningsme-

toder. När det gäller barns delaktighet sedan BBIC implementerades så pekar både informan-

ternas slutsatser och den tidigare forskningen på att barnen nu är mer delaktiga. Utifrån hur 

barnets bästa blir beaktat och barnets rätt att göra sin röst hörd efter BBIC´s implementering 

kunde vi se att BBIC gjorde det enklare att se barns behov och mer struktur över när barnets 

röst skulle framkomma i utredningen.  Självklarheten att BBIC i första hand skulle gagna bar-

net visade sig inte vara lika självklart för informanterna då det rådde delade meningar om det-

ta. Vad vi kan hoppas är att som vi tidigare skrivit att BBIC-verktyget är till gagn för alla be-

rörda vilket i slutänden borde innebära att barnet gynnas. 
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9 BILAGA 

9.1 Intervjuguide 

 

Intervjupersonens bakgrund 

– Vad arbetar du som? 

– Vad har du för utbildning? 

– Hur lång erfarenhet har du av barnavårdsutredningar, med och utan BBIC som verktyg? 

– När gick du BBIC utbildningen? Varför? 

– Vad anser du om BBIC? 

– Är du nöjd med det arbete man bedriver idag? 

– Känner du att du har tid och kunskap för att kunna arbeta med BBIC? 

– Har BBIC förändrat din arbetssituation? 

– Ser du BBIC som en arbetsmetod eller ett sätt att tänka? 

– Vad tror du om BBIC’s framtid? 

 

BBIC 

– Vad är positivt respektive negativt med BBIC? 

– Har införandet av BBIC påverkat ditt nuvarande arbete jämförelsevis med tidigare i så fall 

på vilket sätt? 

– Vad är skillnaderna i barnavårdsutredningarna sedan BBIC infördes, när det gäller barns 

behov, barnperspektiv och barns delaktighet? 

– Ses barn som objekt eller aktiva aktörer i utredningsprocessen? 

– Har BBIC gjort det bättre och säkrare för barn som far illa? 

 

Barns delaktighet 

– Hur ser barns delaktighet ut i utredningsprocessen? 

– Hur kan barn göras mer delaktiga i utredningsprocessen? 

– Hur har samtalen med barn förändrats sedan införandet av BBIC? 

– Hur underrättas barn om och i en utredningsprocess? 

– Hur lyssnar man till barnet beroende på ålder? 

– I vilka situationer lyssnar man till barnet? 

– Bör barnens delaktighet öka? I så fall hur?  

– Har BBIC bidragit till att se enskilda barns behov? 
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– På vilket sätt har BBIC förtydligat barns behov? 

– Kan det finnas risk att de färdiga manualerna generaliserar barns behov? 

 

Barnperspektiv och barns rätt att komma till tals 

– Hur hjälper BBIC till att sätta barnet i fokus? 

– Hur beaktas barns åsikter i utredningen och besluten?  

– Hur ser barnens makt ut i beslutsprocessen? 

– Har BBIC synliggjort barnet mer än tidigare? 

– Hur arbetar du utifrån ett barnperspektiv? 

 

BBIC för vem? 

– För vem anser du att BBIC tillför mest nytta? 
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9.2 Förfrågan om intervju 

 

Hej!  

  

Vi är två studenter som läser sista året på socionomutbildningen i Östersund. Just nu skriver 

vi på en uppsats där vi tänkt undersöka hur BBIC fungerar som arbetsinstrument. Om barn 

blivit mer delaktiga, hur barnens bästa, barnperspektiv och barnets rätt att komma till tals blir 

beaktade i en barnavårdsutredning sedan BBIC implementerades.  

Vi söker därför personal som har möjlighet att ta emot oss för intervjuer under första delen av 

nästa vecka, (intervjuerna beräknas ta kring en halvtimma/timma).  

Om ni kan finna tid för detta och tror att detta är möjligt så ringer vi upp för att bestämma tid 

och plats. 

 

// Med vänliga hälsningar Angelica Wikström & Johanna Vikberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


