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Abstrakt   

 

Barns behov i centrum (BBIC) har implementerats i den svenska barnavården. Kritik 

har tidigare riktats mot barnavårdsutredningar som varierade i handläggning och 

dokumentation i hela landet. BBIC ska bidra till ökad rättsäkerhet genom att skapa 

nationell enhetlighet i ärenden. Denna studie syftar till att undersöka hur BBIC 

materialet används i praktiken, vilka behovsområden som socialsekreterare väljer att 

använda vid utredningar gällande barn. Materialet ska involvera barn och föräldrar, i 

vilken utsträckning förekommer det? Bidrar materialet till ökad rättssäkerhet inom 

barnavården i Sverige? Vi har genomfört en kvalitativ samt kvantitativ studie, där vi har 

granskat tio barnavårdsutredningar med liknande insatser enligt 4 kap. 1 §.  Materialet 

har analyserats liknande en innehållsanalys. Studiens främsta resultat är att den pekar ut 

de behovsområden som förekommit i utredningarna. Det har även framkommit att icke 

valda behovsområden inte motiverats i ärendena.  

 
Nyckelord: barnavårdsutredningar, socialsekreterare, BBIC triangeln, behovsområden, 

barn.  
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1. INLEDNING 
Världens barn blev för första gången under 1980-talet medborgare med egna rättigheter 

i FN:s barnkonvention. Konventionen hade betydelsefull påverkan inom politik, lagar 

och attityder gentemot barn över hela världen (Hyvönen, Khoo, Nygren, Rasmusson, 

2010). Barns bästa är ett av barnkonventionens mest centrala begrepp och innebär att 

barnet skall sättas i främsta rummet (Bergstrand, 2010). Ponnert (2003) beskriver att 

barn allt mer ses som aktiva subjekt eller självständiga aktörer. Att se barn som subjekt 

är ett nytt barnperspektiv som grundats utifrån barnkonventionen. Författarna påvisar att 

barnet som aktör finns sammanlänkat med barns rättigheter, som har rättigheten till att 

vara delaktiga och ha inflytande i utredningar. Socialtjänsten ska utreda barns 

upplevelse av situationen, vad som är barns bästa kan en socialarbetare inte avgöra utan 

att lära känna barnet (Cederborg, 2006; Egelund, Kaunitz, Löfholm, Sundell, 2008).  

1.1 Bakgrund 
Enligt svensk lagstiftning (socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga) har socialnämnden i uppgift att utreda om barn och ungdomar lever i 

acceptabla miljöer (Egelund, Kaunitz, Löfholm, Sundell, 2008; Cederborg, 2006). Vid 

misstanke om att ett barn far illa ska socialnämnden skyndsamt starta en utredning 

enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 § (Bergstrand, 2010; Norström & Thunved, 2009). I 

en utredning kan det komma till kännedom att ett barn lever i en bristande tillvaro där 

föräldrarna inte kan tillgodose deras behov (Engström & Ovall, 2010; Cederborg, 

2006). Inom socialtjänstlagen och dess portalparagrafer framträder fyra begrepp som 

hela verksamheten genomsyras av. Första begreppet är helhetssyn som innebär att ha 

kännedom om hela klientens livssituation för att kunna göra en rättvis bedömning av 

behov och bistånd. Självbestämmande innebär att klienten avgör om han eller hon 

accepterar erbjudandet om en viss tjänst. Det tredje begreppet är normalisering, 

rättigheten till att få leva ett ”normalt” liv. Att stöd och insatser inte ska ske i avvikande 

former utan upplevas som naturliga i den sociala kontexten. Det sista begreppet är 

flexibilitet som innebär att se varje enskilt fall som unikt samt sammanväga samtliga 

synpunkter från olika aktörer till exempel klienten, socialtjänsten och kommunens 

resurser vid beslut om åtgärder (Wingfors, 2004).  
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Socialtjänsten har ansvar över hur ärenden som gäller barn i utsatta situationer ska 

hanteras på bästa sätt för barnen. Många barn lever i oacceptabla levnadsförhållanden, 

detta kan påverka deras framtid och möjligheter att utvecklas. I tidigare forskning 

framkommer det brister i socialtjänstens utredningsarbete med barn som far illa. 

Forskare menar att det finns ett behov av tydligare lagstiftning för att stärka 

barnperspektivet i utredningar (Cederborg, 2006). I flera studier som gjorts på utsatta 

barn framkommer det väldigt lite om hur barnens livssituationer faktiskt ser ut. Det som 

framförallt framkommit är brister i barns delaktighet i utredningar och att det snarare 

finns en tendens till att föräldrarnas bekymmersamma sociala situation hamnar i fokus. 

Detta medför att det finns en risk att socialsekreterare lyssnar till övriga aktörers behov i 

stället för barnets behov vid beslut av insats (Egelund, kaunitz, Löfholm, Sundell, 2008; 

Cederborg 2006). Barnens behov och berättelser bör lyftas fram tydligare i 

socialtjänstens arbete, menar författarna. Om det fortsätter förekomma brister i 

utredningar kan barn uppleva att socialtjänstens insatser inte förbättrar deras situation 

(Cederborg, 2006). I Stockholm har barnvårdsundersökningar granskats vid ett flertal 

tillfällen, det framkom i utredningarna att ungdomar var mer delaktiga i utredningar än 

barn. Andra studier som genomförts visar att socialarbetare som har samma kunskap om 

en klient kommer fram till olika beslut. Forskning visar även samband mellan 

individuella normer och beslut som fattas i utredningar. Slutligen framkommer ett 

kausalt samband mellan det faktiska utredningsarbetet och socialsekreterarens 

inställning (Egelund, kaunitz, Löfholm, Sundell, 2008). 

 

Projektet Barns behov i centrum (BBIC) är ett nytt arbetssätt inom barnavården i 

Sverige. Socialstyrelsen leder projektet, för att projektet ska fungera krävs delaktighet 

och engagemang från medverkande kommuner (Johansson, 2004). Det är ett 

handläggnings- och dokumentationssystem, som ska förbättra barns delaktighet och 

inflytande. Materialet ska även stödja socialsekreterare för att skapa struktur och 

systematik i utredningar. Utredning, planering och uppföljning ska bidra till ökad 

rättssäkerhet genom att skapa nationell enhetlighet i barnavårdsutredningar (Cederborg, 

2006). Socialstyrelsen (2010) har presenterat en årsredovisning som redogör att 153 

kommuner i Sverige arbetar i nuläget med att implementera BBIC samt att 128 

kommuner har en fullständig licens för användningen av BBIC. Under 2010 ökade 

licenserna med 70 stycken. Socialstyrelsen håller nationella samlingar för att stödja och 

utbilda regionala samordnare i arbetet med BBIC. 
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1.1.1 Tidigare forskning  

Här kommer bakgrunden till varför BBIC har bildats att presenteras samt behovet av 

BBIC inom socialtjänsten. Inledningsvis beskrivs framväxten av BBIC i England, som 

därefter följs av hur materialet implementerades i Sverige. 

 

BBIC (barns behov i centrum), framväxten av BBIC har sitt ursprung i England, där 

systemet Looking After Children (LACS) grundades efter att negativa resultat 

framkommit i barnavårdsutredningar (Hyvönen, Khoo, Nygren, 2009; Dahlberg & 

Forssell, 2006; Socialstyrelsen, 2008). LACS är ett bedömnings- och insatsmaterial som 

utvecklades av socialsekreterare i England (Hyvönen, Khoo, Nygren, Rasmusson, 2010; 

Socialstyrelsen, 2006b). Barnavården blev ifrågasatt i mitten av 1980-talet då det visade 

sig att barn fortfarande for illa vid placeringar (Socialstyrelsen, 2008). Cleaver och 

Walker (2007) uppger att det även hade framkommit att bedömningar i 

barnavårdsutredningar hade en tendens att i första hand fokusera på frågor som 

övergrepp och vanvård, istället för att undersöka barnets behov. Dominelli (2004) 

menar att socialarbetare kämpar med ett arbete där flera olika intressen och viljor ska 

balanseras mellan motstridiga åsikter. Det är ett växande behov av stödinsatser 

samtidigt som det finns begränsade resurser för dem med svårigheter. De bristande 

resurserna resulterar i ”krisinsatser” istället för att stödja barnets välfärd och arbeta med 

förebyggande resurser som på långsikt ger ett bättre resultat. 

 

När Department of Health samt olika statliga inspektioner insåg hur barnavårdsärenden 

hanterades drogs en debatt igång om hur man bäst skulle fokusera på barnet (Cleaver & 

Walker, 2007). The Department of Health är ett forsknings- och utvecklingsarbete som 

har utvecklat ett hjälpmedel för socialarbetare i uppföljningsarbetet. Utifrån 

utvecklingspsykologiska teorier undersöktes vilka faktorer som var viktiga för barns 

utveckling. Sju behovsområden (hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig 

utveckling, identitet, familj samt sociala relationer) blev centrala i det nya 

uppföljningsarbetet, det var även dessa sju områden som blev kärnan i LACS 

(Socialstyrelsen, 2008). Handläggning och dokumentation i barnavårdsutredningar hade 

också fått kritik som innefattade framställningen av barnets situation. Barnet och 

familjen var sällan delaktig i processen, fokus i utredningar låg på enstaka händelser i 

barnets tillvaro och viktig information framkom inte i utredningarna. Department of 

Health försökte skapa en helhetssyn över bristerna genom att använda sig av aktuell 
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forskning för att se vilka konsekvenser föräldrarnas svårigheter har för barns mognad. 

Resultaten i studien blev en väsentlig del i det nya utredningssystemet ”Assessment 

Framework for Children in Need and their Families” som lanserades i England år 2000. 

En triangel utarbetades där de sju behovsområdena i LACS användes, samt kopplades 

dessa ihop med sex nya aspekter inom två områden (föräldrarnas omsorgsförmåga samt 

faktorer i barnets familj och miljö). Efter lanseringen av Assessment Framework 

startade ett nytt projekt som innebar att koppla ihop systemet med LACS för att bilda ett 

enhetligt system för utredningar. Det nya systemet kallades för The Integrated 

Children´s System (ICS) där samtliga delar ingick: utredning, planering och uppföljning 

(Socialstyrelsen, 2008; Socialstyrelsen, 2006b).  

 

Nationellt, BBIC har således sin grund i det engelska systemet ICS och har sedan 

utvecklats och implementerats efter svensk lagstiftning och praxis med hjälp av 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006). BBIC utvecklades eftersom 

barnavårdutredningar varierat mycket i landet när det gäller dokumentation och 

handläggning av ärenden. Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets 

behov ställs i relation till föräldrarnas förmåga med faktorer i familjen och miljön. En 

utredning kan variera i omfång beroende på vad ärendet gäller, vid varje utredning ska 

man ta ställning till vilka behovsområden som ska undersökas (Cederborg, 2006). En 

utredning behöver inte innefatta samtliga behovsområden, tanken med BBIC är att 

utredningsmodellen ska kunna användas flexibelt samt utformas efter ärendets karaktär 

(Friis, 2008). Cederborg (2006) menar att socialsekreterare ofta känner sig 

tidsbegränsad vid barnavårdsutredningar, det påverkar deras samtal med berörda och 

även hur utredningen formuleras. Socialsekreterare har olika uppfattningar om hur 

BBIC-materialet ska användas vid utredningar. Strukturen och tydligheten som 

materialet medför uppskattas, men materialets stora omfattning är socialsekreterare 

kritiska till. Friis (2008) uppger att tidigare forskning har vid flertalet tillfällen kritiserat 

barnavårdsutredningar för bristfällig kvalité, att det finns brister i hur barnets och 

föräldrarnas situation lyfts fram i utredningar. Det har även visat sig i en delstudie av 

projektet BBIC att barns tankar och upplevelser beskrivs tydligare i utredningen, när 

socialarbetare bedömer att barnet ska vara delaktig i processen samt när de haft en 

subjektiv syn på barnet. Vid de tillfällen då socialarbetaren inte har haft någon 

förväntan på att barnet ska delta i utredningen har en mer objektiv syn framträtt samt 

väldigt lite har beskrivits om barnets situation, det är vuxnas åsikter som har dominerat i 
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utredningen. Samtidigt som olika studier visar att barnavårdsutredningarnas kvalitet har 

förbättrats under senare år. Det kan bero på olika utvecklingsprojekt som socialstyrelsen 

har utfört, bland annat Barns behov i centrum. Berkeskär och Jonsson (2007) 

presenterar resultat av Länsstyrelsen i Kalmars tillsyn 2006. Landets alla Länsstyrelser 

fick ett omfattade tillsynsuppdrag från regeringen, uppdraget innefattade att granska 

dokumentation och utredningar av länets samtliga kommuner. I Kalmars län framkom 

det att barns fysiska hälsa bedömts som tillräckligt klarlagt i 13 av 24 utredningar. 

Området känslo- och beteendemässig utveckling var relativt utrett med vissa brister. 

Identitet samt familj och sociala relationer tillhör områden som är dåligt belysta, och 

anledningen till det uppges vara oklar. Granskningen visar att barnen i huvudsak fått 

uttrycka sin situation i barnavårdsutredningarna. Vilken påverkan barnets åsikter har på 

utredningen är oklart i studien, men Länsstyrelsen är positiv till att barnen fått ta del av 

information samt uttryckt sin åsikt i de flesta utredningarna.  

1.2 Problemformulering 
Cederborg (2006) beskriver att socialtjänsten brister i utredningsarbetet gällande barn 

som far illa. BBIC ska vägleda socialsekreteraren i arbetet med val av områden som ska 

utredas, det ska skapa ett mer enhetligt handläggande av barnavårdsutredningar. 

Grundtanken med BBIC är att skapa en enhetlig utredningsprocess. Socialstyrelsen 

påpekar att socialtjänsten behöver finna metoder för att involvera barnet i processen. 

Har BBIC bidragit till enhetligt utredningsarbetet?  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur enhetligt BBIC är på ett socialkontor i en 

mellanstor norrländsk stad. Genom att granska tio barnavårdsutredningar som har 

avslutats med liknande insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Våra frågeställningar 

lyder:  

- Vilka behovsområden i BBIC triangeln använder socialsekreterare vid 

utredningsprocessen? 

- Bidrar BBIC till ett enhetligt utredningsarbete?  

- Motiveras icke valda områden?  

- I vilken utsträckning framkommer barnets och föräldrarnas delaktighet samt 

inflyttande i utredningarna?   
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2. MATERIAL OCH METOD 

I detta avsnitt presenteras: val av metod, urval, insamling av data, bearbetning av data, 

metoder för att analysera insamlande data, etiska överväganden, validitet och 

reliabilitet.   

 

Studien grundar sig i en kvalitativ- och kvantitativ ansats. Utifrån en kvalitativ ansats är 

ord centralt vid insamling och analys av data. Den kvalitativa forskningen har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt där tyngden ligger på uppfattningen av verkligheten och 

hur aktörerna tolkar en viss social miljö. En kvantitativ ansats innebär att forskare ofta 

använder sig av siffror när de ska mäta det sociala livet i studier. Kvantitativ data 

redogörs ofta som ”hårda”, vilket innebär att de har en grund i precision och objektiv 

mätning. Kvalitativ data fokuserar istället på kontextuella perspektiv vilket bidrar till 

mer omfattande- och detaljrik information. I den kvantitativa forskningen är det 

forskarens frågeställningar och intresse som styr undersökningen. Forskarna har inte en 

närhet till undersökningspersonerna vilket kan beskrivas som önskvärt för att inte 

objektiviteten ska påverkas av dem i studien (Bryman, 2011).  

 

En kvalitativ ansats har används för att förstå djupet i utredningarna samt förstå och 

tolka skillnader i materialet. Den kvantitativa ansatsen gjorde att vi kunde sammanställa 

vår insamlade data samt se skillnader och likheter i användandet av BBIC. Den 

kvantitativ ansats bidrog även till en förklaring av de resultat som framkommit i studien 

med hjälp av en kvalitativ ansats. Studien innehöll förbestämda frågeställningar och en 

vetskap om vad vi ville undersöka, vilket var hur BBIC används. Eftersom studien 

utfördes genom granskning av barnavårdsutredningar har vi inte haft kontakt med 

personerna som förekommer i utredningarna.  

 

Forskningsdesignen i arbetet är en tvärsnittsstudie vilket betyder en undersökning av 

fler än ett fall vid ett tillfälle. Syftet är att finna olika samband och mönster i 

dokumentationen (Bryman, 2011). Materialet studerades noggrant, genom granskning 

från inkommen anmälan till beslut av insats. Utifrån syftet var det viktigt att jämföra 

utredningarna med varandra för att finna samband och mönster i utredningarna.  
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2.1 Urval  
I studien har ett strategiskt urval används. Halvorsen (1992) beskriver att syftet med 

strategiskt urval är att samla information från de enheter som är utmärkande för ämnet 

eller att samla information från enheter som inte liknar varandra. Kvaliteten på 

informationen är relevant och det är viktigt att få information från de personer som har 

kunskap eller förmåga att förmedla information.  

 

Urvalet baserades på ett antal kriterier: först valde vi att granska tio 

barnavårdsutredningar gällande barn under tolv år med beslut som avslutats med 

liknande insatser enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, som utförts enligt 

utredningsmodellen BBIC. Därefter valde vi att undersökningen skulle utföras på ett 

socialkontor i en mellanstor norrländsk stad. Den aktuella socialtjänsten valde ut tio 

utredningar som matchade våra kriterier. Utredningarna som vi tog del av hade 

genomförts av nio olika socialsekreterare, vilket innebär att två av utredningarna har 

utförts av samma socialsekreterare. Utredningarna hade aktualiserats samt avslutats 

inom perioden 2010/03/23 till 2011/04/04.   

2.2 Insamling av data 

Vi skickade ut intresseanmälningar till sju stycken närbelägna socialtjänster i norra 

Sverige. I brevet beskrevs uppsatsens syfte samt frågeställningar och tillvägagångssätt. 

Vi fick svar från en socialtjänst som hade möjlighet att ta emot oss utifrån våra kriterier. 

Vi bestämde tid och datum för när vi skulle träffas och ta del av materialet, som den 

specifika socialtjänsten valt ut. När vi kom till socialtjänsten sammanställde vi 

utredningarna med hjälp av en mall (Bilaga 1), för att skapa struktur i materialet innan 

vi påbörjade kodning enligt ett kodningsschema (Bilaga 2). Bilaga 1 utformades efter 

våra frågeställningar. Den innehåller en utredningsplan som liknar den som 

socialsekreterare använder vid utredning, bilaga 1 omfattar även samtliga 

behovsområden i BBIC triangeln. Anledningen att materialet sammanställdes i bilaga 1, 

beror på att vi enbart hade möjlighet att befinna oss på socialtjänsten i tre dagar. Mallen 

gjorde det möjligt att få med all relevant information gällande samtliga utredningar 

innan vi analyserade materialet med hjälp av innehållsanalys.      

 

Den insamlade datan bestod av dokument från en offentlig myndighet. Ofta granskas 

flera olika dokument för att jämföra med verkligheten. För att bedöma materialets 
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kvalité, är följande kriterier viktiga: autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet (Bryman, 2011). BBIC är ett utrednings- och dokumentationsmaterial, 

vi ville jämföra socialarbetarens användning av materialet med hur det beskrivs 

praktiskt. Granskning av dokument från en offentlig myndighet var den metod som 

överensstämde med frågeställningarna. Förhoppningsvis är alla dokument äkta 

(autenticitet). Det kan finnas skillnader i hur socialsekreterare formulerar samma 

områden i olika dokument (trovärdighet). Alla dokument är unika, därför kan det vara 

mer representativt för den specifika socialtjänsten (representativitet). Materialet är 

förhoppningsvis begripligt och tydligt (meningsfullhet). Innan vi tog del av 

utredningarna samlades tidigare forskning systematiskt in för att få mer kunskap inom 

ämnet.  

 

Vi har använt oss av databaserna; Diva och Social Service Abstract samt sökmotorerna; 

Google Schoolar, Libris och Mittuniversitetets bibliotek. Sökord som använts är; BBIC, 

barn som far illa, barnavårdsutredningar, barns bästa, socialarbetare, BBIC triangeln, 

ICS, LACS, social worker, care of children, caseworker och welfare worker. Nyckelord 

har används för att specificera sökningar samt för att få färre träffar. Det kan exempelvis 

handla om att använda socialarbetare som sökord och därefter barn som nyckelord. 

Socialstyrelsen publikationer har används för att kunna finna relevant material inom 

Sverige.  

2.3 Metoder för att analysera insamlande data  

Materialet orienteras utifrån innehållsanalys som är ett angreppssätt vid användning av 

dokument och texter. Bryman (2011) menar att en innehållsanalys innebär en objektiv 

beskrivning av det faktiska innehållet i materialet, som används för att dra slutsatser. 

Det ger även en bild av det konkreta innehållet som är av intresse för varje tema. 

Kodning är en viktig del inom innehållsanalys, som består av två delar: ett 

kodningsschema samt en kodningsmanual. Ett kodningsschema är ett förenklat schema 

som omfattar all information som rör ett visst fall. Variablerna som blir aktuella i 

kodningsschemat är utformade efter frågeställningarna. Varje kolumn i schemat ska 

utgöra en dimension som ska kodas. En kodningsmanual innehåller samtliga kategorier 

vid varje aktuell dimension. En kodningsmanual ger en fullständig information till den 

som kodar, gällande alla kategorier som tillhör varje dimension. 
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Vår analys är orienterad efter ett kodningsschema (bilaga 2) samt en kodningsmanual 

(bilaga 2.1) som används inom metoden innehållsanalys. Inom innehållsanalys är det 

viktigt att tydliga frågeställningar är formulerade, vi utformade tydliga frågeställningar 

tidigt i arbetet, vilket bidrog till kunskap om vad som skulle mätas samt analyseras. För 

att besvara frågeställningarna utformades ett kodningsschema för att kunna utläsa: vilka 

områden som förekom vid varje utredning, barn och föräldrars delaktighet samt hur 

barnet har deltagit och om utredningsplanen är utförd. Kodningsmanualen innehåller en 

förteckning på samtliga koder som används när vi lyft in utredning ett till tio i 

kodningsschemat. Resultaten sammanställdes i en tabell med hjälp av Microsoft Word 

2011, för att tydliggöra de utmärkande drag som kodningen resulterat i.  

2.4 Etiska överväganden 

I vår studie tog vi hänsyn till fyra etiska principer. Den första är informationskravet som 

innebär att inblandade personer ska ta del av syftet med studien. Samtyckeskravet 

betyder att deltagarna får besluta själva om de vill medverka i studien. 

Konfidentialitetskravet, materialet ska förvaras så att enbart behöriga kan ta del av 

personuppgifterna. Den fjärde principen är nyttjandekravet, som går ut på att 

uppgifterna får enbart användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). Förfrågningar 

skickades ut till närbelägna socialkontor, i mailet beskrevs studiens syfte samt 

frågeställningar. När den aktuella socialtjänsten accepterade vår förfrågan om att utföra 

studien, skickade de ett beslut gällande att personuppgifter inte får lämnas ut till 

obehöriga. Berörda i utredningarna har inte tagit del av informationskravet eller 

samtyckeskravet, på grund av socialtjänstens bedömning att uppgifter ur berörda 

personakter kan lämnas ut. Det utan risk för men för den enskilde eller närstående i och 

med uppställt förbehåll.  Det vill säga att personuppgifter inte får lämnas vidare, samt 

att efter avslutad studie skall personuppgifterna förstöras. Den berärda socialtjänsten 

nämns inte i arbetet av etiska skäl i arbetet, utan finns belägen i en mellanstor 

norrländsk stad.  

2.5 Validitet 

Bryman (2011) menar att det är svårt att generalisera resultat till andra geografiska 

områden, eftersom sociala miljöer varierar. Den externa validiteten medför att 

kvalitativa forskare får problem på grund av användningen av begränsade urval och 

fallstudier (Bryman, 2011). Vid vår granskning av barnavårdsutredningar låg 

koncentrationen på materialets innehåll för att inte missa centrala delar i användandet av 
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BBIC. Vi hade möjlighet att granska fler utredningar, men valde att enbart koncentrera 

oss på tio stycken på grund av tidsbrist. Det av risk för minskad noggrannhet.  

2.6 Reliabilitet 

Bryman (2011) redogör att det kan vara problematiskt att upprepa en kvalitativ studie i 

en social miljö, eftersom den är ständigt föränderlig. I metodkapitlet har arbetsprocessen 

beskrivits, för ökad möjlighet att utföra en liknande studie. Utifrån att varje utredning är 

unik samt att undersökningen är utförd i en kontext, kan det vara problematiskt att 

upprepa resultatet.  
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3. BARNS BEHOV I CENTRUM (BBIC) 

3.1 Mål och syfte  

BBIC’s syfte är att förbättra de brister som tidigare påvisats, utifrån barnkonventionen 

och socialtjänstlagen (1 kap. 2 § samt 3 kap. 5 § socialtjänstlagen) skall barns position 

och delaktighet förbättras. Ett samarbete mellan inblandade aktörer (barn, familj, 

nätverk och professionella) ska utvecklas och förbättras i utredningsarbetet (Hyvönen, 

Nygren, Rasmusson, 2010; Hyvönen, Mellberg, Rasmusson, 2004). Insatser och 

handläggning skall följas upp på ett enklare sätt med hjälp av struktur i arbetet. BBIC 

som utredningsmetod är enhetligt och skall bidra till rättsäkerhet samt förbättra kvalité i 

såväl utredning, planering och uppföljning (Hyvönen, Mellberg, Rasmusson, 2004).  

3.2 Triangeln 

Kärnan i triangeln är att barns utveckling sker i interaktion och påverkas av miljön samt 

föräldrarna. Vid varje utredning ska val av områden från triangel väljas med barnet i 

fokus. Triangelns sidor består av barnets behov, föräldrarnas förmåga, familj och miljö 

(Socialstyrelsen, 2006a).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Utredning av barnets behovsområden 

BBIC använder sig av sju områden för att kartlägga barns behov. För att barns 

utveckling ska bli gynnsamma och för deras framtida utveckling till en självständig 

människa ska uppnås måste olika behov tillgodoses. Behovsområdena innefattar: Hälsa, 

det är viktigt att man uppmärksammar den fysiska hälsan hos barn så att de får 

regelbundna hälso- och tandvårdskontroller, genomgår synundersökningar samt 

vaccinationer. Inom området hälsa ser man även till kostvanor, fysisk aktivitet och 

hälsorisker. Utbildning, att barn får en möjlighet att klara av skolgången är en 

förebyggande insats som stärker barnet i deras fortsatta utveckling. Det är viktigt att 
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föräldrar tar skolgången på allvar och stöttar barnet i deras skoluppgifter. Känslo- och 

beteendemässig utveckling, det är viktigt att barn känner trygghet och stabilitet, även en 

förmåga till empati samt en förmåga att kunna hantera konflikter. Identitet, barns 

kunskap om deras bakgrund och självbild stärker deras identitetsskapande. Trygga band 

till föräldrar gör att barnets identitet förstärks. Det är viktigt att barn som har placerats 

utanför hemmet får veta anledningen till insatsen. Familj och sociala relationer, barn 

har behov av varaktiga relationer med föräldrar, syskon, kamrater och andra viktiga 

personer. Socialt uppträdande, förståelse för hur man ska agera i olika situationer och 

hur man ska göra sig förstådd. Förmåga att klara sig själv, kunna ta ansvar, sköta sin 

egen hygien och klädsel. Att kunna äta själv, laga enklare måltider, utföra praktiska 

sysslor i hemmet samt ta ansvar och kunna hantera pengar (Socialstyrelsen 2006a, 

2006b).  

3.2.2 Utredning av föräldrarnas förmåga  

När man utreder föräldrarnas förmåga, så utreds båda vårdnadshavarna. Om någon av 

vårdnadshavarna har en ny partner så omfattas även de av utredningen. Det är viktigt att 

uppmärksamma föräldraförmågan, föräldraansvar, föräldrarollen samt hur föräldrarna 

möter barnets behov. Föräldraförmågan ska identifieras i sex aspekter: Grundläggande 

omsorg, det är föräldrarnas ansvar att tillgodose barnets hälso- och sjukvård, tandvård, 

fysiska behov, regelbunden kontakt med skola eller förskola och se till att barnet får lära 

sig ta ansvar i hemmet. Säkerhet, mindre barn är i behov av skydd mot faror utifrån, 

äldre barn kan ibland behöva skydd mot sitt eget riskfyllda beteende. Känslomässig 

tillgänglighet, omfattar i vilken mån föräldrarna formar tillitsfulla relationer inom 

familjen, visar barnet respekt, hur föräldrarna hanterar situationer då barnet är ledsen 

och behöver stöttning. Stimulans, ger föräldrarna barnet möjlighet till utveckling via 

lek, stödjer barnet i skoluppgifter, uppmuntrar barnet att ta hem vänner samt förmedlar 

föräldrarna till barnet att deras vilja och uppfattning har betydelse. Vägledning och 

gränssättning, barn behöver lära sig modellinlärning, veta vad konsekvenserna kommer 

bli om de agerar på ett visst sätt. Därför är det viktigt att föräldrarna hjälper barnet att 

lära sig kontrollera sina känslor och att föräldrarna agerar som en förebild för den unge. 

Stabilitet, en annan viktig uppgift för föräldrarna är att skapa en stabil miljö för barnet. 

Barn ska uppleva att deras relation till föräldrarna är pålitlig samt kontinuerlig 

(Socialstyrelsen 2006a, 2006b). 
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3.2.3 Utredning av faktorer i familj och miljö 

Barns och föräldrarnas möjligheter påverkas av ett ständigt pågående sampel mellan 

olika aktörer i deras omgivning. I en utredning undersöker man om det finns faktorer i 

familjen och miljön som kan kompensera potentiella brister hos föräldrarna. 

Anledningen till att undersöka familjen och miljön är för att barnets behov ska kunna 

tillgodoses på lämpligast sätt, som fungerar för hela familjen i deras livssituation. 

Faktorer som identifierar området är: Familjens bakgrund och situation, omfattar en 

bakgrundsbeskrivning samt föräldrarnas och barnets uppväxt. Andra viktiga aspekter är 

vilka som idag bor tillsammans i familjen, hur relationerna ser ut i familjen samt hur 

familjen fungerar. Information om hur familjesammansättningen har förändrats över tid 

och hur vårdnad, boende samt umgänge fungerar om föräldrarna är separerade. 

Familjenätverk, vilka resurser som finns tillgängliga i familjens nätverk (släktingar, 

vänner, andra viktiga relationer) och familjemedlemmar som är frånvarande. Ekonomi, 

utsatthet kännetecknas ofta av ekonomiska svårigheter, det kan vara en anledning till att 

familjen har kontakt med socialtjänsten. En bedömning av familjens ekonomi i nuläget 

och hur det ekonomiska läget har varit under en längre period, samt hur familjen 

hanterar deras ekonomiska situation. Boende, barnet behöver känna en trygghet till 

hemmet, det är påfrestande för barn att vid flera tillfällen byta bostad och miljö. Arbete, 

området arbete omfattar vilken anknytning föräldrarna har till arbetsmarknaden, 

föräldrarnas arbetstider, arbetssituation och om föräldrarna har ordnat med barnomsorg 

eller skolbarnsomsorg under deras arbetstider. Social integrering, omfattar familjer som 

till exempel lever i en ekonomiskt utsatt situation tenderar att ofrivilligt bosätta sig i ett 

område som kan innebära lägre socioekonomisk status, ett område med högre 

arbetslöshet, utanförskap och bidragsberoende. Socialsekreteraren utreder även om 

familjen är integrerad eller isolerad och familjens möjligheter till att delta i 

samhällslivet. Lokalsamhällets resurser, den offentliga och privata basservicen som 

utgör mötesplatser för invånarna i grannskapet, brist på möteslokaler kan öka otrygghet 

och isolering (Socialstyrelsen 2006a, 2006b). 

3.2.4 Koppla ihop triangeln   

Dahlberg och Forssell (2006) uppger att när triangeln ska kopplas ihop kartläggs vilka 

områden som ska utredas för att sedan beskriva barnet utifrån dem. Dessa ställs sedan 

mot föräldraförmågan, genom att koppla in faktorer i familj och miljö kan 

socialsekreteraren utläsa om de komplicerar eller underlättar föräldrars förmåga att 

tillgodose barnets behov. Utifrån att utreda barnets hälsa kan man därefter titta på vilken 
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förmåga föräldrarna besitter för att ge barnet den omsorg de behöver. Därefter 

undersöks förmågan att ge barnet stimulans, vägledning och gränssättning och övriga 

faktorer i föräldrarnas förmåga utifrån triangeln. Nästa steg i processen är att se vilken 

påverkan familj och miljö har på barnets hälsa. Faktorerna kan ha direkt eller indirekt 

påverkan, det boendet familjen lever i kan vara i dålig standard och ge barnet allergi 

eller astma. Familjens nätverk kan påverka familjen på ett positivt sätt, genom att någon 

exempelvis skjutsar barnen till skola eller fritidsaktiviteter. Goda ekonomiska 

förhållanden hos föräldrarna kan påverka barnets hälsa på ett positivt sätt via mat och 

sjukvård. Samtidigt kan missbruk eller psykisk ohälsa som finns under rubriken 

familjens bakgrund och situation försvåra situationen för föräldrarna att tillgodose 

barnets hälsa. När barnets behov utifrån hälsa har utretts är nästa steg att ta de 

kommande områdena som är bland annat utbildning, det genomförs på samma vis som 

ovan. Dahlberg och Forssell (2006) påpekar även att utreda alla områden på varje sida i 

triangeln är tidskrävande och inte nödvändigt. Det viktigaste är vetskapen om att 

triangelns tre sidor och dess områden samspelar och påverkar varandra på olika sätt. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I resultat och analys kapitlet kommer vi att presentera det som framkommit i vår 

granskning av barnavårdsutredningar. Vi kommer redogöra frågeställningarna som vi 

formulerade innan datainsamlingen, under varje frågeställning kommer vi att beskriva 

resultat och analys.  

 

Vilka områden väljer socialsekreterare att utreda inom barns behov, föräldrars 

förmåga, familj och miljö som ingår i BBIC triangeln?  

Det område som utretts vid flest tillfällen inom barnets behovsområden var känslo- och 

bettendemässig utveckling som förekom i åtta av tio utredningar. Hälsa, utbildning, 

familj och sociala relationer framträdde sex av tio gånger. Området klara sig själv 

användes vid ett tillfälle av tio. Socialt uppträdande och identitet existerade inte i någon 

av utredningarna. Triangelns andra sida består av föräldrarnas förmåga som innefattar 

sex områden, grundläggande omsorg är det område som är vanligast att 

socialsekreterare väljer att utreda. Tabell 1 visar vilka områden som socialsekreteraren 

väljer att utreda inom föräldrarnas förmåga utifrån barnets behovsområden som 

innefattar till exempel hälsa. Tabell 1 utgår ifrån ovanstående siffror som innebär antalet 

gånger som barnets behovsområden har förekommit i utredningarna till exempel hälsa, 

utbildning, familj och sociala relationer förekommer sex gånger. Siffran sex betyder i 

tabell 1 att dessa behovsområden enbart förekommit sex av tio gånger i utredningarna.    

 

TABELL 1 Områden inom föräldrarnas förmåga som utreds utifrån barnens behovsområden (n=10) 

Föräldrarnas 

förmåga 

Grundläggande 

omsorg 
Säkerhet Känslomässig 

tillgänglighet 

Stimulans Vägledning 

och 

gränssättning 

Stabilitet 

Hälsa 6/6 5/6 1/6 4/6 2/6 1/6 

Utbildning 6/6 1/6 0/6 3/6 2/6 1/6 

Känslo- och 

Beteenede-

mässig 

utveckling 

2/8 0/8 5/8 3/8 4/8 3/8 

Identitet - - - - - - 

Familj och 

sociala 

relationer 

4/6 2/6 1/6 0/6 3/6 3/6 

Socialt 

uppträdande 

- - - - - - 

Klara sig 

själv 

1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 
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I tabell 1 syns till exempel att hälsa har förekommit vid sex tillfällen i utredningarna och 

av dessa sex tillfällen har socialsekreterare valt att utreda grundläggande omsorg vid 

samtliga utredningar. Känslo- och beteendemässig utveckling har utretts åtta gånger och 

ingen socialsekreterare har valt att utreda säkerhet inom området, till skillnad från 

stimulans som förekommer tre gånger av åtta inom området känslo- och beteendemässig 

utveckling. Identitet och socialt uppträdande är två områden inom barnets 

behovsområden som inte har förekommit i materialet. 

 

Triangelns tredje sida består av familj och miljö som innehåller sju faktorer som kan 

påverka barnets situation. Familjens bakgrund och situation är ett område som 

förekommer i samtliga utredningar, familjenätverket och boende har utretts i 60 procent 

av fallen, arbete beskrivs i 50 procent av utredningarna, ekonomi och social integrering 

har socialsekreterare valt att beskriva i 40 procent av barnens situation och 

lokalsamhällets resurser redogörs i 20 procent av fallen.  

 

Friis (2008) menar att en utredning inte behöver omfatta samtliga behovsområden, utan 

grundtanken med BBIC är att den ska kunna användas flexibelt och utformas efter 

ärendets karaktär. Berkeskär och Jonsson (2007) uppger att undersökningen visar att 

behovsområdet identitet samt familj och sociala relationer är områden med vissa brister 

i hur de används. Anledningen till att de behovsområdena inte belyses tillräckligt 

uppges vara oklart. De uppger även att barns fysiska hälsa har klarlagts tillräckligt i 13 

av 24 utredningar. Känslo- och beteendemässig utveckling var relativt bra utrett men 

innehöll brister. Vi kan återse i vår studie att behovsområdet identitet inte utreds i någon 

av de tio utredningarna vilket stämmer överens med vårt resultat om att identitet inte 

förekommer. Områden familj- och sociala relationer har utretts i lika stor utsträckning 

som hälsa i vår studie, något som inte kan jämföras med informationen som 

Länsstyrelsen i Kalmar fått fram i sin undersökning. Känslo- beteendemässig utveckling 

förekommer i åtta av de tio utredningar vi tog del av vilket tyder på att det utreds i stor 

utsträckning.   

 

Socialtjänsten ska agera skyndsamt vid kännedom om ett barn far illa (Bergstrand, 

2010; Cederborg, 2006). Cederborg (2006) menar att en utrednings omfattning kan 

variera beroende på ärendets karaktär och vid varje utredning ska man ta hänsyn till 

vilka behovsområden som bör undersökas. Vidare beskriver Cederborg (2006) hur 
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åsikter kring användningen av BBIC varierar bland socialsekreterare. Wingfors (2004)  

påpekar att socialsekreterare ska se den enskilde som unik och överväga olika aktörers 

synpunkter vid beslut under utredningen. Englund, Kaunitz, Löfholm, Sundell, (2008) 

menar att det finns ett kausalt samband mellan socialsekreterares inställning och det 

faktiska utredningsarbetet. Cederborg (2006) beskriver att socialsekreterare är kritiska 

till materialets omfattning.  

 

BBIC ska stärka barns och föräldrars delaktighet/inflytande i utredningsprocessen, i 

vilken utsträckning framkommer detta?  

Barnen har bidragit med någon form av information till utredningarna vid 80 procent av 

fallen. Barnen som medverkat i utredningarna har lämnat information på olika sätt, det 

som förekommer i utredningarna är: hembesök, ”bamse kort”, observationer, samtal 

med socialsekreterare på socialkontoret, enskilda samtal med barnet, ”sån är jag kort” 

och enskilt samtal på förskola. Barnen som inte har bidragit med någon form av 

information till utredningen omfattar ett barn på nio månader och en flicka på tolv år 

som vägrade tala med socialsekreteraren. Socialsekreterarna hade vid båda fallen 

motiverat anledningen till att barnet inte bidragit med information till utredningen. Det 

framkom även i vår granskning att vårdnadshavarna har varit delaktiga vid samtliga 

utredningar. 

 

Tidigare studier har visat brister i barns delaktighet samt att föräldrarna har varit mer 

centrala i utredningarna (Englund, Kaunitz, Löfholm, Sundell, 2008; Cederborg 2006). 

Socialarbetare som bedömer att barnet ska vara delaktiga i utredningen samtidigt som 

de har en subjektiv syn på barnet, påverkar barnets delaktighet på ett positivt sätt. Det 

har även visat sig att dessa barns upplevelser och tankar beskrivs tydligare i 

utredningen. Jämfört med socialarbetare som har en objektiv syn och inte haft någon 

förväntan på att barnets ska delta i utredningen (Friis, 2008). Cederborg (2006) lyfter 

fram att barns delaktighet och inflytande ska förbättras med hjälp av BBIC. Varje 

enskilt fall är unikt, därför är det viktigt att sammanväga synpunkter från olika aktörer 

vid beslut av insats (Wingfors, 2004). Berkeskär och Jonsson (2007) framför att en stor 

del av barnen i de 24 utredningar har fått uttrycka sin åsikt i utredningarna som 

granskats, i vilken utsträckning barnens åsikter har påverkat beslutet är oklart. Vår 

studie visar att barn och föräldrar har bidragit med information, man kan även se att 

föräldrarnas deltagande är över representativt jämfört med barnen. I jämförelse med 
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studien som Berkeskär och Jonsson (2007) utfört är vårt resultat liknande samt att det 

finns en osäkerhet i vad barns åsikter har för påverkan på beslut av insats. Tidigare 

forskning tyder på att det finns brister i barns delaktighet, vilket vi även kan utläsa i vår 

granskning av utredningar. Tots detta kan vi inte påstå att barns delaktighet har 

förbättrats med hjälp av BBIC eftersom vi inte har granskat utredningar som utförts 

innan BBIC började användas inom socialtjänsten.  

 

Motiveras icke valda områden?  

Icke valda områden har inte motiverats vid något tillfälle i utredningarna. Cederborg 

(2006) påpekar att socialsekreterare upplever att de är tidsbegränsade vid 

barnavårdsutredningar och att det påverkar deras utformning av utredningen. Det kan 

vara en anledning till att icke valda områden inte motiveras i de utredningar som vi tagit 

del av.  

 

Bidrar BBIC till ett enhetligt utredningsarbete?  

Granskningen har resulterat i att det finns en variation när socialsekreterare väljer 

utrednings områden, samtidigt som områdena identitet och socialt uppträdande inte har 

valts av någon socialsekreterare. Det har även visat sig i granskningen att vid två 

tillfällen har socialsekreterarna valt att sammanfoga de aktuella områdena till en rubrik.  

Med aktuella områden menas att socialsekreterare som utreder till exempel hälsa, 

utbildning samt känslo- och beteendemässig utveckling väljer att enbart använda en 

rubrik till samtliga områden. Cederborg (2006) menar att BBIC ska vara ett stöd till 

socialsekreterare i utredningsarbetet samt bidra till nationell enhetlighet i 

barnavårdsutredningar. Friis (2008) beskriver att syftet med BBIC är att vara flexibel 

och utreda efter ärendets karaktär och behöver därmed inte innefatta triangelns alla 

områden. Det kan vara anledning till att det är svårt att bedöma enhetligheten då en 

utredning utformas efter den enskilde individens behov och svårigheter. 

  

I utredningsplanen framkommer det att fem barn ska utredas inom området hälsa, det är 

sex barn som utreds på grund av att ett barn saknade en fullständig utredningsplan. I 

övrigt stämmer utredningsplanen med vilka områden som har utretts under 

utredningstiden. Socialstyrelsen (2006b) beskriver att en utredningsplan ska utformas 

innan utredningen och innefattar de områden som ska utredas.  
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5. DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att undersöka hur BBIC används av socialsekreterare, 

enhetligheten samt i vilken utsträckning barn och föräldrar är delaktiga under 

utredningsarbetet. Detta genom att granska barnavårdsutredningar. I kapitlet diskuteras 

bland annat viktiga fynd som framkommit under arbetets gång. 

 

I vår granskning av barnavårdsutredningar ville vi få en inblick i hur socialsekreterare 

utreder barns behov utifrån BBIC, vilka områden väljer respektive socialsekreterare att 

utreda. Utifrån de tio barnavårdsutredningar som granskades ville vi utläsa mönster och 

kritiskt granska BBIC’s enhetlighet inom en socialtjänst. Tidigare forskning och 

studerandet av lagstiftningen gav oss en förförståelse att barnavårdsutredningar inte 

skall vara mer omfattande än nödvändigt. BBIC är ett omfattande material med en 

mängd områden att utreda vilket gjorde att vi behövde en förståelse och kunskap om 

vad som utreds. Granskning av utredningar skapade en möjlighet att undersöka om det 

fanns ett mönster i hur valen utförs på den aktuella socialtjänsten.  

 

Våra resultat påvisar en enhetlighet men samtidigt en variation i hur respektive 

socialsekreterare utreder. I två av utredningarna väljer socialarbetarna att tillskriva en 

rubrik för de valda områdena istället för de ursprungliga rubrikerna. Åtta av tio 

utredningar följer BBIC´s struktur och beskriver barnets situation utifrån befintliga 

rubriker. För att påvisa socialkontorets enhetlighet kan det förtydligas att ingen av de 

totalt tio utredningarna hade utrett behovsområdena identitet och socialt uppträdande.  

I vår studie har vi kunnat utläsa att behovsområdet identitet inte utretts tillräckligt vilket 

överensstämmer med det Berkeskär och Jonsson (2007) beskriver i länsstyrelsens tillsyn 

i Kalmar. Socialstyrelsen (2006a, 2006b) beskriver identitet som innebär barns 

kännedom om deras till exempel bakgrund, självbild samt kultur stärker 

identitetsskapandet. Det är även centralt att barnen får veta anledningen till eventuella 

insatser. Socialt uppträdande är ett behovsområde som innefattar en kunskap om hur 

omvärlden uppfattar till exempel funktionshinder. Barnet ska veta hur de agerar och gör 

sig förstådd i olika situationer. Dahlberg och Forssell (2006); Socialstyrelsen (2008) 

beskriver att BBIC kommer från England. Vi anser att det kan vara en orsak till att inte 

alla områden förekommer i utredningarna. Eftersom barnens behovsområden kan vara 

mer kopplat till den engelska modellen.  
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Socialsekreterare ska utreda ett barns levnadsstandard utan dröjsmål (Bergstrand, 2010; 

Norström & Thunved, 2009). Det kan vara en orsak till att socialsekreterare väljer att 

utreda områden som är bekanta. Behovsområdena som inte förekom vid någon av 

utredningarna, kan bero på att socialsekreterarna känner en osäkerhet i hur områdena 

ska utredas. Det kan även vara en följd av att BBIC kommer från England, 

behovsområdena kan vara mer relevant för barnavården i England jämfört med Sverige.  

Dominelli (2004) beskriver även den svårighet som socialsekreterare står inför i 

utredningsarbetet med att beakta flera personers åsikter och intressen samt bristande 

resurser för dem med behov av hjälp. 

 

Vi har kunnat utläsa hur socialsekreterare utreder enligt modellen och hur deras val 

utifrån triangeln speglas i utredningen, men dock inte funnit motivering till varför vissa 

behov inte utreds. I de utredningar vi tagit del av kan man utläsa ett mönster som visar 

att vissa områden är vanligare att använda sig av. Förklaringen till detta kan vi enbart 

spekulera kring, eftersom vår studie saknar intervjuer med socialsekreterarna som tagit 

beslutet gällande val av behovsområden.  

 

Socialsekreterarna har tydligt framfört i utredningarna att såväl vårdnadshavare som 

barn är delaktiga, något som vi därefter har sett varierat i omfattning från utredning till 

utredning som beskrivs i resultat- och analyskapitlet. Cederborg (2006); Sundell, 

Egelund, Kaunitz, Löfholm, (2008) beskriver att barns upplevelse av en situation inte 

kan avgöras om en socialarbetare inte lär känna barnet. Wingfors (2004) menar att 

socialarbetare behöver ha en helhetssyn samt kännedom om hela klientens livssituation 

för att bedöma vilka behov som behöver tillgodoses.   

  

I vilken utsträckning BBIC är en metod som är enhetlig har vi med svårigheter tolkat 

från insamling av data. Svårigheterna grundar sig i det faktum att undersökningen 

utförts på enbart ett socialkontor samt att utredningarnas uppbyggnad har varierat. I vår 

studie anser vi att BBIC bidrar till enhetligt arbete, samtidigt som vi funnit brister i 

barns delaktighet samt utformningen av utredningarna.    
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Studiens styrkor och svagheter  

Det som kan upplevas som en svaghet är att granskningen är utförd på enbart en 

socialtjänst vilket kan göra det svårt att generalisera resultatet till andra sociala miljöer. 

Samtidigt som det inte var vår målsättning med uppsatsen. Trots undersökning på ett 

socialkontor har vi fått en bra kunskap och bild över hur BBIC används. Vi anser att vår 

forskning är begränsad på grund av att vi inte har funnit liknande studier som utförts. 

Det har genererat en svårighet att analysera och tolka materialet. Att vi funnit lite 

forskning inom det valda ämnet kan vi även se som en av styrkorna med vår uppsats, vi 

upplever att det borde finnas mer forskning kring hur materialet används idag och om 

det bidrar till enhetligt utredningsarbete. Ytterligare forskning kring hur landets 

socialtjänster använder materialet skulle kunna bidra till att BBIC anpassas bättre 

samtidigt som BBIC täcker barnets samtliga behovsområden som kanske är nödvändigt.  

 

Slutsats 

BBIC ska fungera som ett stöd för socialsekreterare i utredningsarbetet och bidra med 

struktur och systematik (Cederborg, 2006; Hyvönen, Mellberg, Rasmussen, 2004). Vår 

slutsats med studien är att utredningsmaterialet BBIC placerar barnet i centrum och 

täcker barnets alla behovsområden, samtidigt som materialets omfattning kan vara 

svårhanterligt i utredningsprocessen. Vi kan även konstatera att föräldrarnas delaktighet 

förekommer i större utsträckning än barnens. BBIC´s syfte är att skapa enhetligt 

utredningsarbete. Vi anser utifrån vårt resultat att BBIC modellen behöver utvecklas 

ytterligare för att barn ska bli mer delaktiga i processen, samt att socialsekreterare kan 

behöva mer utbildning för användningen av BBIC. De två behovsområdena som inte 

har förekommit i utredningarna kan vara mer anpassade till äldre barn, det kan vara en 

anledning till att områdena inte har förekommit i vår studie. Slutligen vill vi förtydliga 

att Dahlberg och Forssell (2006) menar att alla områden i triangeln är tidskrävande och 

inte nödvändigt att utreda. Vetskapen om att triangelns områden samspelar och påverkar 

varandra på olika sätt är viktigt att ha kunskap om. 

Förslag till vidare forskning  

Det skulle vara intressant med vidare forskning genom intervjuer med socialsekreterare 

för att få höra deras argumentation om vilka områden som inte väljs och vilka som 

vanligast används vid barnavårdsutredningar. Med en komparativ eller jämförande 

studie skulle undersökningen kunna visa en övergripande bild. Undersökning skulle 
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kunna innefatta två olika geografiskt belägna socialkontor för att undersöka om 

utredningsarbetet skiljer mellan olika socialtjänster. En annan metod som kan används 

är en vinjettstudie. Genom att låta olika socialsekreterare läsa ett antal fall för att senare 

låta dem besvara frågor gällande utredningsarbetet. Vi anser att det är viktigt ämne, för 

fortsatt forskning kan bidra till ytterligare förståelse och kunskap för hur BBIC ska 

användas på bästa sätt för tillfredställande resultat.  
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Bilaga 1 - Granskningsmall för utredningar utifrån BBIC  
 
Utredningsplan 

Barns behovs områden: 

Hälsa  

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Utbildning 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Känslo- och beteendemässig utveckling 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 
 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Identitet 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Familj och sociala relationer 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Socialt uppträdande 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 
 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Klara sig själv 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

☐ Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Föräldrarnas förmåga  

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Familj och miljö 

Vad skall utredas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Samtycke tycke till utredningsplaneringen (barn och föräldrar) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 
 

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL  

Vårdnadshavarnas uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet 

i anmälan/ansökan (eller synpunkter från god man/särskilt förordnad vårdnadshavare): 

______________________________________________________________________ 

Barnet/den unge har bidragit med information till utredningen   

Ja Ange hur (t.ex. i samtal eller observation):__________________________________ 

Nej Ange varför: ________________________________________________________ 

 

Familj- och miljöfaktorer: 

Familjens bakgrund och situation 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Familjenätverk 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Boende 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Arbete 

______________________________________________________________________ 

Ekonomi 

______________________________________________________________________ 

Social integrering 

______________________________________________________________________ 

Lokalsamhällets resurser 

______________________________________________________________________ 

 

Hälsa  

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området hälsa  

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 



 

 
 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området hälsa  

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________   

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 

Utbildning 

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området utbildning  

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området utbildning  

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________   

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 



 

 
 

Känslo- och beteendemässig utveckling 

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området känslo- och 

beteendemässig utveckling 

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området känslo- och 

beteendemässig utveckling 

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________   

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 

Identitet 

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området identitet  

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området identitet  

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________   

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          



 

 
 

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 

Familj och sociala relationer 

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området familj och sociala 

relationer  

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området familj och 

sociala relationer   

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________   

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 

Socialt uppträdande 

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området socialt uppträdande  



 

 
 

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området socialt 

uppträdande  

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________   

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 

Klara sig själv  

Barnet/den unge – beskriv resurser och problem inom området klara sig själv   

Barnets/den unges uppfattning: 

______________________________________________________________________          

Vårdnadshavarnas uppfattning: 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och problem inom området klara sig själv   

Grundläggande omsorg: 

______________________________________________________________________  

Säkerhet: 

______________________________________________________________________          

Känslomässig tillgänglighet: 

______________________________________________________________________           

Stimulans: 

______________________________________________________________________          



 

 
 

Vägledning och gränssättning: 

______________________________________________________________________           

Stabilitet: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 – Kodningsschema 
 
 Utredning 

1 

Utredning 

2 

Utredning 

3 

Utredning 

4 

Utredning 

5 

Barnets 

behovsområden 

 

 
 

    

Föräldrarnas 

förmåga 

 

 
 
 

    

Familj och miljö 

 
 
 

    

Barnets 

delaktighet 

samt hur barnet 

har medverkat 

     

Vårdnadshavar-

nas delaktighet 

 

 
 

    

Motiveras icke 

valda områden 

 

 
 

    

Utredningsplan 

 
 
 

    

 
 Utredning 6 Utredning 7 Utredning 8 Utredning 9 Utredning 10 

Barnets 

behovsområden 

 

 
 

    

Föräldrarnas 

förmåga 

 

 
 

    

Familj och miljö 

 
 
 

    

Barnets 

delaktighet 

samt hur barnet 

har medverkat 

     

Vårdnadshavar-

nas delaktighet 

 

 
 

    

Motiveras icke 

valda områden 

 

 
 

    

Utredningsplan 

 
 
 

    

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2.1 - Kodningsmanual 
 

Barns behovsområden  

1. Hälsa  

2. Utbildning 

3. Känslo- och beteendemässig 

utveckling 

4. Identitet 

5. Familj och sociala relationer  

6. Socialt uppträdande 

7. Klara sig själv 

 

Föräldrarnas förmåga   

1. Grundläggande omsorg  

2. Säkerhet 

3. Känslomässig tillgänglighet 

4. Stimulans  

5. Vägledning och gränssättning 

6.  Stabilitet 

 

Familj och miljö 

1. Familjens bakgrund och situation 

2. Familjenätverk 

3. Boende 

4. Arbete 

5. Ekonomi 

6. Social integrering 

7. Lokalsamhällets resurser 

 

 

Barns delaktighet 

1. Ja, barnet har deltagit 

2. Nej, barnet har inte deltagit  

 

A. Hembesök 

B. Observationer 

C. Samtal med socialsekreterare på 

socialkontoret 

D. Enskilda samtal med barnet 

E. Enskilt samtal på förskolan 

F. ”Sån är jag kort” & ”Bamse kort” 

 
Vårdnadshavarnas delaktighet 

1. Ja, vårdnadshavarna har deltagit 

2. Nej, vårdnadshavarna har inte 

deltagit 

 

 

Motiveras icke valda områden 

1. Ja 

2. Nej 

 

Utredningsplan 

1. Ja, det finns en fullständig 

utredningsplan 

2. Nej, det finns inte en fullständig 

utredningsplan 

 
 
 
 
 
 
 


