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Abstract  
 
Does change lead to improvement? 
 
Social workers’ experiences of the revised BBIC 
 

BBIC is a working method, documentation and processing system with children’s needs in 

focus. The purpose is to promote social work based on knowledge. During 2014, the National 

Board of Health and Welfare was authorised by the government to further develop BBIC. The 

study partly focused on making BBIC easier to use and to increase the participation of 

children and adolescents. The purpose of this study was to look into social workers’ 

experiences after that the revision took place. Six interviews were conducted in three different 

municipalities in the middle of Sweden. The result of the study showed that the revised BBIC 

contributed to a significantly simpler, clearer and above all a more structured way of working, 

reducing the time previously used on documentation. This in turn meant that it became easier 

to inform and to involve children and adolescents. The study result therefore indicates that 

BBIC has become easier to use after the revision and that the participation has increased. 
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Sammanfattning 
 
BBIC, Barns behov i centrum, är ett arbetssätt, dokumentations- och handläggningssystem, 

vars syfte är att främja ett kunskapsbaserat socialt arbete. Under 2014 fick Socialstyrelsen i 

uppdrag av regeringen att vidareutveckla systemet. Revideringen syftade dels till att göra 

BBIC lättare att använda och att öka delaktigheten för barn och unga. Syftet med denna studie 

var att undersöka socialsekreterares upplevelser av revideringen, utifrån dessa två delmål. Sex 

intervjuer genomfördes i tre olika kommuner i Mellansverige. Resultatet av studien visade att 

revideringen bidragit till ett betydligt enklare, tydligare och framförallt bättre strukturerat 

arbete, vilket minskat den tidsåtgång som tidigare lagts på dokumentation. Detta i sin tur 

innebar att det blivit lättare att informera, involvera och göra barn och unga mer 

delaktiga.  Studiens resultat tyder därmed på att BBIC efter revideringen har blivit lättare att 

använda och att delaktigheten har ökat.  

 

Nyckelord: Socialsekreterare, barns delaktighet, reviderade BBIC, dokumentation socialt 

arbete, barnperspektiv. 

 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vi 
vill även tacka vår handledare Lotta Berg Eklundh för stöd och vägledning genom arbetet.  
 
Vi har i vissa delar av författandet valt att fördela arbetet och sedan sammanställt gemensamt, 
vilket förtydligas under metodavsnittet.   
 
 
Bollnäs, 2018 
 
Frida Elofsson & Sandra Nomyr Adobati
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1. Inledning 
Socialsekreterare ska sträva efter att arbeta på ett barnrättsorienterat sätt, även om det finns 

yttre begränsningar i form av ekonomiska ramar, tidsbrist och hög arbetsbelastning (Swärd & 

Hugander Juhlin, 2017). Bristfälliga utredningar kan leda till felaktiga och olämpliga beslut 

med höga ekonomiska kostnader som följd. De kan dessutom leda till stora mänskliga 

kostnader (Edvardsson, 2003). Socialsekreteraren ska bidra till att stärka barnets ställning som 

rättighetsbärare och skapa sammanhang för ett barn i en svårhanterlig situation. Genom att 

öka barns möjlighet till delaktighet och vara en vuxen som lyssnar kan en socialsekreterare 

göra stor skillnad för det enskilda barnet (Swärd & Hugander Juhlin, 2017). 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ratificerades av Sverige år 1990 

och låg till grund för de revideringar och ändringar som gjordes i den lagstiftning som berör 

barn och unga. Detta har resulterat i att den sociala barn- och ungdomsvården genomgått stora 

förändringar under de senaste decennierna och barnets ställning har vid flera tillfällen stärkts i 

lagstiftningen. Kravet på dokumentation i arbetet med barn- och unga har ökat med syftet att 

stärka rättssäkerheten för barnet (Prop. 2012/13:10; Socialstyrelsen 2015e). Barn och ungas 

delaktighet och inflytande har stärkts genom rätten till information för att i större utsträckning 

kunna ta ställning i frågor som rör dem, vilket tydliggörs i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453):   
När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina 
åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så 
långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i 
förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. (SoL 11:10 1st). 

 

Det är socialsekreteraren som ska förstå barnet, inte barnet som ska förstå frågan eller 

informationen ur ett vuxet “socialtjänstperspektiv”. Dock är det viktigt att notera att 

delaktighet inte är en skyldighet utan en rättighet. I de fall barnet inte vill delta får kunskap 

om barnets livssituation inhämtas på annat sätt (Swärd & Hugander Juhlin, 2017). Det är 

socialtjänstens uppdrag och ansvar att ha kunskap och kompetens för att göra barnen 

delaktiga utifrån deras specifika förutsättningar och att barn och unga som kommer i kontakt 

med socialtjänstens myndighetsutövning ska ha samma chanser i livet som alla barn i 

samhället (Socialstyrelsen, 2015a; Swärd & Hugander Juhlin, 2017). För att kunna göra detta 

krävs det att det finns genomarbetade kunskaper, attityder och arbetssätt inom verksamheten 

(Prop. 2012/13:10). 
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BBIC var från början ett dokumentations- och handläggningssystem som växte fram, med 

inspiration från Storbritannien, genom ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan 

Socialstyrelsen, praktiker och forskare. Sedan 2015, efter revideringen, menar Socialstyrelsen 

att BBIC inte längre enbart är ett dokumentations- och handläggningssystem. Socialstyrelsens 

målsättning och syfte med revideringen av BBIC var och är att erbjuda Sveriges 

socialnämnder en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 

uppföljning av den sociala barnavården, mer ett arbetssätt än ett system. BBIC ger stöd för 

dokumentationen och påminner socialsekreteraren om vilken information som ska finnas med 

enligt lagar och föreskrifter. Arbetssättet enligt BBIC kan med detta erbjuda kommunerna ett 

stöd i att följa upp och utveckla sina verksamheter och därmed bidra till ökad kvalitet och 

rättssäkerhet inom den sociala barnavården. Det bidrar även till ett kunskapsbaserat socialt 

arbete med utgångspunkt i barnkonventionen, och ett arbete som alltid har barnets behov i 

centrum (Socialstyrelsen, 2015a).  
 
1.1 Problemformulering 

Under 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att vidareutveckla BBIC. Arbetet 

skulle ske med beaktande av ett rättssäkerhetsperspektiv, ett barnperspektiv samt med hänsyn 

till barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet. De sammanlagda målen var att 

underlätta för systematisk uppföljning på gruppnivå, förstärka den vetenskapliga och 

evidensbaserade basen, göra BBIC lättare att använda, öka delaktigheten för barn och unga 

och stärka rättssäkerheten (Socialstyrelsen, 2015b). Denna studie har fokuserat på två av 

dessa mål.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka vilka följder revideringen av BBIC har genererat vad gäller att 

göra BBIC lättare och effektivare att använda samt att öka delaktigheten för barn och unga, 

sett ur socialsekreterares perspektiv. För att besvara syftet kommer följande frågeställningar 

ligga till grund för studien: 

 

• Upplever socialsekreterare att det reviderade BBIC är lättare och effektivare att 

använda och i så fall på vilket sätt? 

● Upplever socialsekreterare att det reviderade BBIC har förändrat barn och ungas 

delaktighet och i så fall på vilket sätt? 
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1.3 Bakgrund 
 
BBIC är uppbyggt utifrån nio grundprinciper. Dessa är skapade ur en värdegrund, teori och 

metodsyn i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. 

Grundprinciperna kan delas in i tre huvudsakliga perspektiv, där de tre första principerna 

beskriver barnets rättigheter och barnets bästa. De följande tre beskriver att barnet behöver ses 

i ett helhetsperspektiv och att detta förutsätter samverkan för ett bra socialt arbete. De sista tre 

grundprinciperna poängterar vikten av att använda sig av kunskap, noggranna uppföljningar 

och utvärderingar av sitt arbete med anledning att hela tiden kunna utveckla det vidare. 

Påpekas bör att BBIC inte konkurrerar med övriga redan befintliga bedömningsmetoder som 

används inom socialt arbete utan dessa kan mycket väl användas tillsammans med BBIC 

(Socialstyrelsen, 2015a). 

 

BBIC vilar på en utvecklingsekologisk grund där förhållandena hos barnet, föräldrarna och 

omgivningen utgör grunden för att förstå barnets och familjens behov. Modellen visualiseras 

ofta genom en triangel där de olika sidorna visar olika områden för barnets behov, 

föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. I den nya versionen av BBIC placerades 

barnets behov i mitten av triangeln för att tydliggöra hur viktigt det är att förstå barnets behov 

utifrån en helhet (Socialstyrelsen, 2015b). En helhet som innefattar de risk- och 

skyddsfaktorer som finns i barnets situation och omgivande miljöer och hur ofta, i vilka 

situationer, i vilken omfattning och med vilka konsekvenser dessa faktorer påverkar barnet 

och familjen. Dessa ska slutligen ligga till grund för socialsekreterarens bedömning. Denna 

bedömning ska innehålla vilka de upprätthållande riskfaktorerna är och hur de behöver 

förändras och vilka de motverkande skyddsfaktorerna är och hur de kan förstärkas. Det är 

viktigt att både bedöma hur hög risken är i den nuvarande situationen samt göra en 

bedömning av hur risken ser ut på längre sikt.  Utifrån detta ska socialsekreteraren bedöma 

det aktuella behovet. Kartläggningen är också tänkt att främja barnets och familjens 

deltagande och mottaglighet i det förändringsarbete en insats eller påföljd kan innebära. Det 

är viktigt att det är den samlade bilden av alla aktuella risk- och skyddsfaktorer som ska ligga 

till grund för bedömningen, inte varje faktor för sig (Socialstyrelsen, 2015c). Ramage och 

Shipp (2009) menar att det handlar om en form av systemtänk. Socialsekreteraren måste ta 

hänsyn till hela det system som barnet och familjen befinner sig i samt hur de olika nivåerna 

inom systemet hänger ihop och påverkar varandra. Utan detta systemtänk blir det svårt att 
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skapa en förståelse för barnets situation. Ett citat som kort beskriver detta: “to make sense of 

the complexity of the world, we need to look at it in terms of wholes and relationships rather 

than splitting it down into its parts and looking at each in isolation” (Ramage & Shipp, 2009, 

s. 1). 

 

Den omarbetning som gjorts av triangeln har inneburit att antalet rubriker i formulären 

minskat. Tidigare beskrevs triangelns tre sidor under 20 rubriker och i den nya versionen 

beskrivs motsvarande under tolv rubriker. Revideringen av BBIC i sin helhet resulterade i ett 

nytt metodstöd för handläggningsprocessen samt en förenklad struktur för 

dokumentationsmallarna med ett större fokus på risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna 

hos de barn och familjer som är föremål för socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen, 2015b). 

 
1.4 Begreppsförklaringar 
 
Socialsekreterare 

Socialsekreterare är en tjänsteman inom en kommunal socialförvaltning som handlägger 

enskilda socialtjänstärenden (NE, 2018). I den tidigare forskningen som vi hänvisar till 

används socialsekreterare, vi har dock i resultat, analys och diskussion valt att använda 

begreppet handläggare för att förtydliga att det är den tjänsteman inom socialtjänsten som 

ansvarar för och handlägger enskilda ärenden.  

 

Barn och unga 

Begreppet unga avser vanligtvis personer fyllda 18 år men inte 21 år.  Begreppet barn avser 

varje person under 18 år (Socialstyrelsen, 2015a). Vi har valt att inte använda begreppet unga 

i den löpande texten för att underlätta läsningen, men denna ålderskategori innefattas under 

begreppet barn.  

 

Grundbok i BBIC - Barns behov i centrum 

Grundboken är ett utbildningsmaterial som främst vänder sig till handläggare och arbetsledare 

inom den sociala barn- och ungdomsvården (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Metodstöd för BBIC 

Metodstödet är ett komplement till Grundboken.  Det ger ett kortfattat, översiktligt och 

konkret stöd till handläggaren i det dagliga arbetet (Socialstyrelsen, 2015c). 



 

 5 

 

 

IVO - Inspektionen för vård och omsorg 

IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen och Socialdepartementet. De 

ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). I tillsynsuppdraget ingår handläggning av olika 

anmälningar, exempelvis lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej 

verkställda beslut (IVO, u.å.). 

 

ICS - Integrated Children´s system 

ICS är en brittisk utredningsmodell och den modell som inspirerat till BBIC (Socialstyrelsen, 
2015a). 
 
 
1.5 Relevans för socialt arbete 
 
Tidigare forskning, som presenteras nedan, visar att samtliga studier är genomförda i samband 

med eller innan revideringen av BBIC och det tycks alltså inte finnas några studier som 

genomförts efter revideringen år 2015. Detta kan anses utgöra kunskapsluckor inom området, 

vilket i sådant fall stärker motivet för just denna studie. Utvecklings- och utvärderingsarbetet 

av BBIC bör betraktas som en stadigvarande aktivitet och något som det måste värnas om 

(Socialstyrelsen, 2007). Mot bakgrund av detta torde vår studie och dess resultat vara av 

intresse. Genom socialsekreterarnas perspektiv och beskrivningar kan man få veta vad 

förändringarna med det reviderade BBIC inneburit för dem i det dagliga arbetet. Detta skulle 

indirekt kunna förmedla om de tilltänkta förbättringarna som Socialstyrelsen haft för avsikt att 

åstadkomma har uppnåtts. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju avsnitt och inleds med problemformulering följt av syfte och 

frågeställningar. Därefter ges en bakgrund till BBIC och en beskrivning av studiens relevans 

för socialt arbete. Tidigare forskning lyfts fram i det andra avsnittet och är indelat i tre teman, 

dels för att de är direkt kopplade till syftet och dels för att underlätta läsningen. I tredje 

avsnittet presenteras valda teorier och hur dessa kopplas till denna studie. I det fjärde avsnittet 

redogörs för val av metod, en beskrivning av tillvägagångssätt, hur vi gjort urval och 
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avslutningsvis behandlas trovärdighet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och en redogörelse för 

de etiska ställningstaganden vi beaktat. I det femte avsnittet presenteras resultatet av studien. I 

det sjätte avsnittet analyseras resultatet med hjälp av valda teorier och med stöd av tidigare 

forskning. I det sjunde och sista avsnittet ges en reflekterande resultat- och metoddiskussion 

och avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas bakgrunden och kunskapsläget inom området. Detta har organiserats 

genom tre för området relevanta teman. Det första temat behandlar användbarhet och det 

andra temat risk- och skyddsfaktorer, behov och mottaglighet. Detta för att det utgjorde en 

betydande del av det reviderade BBIC och har varit återkommande i vårt empiriska data, då 

det hänger samman med delaktighet och användbarhet. Det sista temat behandlar delaktighet, 

som i likhet med användbarhet är direkt kopplat till studiens frågeställningar och syfte.  

 

2.1 Användbarhet 
 
Barn befinner sig i ett system som i sig är uppbyggt och sammankopplat med ett stort antal 

enheter, barnets omgivande miljöer. Dessa är komplext sammansatta, samverkande och 

gemensamt skapande av olika orsakssamband som påverkar barnet. Det finns ingen linjär 

dynamik och det finns inget som med säkerhet kan sägas fortsätta på ett precist och 

förutsägbart sätt från gång till gång (Munro, 2010).  

 

Leviner beskriver och analyserar de utmaningar och dilemman som framkommit genom den 

kritik som det svenska systemet fått under de senaste årtiondena när det kommer till 

myndigheters skydd av barn. Trots att flera förbättringar gjorts för att stärka barns rättigheter 

och status kvarstår faktum att ansvariga myndigheter flera gånger utsatts för kritik, både för 

att i vissa fall inte ha gjort tillräckligt och i andra fall för att ha gjort för stora intrång i 

familjers liv när det kommer till att skydda barn som misstänks fara illa (Leviner, 2014). 

Annan kritik har handlat om fördröjningar i att slutföra utredningar, ofullständig 

dokumentation, otillräcklig objektivitet, bristande opartiskhet samt icke tillfredsställt 

deltagande från både barn och föräldrar (Leviner, 2014). 
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Samhällets reaktioner när en professionell organisation “misslyckas” att i sitt arbete skydda 

ett barn, är starka och kritiken är ofta uttömmande, hård och dömande. Granskningar av 

arbetssätt i de organisationer som arbetar med barn har ökat och de förväntas kunna redogöra 

och förklara varför vissa händelser med ett barn inte kunnat förutses och förhindrats. Detta 

har föranlett ökad kontroll och standardisering av system och arbetssätt samt krav på grundlig 

dokumentation (Rothstein, Huber & Gaskell, 2006). 

 

Beroende på socialsekreterarens erfarenhet och kunskapsnivå, kan detta dokumenterande och 

styrda arbetssätt vara både frustrerande och betryggande. Frustrerande eftersom det är 

tidskrävande och begränsar socialsekreterarens handlingsutrymme och flexibilitet att göra 

enskilda professionella bedömningar. Betryggande genom att denna dokumentation och strikt 

följande av sagda procedurer kan ge en känsla av att göra rätt för sig och en känsla av 

begränsat personligt ansvar i utförda handlingar (Munro, 2010). 

 

Problematiken kan ligga i att ju mer straffande samhället blir i sina granskningar, desto 

hårdare blir arbetskulturen. Detta i sig leder till att mer fokus läggs på följande av 

dokumentations- och arbetsprocedurer för att vid granskningar kunna besvara och påvisa 

varför problem har uppstått i utförda arbetsuppgifter. Resultatet kan bli att oavsiktligt 

uppmuntra människor att placera skyddet för sig och deras organisation över barns skydd. Då 

mindre tid läggs på att möta barn och familjer, de som faktiskt ska vara fokus för arbetet, kan 

indirekt risken att ett barn far illa öka. Med mindre tid finns risken att de professionella missar 

att lokalisera och minska de riskfaktorer samt stärka de skyddsfaktorer som barnet lever med. 

Detta i sig försvårar en grundlig helhetsbedömning av vilken mottaglighet samt vilka behov 

barnet och familjen har (Munro, 2010; Peckover & Hall, 2008). 

 

Förhållandet mellan behovs- och rättighetsbaserade tillvägagångssätt kan vara komplicerade 

och svåra att kombinera i socialt arbete (Rasmusson, Hyvönen, Nygren & Khoo, 2009). Det 

dominerande arbetssättet att hantera risker och fel i det sociala barnskyddsarbetet har tenderat  

att skapa en uppsättning lösningar som kumulativt har uppmuntrat till ökad standardisering 

och kontroll, vilket kan minska möjligheterna till professionell bedömning och flexibilitet när 

det gäller att möta barnens behov (Munro, 2010). Rasmusson (2009) lyfter fram en annan sida 

av detta och menar att socialsekreterarna genom formulären i BBIC ”tvingas” att 

dokumentera och handlägga på ett sätt som bättre överensstämmer med lagens intentioner 

med fokus på barnet. BBIC har bidragit till ett allsidigt beslutsunderlag och att handläggarna 
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med hjälp av detta fått möjligheten att göra bättre utredningar och följa upp barnets behov och 

att det, å ena sidan, för socialtjänsten tydliggörs vad barnet eller familjen behöver, men också 

å andra sidan för familjen tydliggöra vad socialtjänsten gör och varför (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Socialstyrelsen sammanställde en rapport i samband med uppdraget att revidera, som bland 

annat syftade till att beskriva den nya versionen av BBIC. Rapporten innehåller resultat från 

en omfattande pilotundersökning. Totalt tillfrågades 477 praktiker, representerande 245 

kommuner/stadsdelar, varav 70 procent svarade. Av dessa menade 88 procent att den nya 

triangeln var mer användbar än den tidigare och 86 procent uppfattade att innehållet i det nya 

metodstödet var mer användbart. Lika många menade att den nya formulärstrukturen var mer 

användbar och en majoritet, 90 procent, ansåg att det nya utredningsformuläret var mer 

användbart. 71 procent menade att den nya versionen av BBIC definitivt skulle underlätta 

arbetet (Socialstyrelsen, 2015d). 

 

2.2 Risk- och skyddsfaktorer, behov och mottaglighet 

En riskfaktor kan vara en egenskap, händelse, förhållande eller process som ökar 

sannolikheten eller risken för ett visst utfall. När man i forskning identifierar en faktor som en 

riskfaktor, innebär detta oftast att man observerar samvariation mellan faktorn och det 

specifika utfallet. En skyddsfaktor är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som 

minskar sannolikheten eller risken för ett visst utfall. När socialsekreteraren gör en 

bedömning är det viktigt att inte bara ta hänsyn till riskfaktorerna, utan också att mäta de 

skyddande faktorerna som i sig kan förändra hur barnet påverkas och eller har förmågan att 

hantera riskerna (Andershed & Andershed, 2005). 

 

För att socialsekreteraren ska kunna skapa sig en helhetsbild av barnets eller den unges 

situation måste denne ta hänsyn till samspelet mellan det enskilda barnets egenskaper, 

erfarenheter och förutsättningar samt omständigheter och förhållanden i barnets miljö 

(Andershed & Andershed, 2005). Riskbedömningar handlar om att bedöma sannolikhet och 

att göra prognoser och en socialsekreterare har i uppdrag att inte bara rikta in sig på att risker 

ska undvikas. Såväl styrkor som svagheter, problem och möjligheter måste vägas samman i 

en slutlig bedömning (Munro, 2002). Vidare är det är av stor vikt att socialsekreteraren inte 

bara ser den “objektiva” eller statistiska risken i barnets miljö utan att detta också sätts i 

relation till den, av barnet, subjektiva innebörden och den egna upplevelsen av denna. Detta är 
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något som är svårt att förstå om barnet inte involveras i processen (Andersson, 2002). Berg 

Eklundh (2010) förtydligar i sin avhandling att barn ofta företräds av vuxna och det är vuxna 

som ställer frågorna och därmed också skapar den kontext i vilken både praktiken och 

forskningen äger rum. Det är med anledning av detta av stor vikt att göra en distinktion 

mellan vad som kan benämnas barnperspektiv respektive barns perspektiv. Barnperspektiv 

syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barnets bästa och handlar om attityder, 

kunskap och arbetssätt. Synen på barn ska vara som fullvärdiga medborgare som ska bemötas 

med respekt i alla sammanhang (Berg Eklundh, 2015), vilket enligt ovan kan vara den mer 

objektiva delen i socialsekreterarens arbete. Barns perspektiv innebär att det är barnen som 

själva bidrar och medverkar (Berg Eklundh, 2015). Enligt ovan handlar det om att 

socialsekreteraren i sitt arbete involverar, efter barnets förutsättningar, och tar reda på barnets 

subjektiva upplevelse (Andersson, 2002). Det krävs tydlig styrning på alla nivåer i samhället 

för att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser 

(Socialstyrelsen, 2013b). 

 

I en studie av Cederborg och Hultman uppmärksammades att det var av stor vikt att 

vidareutveckla manualerna i BBIC för att kunna säkerställa att barnen får vara huvudaktörer i 

sina liv. Genom att analysera utredningar gjorda enligt BBIC-formulär innan revideringen 

kunde de se att barnens uppfattningar om sin livssituation och sig själva inte finns 

dokumenterade i den utsträckning som varit önskvärt. De menade att även om barnen hade 

getts mer utrymme i utredning än föräldrar och andra vuxna, hade socialsekreterarna fokuserat 

mer på det som var svårt för barnet, än vad barnet uppskattade och ansåg fungerade bra, vilket 

är av lika stor vikt när man i en helhetssyn ska identifiera både risk- och skyddsfaktorer och 

komma fram till vad som är bäst för barnet (Hultman & Cederborg, 2013).  

 

2.3 Delaktighet  
 
Det finns flera olika skäl till att göra barn delaktiga. Etiska skäl kan vara att delaktighet 

reducerar maktobalansen mellan barn och vuxna och de negativa följderna det kan föranleda.  

Filosofiska skäl kan ses som om man värdesätter barns välfärd och intressen bör det även 

innebära att också värdesätta deras synpunkter och röst. Pragmatiska skäl kan vara att om 

barnet blir lyssnad på och får sina synpunkter genuint beaktade kan planer kännas bättre och 

mer hållbara. Terapeutiska skäl kan förklaras med att barn som involveras i att påverka sitt 
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eget öde underlättar deras återhämtning från svårigheter, ökar självkänslan och den egna 

kompetensen (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Mot bakgrund av ovanstående är det är av stor vikt att barnet eller den unge och dess föräldrar 

ses som medaktörer som behöver vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning 

av stöd och insatser (Socialstyrelsen, 2013b).   

Kritik har riktats mot socialtjänsten för att ha haft ett mer framträdande föräldraperspektiv än 

barnperspektiv. Generellt har det varit bristfälligt fokus på barnets utsatthet och att det varit 

begränsningar i hur barnens röster och perspektiv funnits integrerade i socialtjänstens 

hantering av barnavårdsfrågor (Leviner, 2014). 

 

Delaktighet är en grundläggande rättighet i barnkonventionen och finns förtydligad i den 

lagstiftning som berör barn. Beroende av hur tolkningen av “barns åsikt ska tillmätas 

betydelse i förhållande till ålder och mognad” (UNICEF; SoL, SFS 2001:453 11 kap. 10§) 

finns en risk att barnets faktiska delaktighet begränsas. Den kan också tolkas som ett 

ifrågasättande av barns kompetens (Eriksson & Näsman, 2011). 

 

Barns delaktighet kan många gånger uppfattas som svår att förena med barns behov av skydd 

och stöd i socialtjänstens arbete. Många gånger har de barn som möter socialtjänsten levt i en 

situation som för dem varit oförutsägbar och svår att hantera och förstå. De har saknat makt 

och kontroll över sin situation. När de möter de handläggare som ansvarar för utredningen är 

det viktigt att de inte får samma upplevelse av att vara utlämnade åt en vuxenmakt. 

Socialsekreterare bör istället göra vad de kan för att göra barnens situation mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull genom att informera, involvera och lyssna på barnet. De bör finnas 

där för att stödja barnets känsla av sammanhang (Eriksson & Näsman, 2011). 

 

I en studie om hur socialsekreterare gör barns röster hörda i utredningarna påvisades att 

socialtjänstens arbete kan innebära ett stort ingrepp för barnen i deras liv. Utredningens 

struktur är därför av stor vikt, för att barnet ska kunna göra sin röst hörd i utredningens alla 

skeden. Studien baserades på analyser av utförda BBIC-utredningar och påvisade vissa 

nackdelar med modellen. Bland annat hur barnets berättelse sällan redovisades i sin helhet 

utan styckades upp under respektive passande rubrik i BBIC-triangelns olika behovsområden 

och även bitvis kompletterades med andras röster. Barnets röst riskerade i och med detta att 

försvagas av arbetet utifrån BBIC-modellen (Olsson, 2008). 
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Socialstyrelsen sammanställde år 2015 ett kunskapsstöd där det tilltänkta 

användningsområdet var i situationer där personal behöver göra en bedömning av barns 

mognad i samband med barns delaktighet. I resultatet beskrevs olika nivåer av delaktighet där 

den första var barns rätt till information, den andra barns rätt att komma till tals och bli 

lyssnad till och den sista, barns rätt till inflytande och självbestämmande. De olika nivåerna är 

sammankopplade och beroende av varandra. Barnets rätt till information är en förutsättning 

för att barnet ska kunna uttrycka sina åsikter i frågan. Vidare är barnets rätt att komma till tals 

och bli lyssnad till en förutsättning för att barnet ska kunna få inflytande och få möjlighet att 

uttrycka sig i frågan. Dock är det av stor vikt att med respekt för barnet klargöra att 

innebörden av delaktighet inte går hand i hand med att få bestämma. Barnets åsikter är 

mycket viktiga men att det också är många aspekter förutom barnets önskan och vilja som är 

med och påverkar de beslut som slutligen fattas (Socialstyrelsen, 2015d).  

Socialstyrelsen (2015b) presenterade en pilotstudie, som baserades på socialarbetares 

uppfattningar om förslaget till ett nytt BBIC-koncept. Studien visade att 80 procent av de 

tillfrågade menade att det reviderade BBIC kommer att bidra till att hjälpa socialsekreterare 

att bättre kunna bedöma barn och föräldrars behov av stöd, skydd eller hjälp. Dock uttrycktes 

det även att det är mycket mer än BBIC som påverkar hur det blir för barnen och familjerna, 

så som vilken kompetens och erfarenhet socialsekreterare har, graden av arbetsbelastning och 

övriga arbetsförhållanden.  

Till sist bör poängteras att det inte handlar om att bara fylla i blanketter rätt och på samma 

sätt. Till sist bör poängteras att det inte handlar om att bara fylla i blanketter rätt och på 

samma sätt. Det handlar om att i relation till varje enskilt barn, reflektera över hur 

värdegrunden om barns delaktighet kan möjliggöras och synliggöras i alla delar av processen 

(Berg Eklundh & Matscheck, 2012). 

 

3. Teoretiska perspektiv 
 
I detta avsnitt redogörs för utvecklingsekologisk teori och salutogent perspektiv med fokus på 

KASAM, vilka ligger till grund för analysen. Teorin och perspektivets huvudsakliga innehåll 

presenteras samt hur vi ämnar använda dem i denna studie. 
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3.1 Utvecklingsekologisk teori 
 
Bronfenbrenner (1979) utarbetade den utvecklingsekologiska teoribildningen vilken kan 

beskrivas som en lära om det samspel som äger rum mellan barnet i dess utveckling och de 

föränderliga miljöer barnet lever i. Socialsekreterares medvetenhet om att barns och familjers 

villkor alltid är en del av en social kontext är viktig. Lika viktig är också socialsekreterares 

förståelse av att sociala problem kan skapas i interaktionen med det omgivande samhället på 

både lokal och nationell nivå. Detta i sig gör att den utvecklingsekologiska modellens 

resonemang som teoretiska perspektiv har hög relevans för socialt arbete (Andersson, 2002; 

Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

BBIC utgår från en helhetssyn och ett utvecklingsekologiskt perspektiv på barnet och 

familjen, vilket innebär att barns utveckling sker i ett sammanhang, i samspel och i interaktion 

med olika faktorer i omgivningen (Socialstyrelsen, 2015a). Socialsekreterarens uppgift är att 

utforska hur de olika mikromiljöerna i barnets omgivning samspelar, vilka behov det aktuella 

barnet har samt vilken kapacitet som finns i de omgivande systemen. Detta för att 

socialsekreteraren, alltid med barnets bästa för ögonen, ska kunna möjliggöra en 

vidareutveckling (Olsson, 2017). 
 

Bild 1. Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska strukturen enligt tolkning av G. Andersson (2002).    
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Det finns starka aktörer inom olika fält med olika maktintressen som påverkar det sociala 

arbetet. Sociala insatser styrs och påverkas av sitt sammanhang, de är inte statiska och kan 

förändras över tid. Detta är beroende på socialpolitiska, juridiska och ekonomiska 

förutsättningar, synen på sociala problem samt beslutsfattarens riktlinjer och lokal kontext. 

Aktuell lagstiftning och socialpolitiska överväganden skapar förutsättningarna på en 

övergripande nivå, makronivå. På exonivå sker socialtjänstens handläggning, utredning och 

beslut om insatser. Det är här de intentioner som innefattas i lagstiftningen ska genomföras i 

praktiken. Detta föranleder en påverkan och styrning av såväl lokala/kommunala 

omständigheter, regler och riktlinjer som förutsättningarna för socialarbetarnas 

handlingsutrymme. Det kan vara lokala makthavare som exempelvis en socialnämnd med 

dess socialchef som påverkar och bestämmer vilka tankemönster och värderingar som 

dominerar (Berg Eklundh, 2010). Mesonivån innefattar relationer mellan olika för individen 

viktiga miljöer. Det kan vara fråga om familj, skola, fritidsmiljö eller kamratgrupp. 

Mesonivån utgör ett antal inbördes relaterade mikrosystem. Mikronivå utgör individens 

omedelbara omgivning (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

3.2 Salutogent perspektiv - KASAM 
 
KASAM, känsla av sammanhang, är ett begrepp som myntades av Antonovsky och är en del i 

ett salutogent perspektiv där fokus ligger på vilka faktorer som främjar hälsa. Salutogenes 

beskriver en rörelse längs ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa och söker faktorer och 

processer som främjar hälsa. I det motsatta, ett patogent perspektiv, ligger fokus på vilka 

orsaker som exempelvis har lett till ohälsa (Antonovsky, 2005). I socialt arbete kan ett 

patogent perspektiv vara när fokus hamnar på risk- och stressfaktorer eller renodlade 

överlevnadsstrategier. Ett salutogent perspektiv kan i socialt arbete vara att fokusera på vad 

som bidrar till att hantera livets eller det sociala arbetets oundvikliga svårigheter. Det 

salutogena perspektivet är med andra ord viktigt i det sociala arbetet. Vilket synsätt och 

vilken personlig teori om oss människor och vår utveckling socialsekreteraren har påverkar 

hur denne tar del av teori och forskning. Detta i sin tur påverkar hur handläggaren läser in och 

tolkar vad som händer och sker och på vilket sätt teorier och forskning kan användas. Allt 

detta är faktorer som påverkar en individs handlande vilket gör det rimligt att både 

salutogenes och KASAM ges uppmärksamhet inom socialt arbete (Gassne, 2008). 
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De tre centrala komponenterna och kärnan i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En individ med hög känsla av begriplighet upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt gripbara, som ordnad information som är strukturerad, tydlig och 

sammanhängande. De kan möta misslyckanden och motgångar på ett sätt som gör dem 

(be)gripbara, i stället för att uppleva dem som ett oväntat kaotiskt virrvarr av oförklarlig och 

slumpmässig information. Hanterbarhet kan beskrivas som till vilken grad en individ 

upplever sig ha resurser till sitt förfogande för att kunna möta de stimuli som individen stöter 

på. Den tredje komponenten, meningsfullhet, benämns som motivationskomponenten och 

syftar till i vilken utsträckning en individ känner att livet har en känslomässig innebörd, att de 

problem och krav livet kan innehålla är värda att hänge sig åt och investera energi i. Med ett 

högt värde på meningsfullhet kan en individ finna mening i motgångar och motivation till att 

hantera dem som utmaningar värda känslomässiga investeringar och engagemang  

(Antonovsky, 2005).  

 

En individ som upplever att andra alltid bestämmer allting och att det inte finns någonting att 

säga till om reduceras lätt till känslan av att vara ett objekt. För någon som upplever att den 

egna viljan inte spelar någon roll kan det vara svårt att känna meningsfullhet och hamnar 

istället mer i känslor av likgiltighet och meningslöshet (Antonovsky, 2005). 

 

Kunskaper om vilken påverkan både svagare som starkare KASAM har på människan är en 

viktig del i det sociala arbetet, inte minst när det blir fråga om att arbeta med 

motivationskomponenten (Gassne, 2008). Gassne menar vidare, mot bakgrund av resultaten i 

sin avhandling, att KASAM inte är stabilt över tid. Detta gör att kunskaper om faktorer och 

processer som bidrar till att stärka KASAM är viktiga för utredning, bedömning och val av 

interventioner. Även nivån på KASAM, om den är stark, måttlig eller svag kan av 

socialsekreteraren sättas i relation till hur individer kan bemötas.  

 

Ett svagt KASAM kan ha samband med upplevda kriser, besvikelse på relationer och en 

känsla av att saker aldrig blir bättre vilket kan göra det svårare att se och ta emot tillgängliga 

resurser. En socialsekreterare kan sannolikt vänta sig större avvisande och misstro från någon 

som har svagare KASAM, vilket ställer högre krav på socialsekreterarens flexibilitet och hur 

aktiv denne bör vara för att skapa en bärande relation (Gassne, 2008). För en handläggare med 

ett svagt KASAM kan stressorer såsom hög arbetsbelastning, hög kontroll från överordnade 

och bristande autonomi och klarhet vara svårare att hantera (jmf Antonovsky, 2005). Resurser 
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kan då vara en känsla av delaktighet och sammanhållning i arbetsgruppen och stöd från 

överordnade, vilket kan bidra till att lättare kunna hantera stressorer och fortsatt känna 

engagemang och meningsfullhet i arbetet (Tham, 2007). 

 

4. Metod 
 
I detta avsnitt redovisas vald forskningsdesign för studien, en redogörelse för 

tillvägagångssätt, urval och analysverktyg. Därefter följer en beskrivning av begreppen 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och hur dessa är kopplade till studien.  

Avslutningsvis ges en redogörelse för de etiska ställningstagandena. 

 

4.1 Forskningsdesign 
 
Då syftet med studien är att undersöka och beskriva hur socialarbetare upplever revideringen 

av BBIC har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Intervju som metod är på flera 

sätt ett oslagbart verktyg för att fånga människors upplevelser. De går relativt snabbt att 

genomföra, det är stor chans att få informanter att ställa upp och det slutliga datamaterialet har 

bred spridning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 
4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval av litteratur 

 
Databaser som använts i urval av litteratur är SocIndex, Discovery, Artikelsök och Libris. 

Sökningarna avgränsades till artiklar på engelska och svenska, peer reviewed-artiklar 

samt genomförd forskning de senaste tio åren med undantag för vissa böcker. De sökord som 

användes var “participation”, “social work”, “social work with children”, “ICS”, “integrated 

children´s system”, “BBIC”, och “evaluation”. Många tidigare studier behandlar områdena 

BBIC och ICS, varför evaluation användes som sökord för att avgränsa till studiens specifika 

ämne. För att få fram ytterligare relevant litteratur ingick även i litteratursökningen att studera 

innehållsförteckningarna i relevanta artiklar, böcker, FoU-rapporter och uppsatser.  
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4.2.2 Urval av informanter 

 

Urvalet av informanter grundar sig i att socialsekreterare, i form av handläggare på enheter för 

barn och ungdom, använder sig av BBIC i deras dagliga arbete och bör därför kunna beskriva 

de förändringar som revideringen av BBIC inneburit. Mot bakgrund av detta och för att 

säkerställa att informanterna hade kunskap inom området valde vi att sätta upp vissa kriterier. 

Kriterierna var att de skulle vara utbildade socionomer, som är verksamma inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, samt att de har erfarenhet av arbete med BBIC 

både före och efter revideringen.  

 

4.2.3 Beskrivning av studiens genomförande 

Urvalet av informanter genomfördes med ett så kallat tvåstegsurval, där vi först valde ut 

vilken typ av organisation som vi ville studera, i detta fall socialtjänster i mellansverige, för 

att sedan kontakta dessa via telefon med en förfrågan om att medverka i vår studie (jmf 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) Vi valde att genomföra intervjuerna i tre olika 

kommuner för att få en bredare spridning på datamaterialet. Efter upprättad kontakt skickades 

e-mail till informanterna med ett informationsbrev (Bilaga 1) med ytterligare information om 

studiens bakgrund och syfte. Totalt genomfördes sex intervjuer med en temainriktad 

intervjuguide (Bilaga 2) med förslag till frågor. På så sätt försäkrades vi om att täcka avsedda 

teman, men gavs ändå möjlighet att kunna vara flexibla kring följdfrågor (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Vi valde att dela upp intervjuerna och har genomfört tre intervjuer var. Vi genomförde även 

en testintervju med varandra, dels för att säkerställa relevans och kvalité av innehållet i 

intervjuguiden och dels för att försäkra oss om att våra intervjuer skulle komma att likna 

varandras. Samtliga intervjuer varade mellan 45-60 minuter och spelades in. Därefter 

transkriberade vi intervjuerna för sig för att sedan lyssna och läsa igenom materialet 

tillsammans, för att försäkra oss om att vi tolkat materialet på samma sätt. Transkriberingen 

hjälpte oss att komma närmare materialet och därmed sattes tolkningsarbetet igång redan 

under transkriberingsfasen (jmf Eriksson-Zetterquist & Arhne, 2015). 
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4.3 Analysverktyg 

Materialet analyserades genom tematisk analys. Då vi inledningsvis tematiserade 

intervjuguiden utifrån syfte och frågeställningar för att sedan identifiera nya underteman, kan 

analysen beskrivas som abduktiv. Abduktiv analys är en slags kombination av induktiv och 

deduktiv och innebär att exempelvis tolka och förklara ett enskilt fall genom ett hypotetiskt 

övergripande mönster (Alvesson & Sköldberg, 2017).  

4.4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet  
 
Validitet i en intervjustudie handlar om att kvaliteten på densamma och vikten av en 

betydande och noggrann utfrågning om meningen i det som sägs och en ständig kontrollering 

av den information som erhålls. Validitet är inget som skapas under ett speciellt moment i en 

studie. Stärkt validitet är en process som genomsyrar studiens alla delar och det krävs att 

forskaren ständigt ifrågasätter och teoretiskt tolkar alla resultat. För att stärka trovärdigheten i 

studien har vi försökt att vara neutrala och objektiva, transparenta och tydliga med vilka 

avgränsningar och urval vi gjort. Vi har även utformat intervjuguiden på sådant sätt att flera 

frågor behandlar samma ämne och varit noggranna med att ställa följdfrågor under 

intervjuerna för att säkerställa att vi fått svar på frågan som ställts (jmf Kvale & Brinkmann, 

2009). Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en studie och om resultatet är det samma vid 

andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi har försökt att vara 

noggranna med att beskriva vårt tillvägagångssätt i genomförandet av studien för att stärka 

tillförlitligheten. Vi har även haft för avsikt att inte ställa ledande frågor till informanterna, 

utan istället gett dem utrymme att fritt svara på frågorna.  

 

4.5 Generaliserbarhet 
 
Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram frågor om generaliserbarhet vad gäller kvalitativa 

studier och menar att en vanlig invändning mot intervjuforskning är att det är för få 

intervjupersoner, för att det ska vara möjligt att generalisera. Kravet på generaliserbarhet 

grundar sig på antagandet inom samhällsvetenskapen att all vetenskaplig kunskap ska gälla 

för alla platser och i alla tider. I denna studie är syftet att undersöka socialarbetares 

upplevelser av BBIC här och nu och därmed syftar den inte till att kunna generalisera 

resultatet till en större population över tid. Ahrne och Svensson (2015) menar dock att det i 

kvalitativa studier kan gå att se allmänna tendenser, om fler än en miljö har studerats och 
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jämförts, även om det inte går att säga med säkerhet att utfallet skulle bli detsamma i 

ytterligare en studie. Resultatet i denna studie grundar sig på intervjuer genomförda i tre olika 

kommuner och därmed kan eventuella likheter kommunerna emellan anses tyda på allmänna 

tendenser. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 
 
Intervjuforskning ställer höga etiska krav på forskaren och därför är det oerhört viktigt att 

genom hela forskningsprocessen ta de etiska perspektiven i beaktande (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har valt att intervjua socialsekreterare i deras roll som professionella, då detta 

medfört mindre problematiska ställningstaganden ur ett etiskt perspektiv. Denna studie har 

utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, som innehåller fyra etiska 

huvudkrav. Dessa grundläggande etiska krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitet- 

och nyttjandekravet. Samtliga informanter i denna studie har erhållit ett informationsbrev 

(Bilaga 1) med information om studiens bakgrund, syfte och information om att de när som 

helst utan motivering kunde avbryta sin medverkan. Detta har även förtydligats muntligt i 

samband med intervjun. Samtliga informanter har skriftligt medgivit sitt samtycke (Bilaga 2) 

till att medverka. Vi har även informerat, både skriftligt och muntligt, att det inhämtade 

materialet kommer att hanteras på sådant sätt att utomstående inte ska kunna ta del av det och 

att det inspelade materialet raderas efter avslutad studie. Vidare uppgav vi att materialet 

endast kommer att användas i denna studie, samt att intervjupersonernas medverkan inte 

kommer att kunna utläsas i resultatet då informanterna och deras arbetsplats avidentifierats 

genom kodnamn.  

    5. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en kort beskrivning av informanterna. Vidare 

redovisas resultaten av studien under två huvudteman. Respektive huvudtema har delats in i 

tre för området relevanta underteman.  

 

5.1 Beskrivning av informanter 
 
Samtliga informanter uppfyllde de urvalskriterier vi valde att avgränsa oss till. Kriterierna var 

att de skulle vara utbildade socionomer och verksamma inom socialtjänstens barn- och 
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ungdomsverksamhet samt att de har erfarenhet av arbete med BBIC både före och efter 

revideringen. Informanternas erfarenhet som socialsekreterare sträcker sig mellan tre till tjugo 

år. För att underlätta läsningen och säkerställa informanternas anonymitet valde vi att namnge 

informanterna med kodnamn. Bokstaven i kodnamnet anger kommun och siffran informant.  

 

5.2 Användbarhet 
 
Det första undertemat är användarvänlighet och beskriver om och i så fall på vilket sätt BBIC 

blivit lättare att använda efter revideringen. Det andra undertemat är identifiera risk- och 

skyddsfaktorer och beskriver hur detta kan vara till hjälp i arbetet med familjerna. Risk-, och 

skyddsfaktorer samt behov och mottaglighet var något som i empirin framkom som en stor 

förändring i det reviderade BBIC. Det sista undertemat är handlingsutrymme och 

dokumentationskrav, som behandlar hur detta påverkar dels handläggarnas arbete och dels 

barns delaktighet.  

5.2.1 Användarvänlighet 

Samtliga informanter uttrycker att de använder sig av både grundboken och framförallt 

metodstödet. Alla har egna upplagor och använder sig av dem i det dagliga arbetet. De flesta 

menar att de är mer användbara efter revideringen.  

Alla informanter menar att BBIC innan revideringen var mycket tungrott med många olika 

blanketter och mycket, ibland för omfattande, dokumentation. Flera informanter beskriver hur 

detta försvårade att skapa en tydlig helhetsbild i utredningen med fokus på det som var viktigt 

att utreda. Informant A2 menar att utredningen innan revideringen var väldigt uppstyckad och 

att det var svårt att få något flyt på texten. Informant B2 jämför BBIC före och efter 

revideringen och svarar på frågan om BBIC går att följa fullt ut i arbetet: 

 
Hade vi suttit här och frågan hade gällt gamla BBIC då hade jag sagt nej, för då hade jag ju tänkt på alla 
blanketter hit och dit och man kunde ju drunkna i detta …. och det blev ganska tungrott för familjen 
också. Så då hade jag sagt nej, men med nya BBIC är det ju enklare, liksom. - Informant B2 

 

Samtliga informanter beskriver hur det reviderade BBIC bidragit till att skapa struktur som i 

sin tur bidragit till en röd tråd genom hela arbetsprocessen. Samtliga informanter beskriver 

också den nya versionen som enklare, tydligare och framförallt med färre repetitioner i 

dokumentationen. Informant B1:   
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Hela BBIC-konceptet har ju förenklats … jag tycker det är positivt, man renodlar, man förenklar, det är 
lättare att förklara för någon som kommer hit … lättare att kommunicera kring …  mer fokus, mer fokus 
på det som är viktigt i handläggningen. - Informant B1 

 
Flera informanter upplever också att BBIC hjälper dem som handläggare att hålla fokus på det 

som är viktigt att utreda och menar att BBIC också bidrar till att inte utreda för mycket. Flera 

informanter beskriver också hur arbetet med BBIC hjälper dem att tydligare kunna förmedla 

utredningsarbetet och dess innehåll till familjerna. Informant C1: 

 
Ja, det är lättare att använda … bidrar till att det blir bättre kvalité, tycker jag. Det underlättar för mig 
som handläggare att kunna strukturera upp min utredning, att kunna få liksom ett bra flöde men också 
hjälp med kopplingar så att det liksom blir … mer lättförståeligt för den enskilde individen som ska läsa 
det sen … eftersom det blir tydligare för mig blir det tydligare för klienterna, vilket ju faktiskt 
utredningen är till för. - Informant C1 

 

För att kunna involvera barnen och deras familjer beskriver informanterna hur de behöver en 

tydlig struktur som de känner når upp till de krav både lagen och samhället ställer. Framförallt 

betonar samtliga informanter hur viktigt det är att på ett tydligt sätt göra barnet och familjen 

delaktiga och medvetna om vad handläggarna tittar på och hur de tillsammans ska göra resan 

till förändring. Informant A2 uttrycker “Det är viktigt att man får med föräldrar och barn på 

tåget, brukar jag säga”.   

Alla informanter menar att BBIC är ett stöd på flera sätt, exempelvis med att göra barn 

delaktiga i arbetet. Flera av informanter menar dock att även andra faktorer många gånger är 

av större vikt. Det handlar lika mycket, kanske mer, om handläggarens inställning att göra 

barnen delaktiga, oberoende av system eller arbetssätt. Handläggarnas syn på exempelvis 

barns röst, barnperspektiv och delaktighet är ändå viktiga för dem, även om de inte skulle 

arbeta enligt BBIC. Informant B1 svarar på frågan om hen anser att BBIC:s olika delar 

påverkar barns möjlighet till delaktighet och att få komma till tals: 

 
Alltså jag vet inte, om jag ska vara ärlig … om jag ska gå till mig själv, jag tror inte att det skulle spela 
någon roll om våran förvaltning skulle välja att ta bort BBIC. Det skulle vara lika viktigt för mig alla 
fall, alltså med barnets röst, barnets delaktighet. Så för min del så tror inte, men allmänt, generellt så 
tror jag att det var mycket lättare att inte ta med barnet tidigare. - Informant B1 

 

5.2.2 Identifiera risk, skydd, behov och mottaglighet 
 
Samtliga informanter menar att en stor förändring efter revideringen var det tydliga fokus på 

att identifiera risk- och skyddsfaktorer och hur även det löper som en röd tråd genom hela 
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arbetsprocessen från början till slut. Detta medför att arbetet blir mindre tidskrävande och 

hjälper till att bibehålla fokus, på så sätt att utredningen inte innefattar mer än nödvändigt. 

Informant B2 beskriver:  
 
Jag tycker att fokuset är tydligt ... risk, skydd, mottaglighet. Jag vet inte, jag tyckte nog inte att det var 
en så tydlig röd tråd tidigare i BBIC … BBIC hjälper ju till nu att man inte utreder för mycket, inte för 
mycket dokumentation utan man håller fokuset på det som är viktigt att ta reda på. - Informant B2 

 

Genomgående berör informanterna att genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer blir 

det lättare att identifiera och tydliggöra både i arbetet och för familjen exempelvis varför 

utredning inleds. Vilka behov handläggaren bedömer sig se hos barnet och familjen och med 

detta undersöka hur deras inställning och förmåga att kunna ta emot hjälpen ser ut. Informant 

A1 beskriver detta: 
 
Det är tydligare nu vad vi ska titta på …. Det är ju vid beslut av insatser som man tittar på risk- och 
skyddsfaktorer, hur man minimerar riskerna och stärker skyddet och det är det en insats ska syfta till 
och så var det inte innan. - Informant A1 

 

Samtliga informanter beskriver hur arbetet handlar om att skaffa sig en helhetsbild av 

situationen och hur barnets egenskaper, erfarenheter och förutsättningar samspelar med 

förutsättningar och omständigheter i familjens miljö. Informant B1 beskriver, tillsammans 

med flera andra, hur det reviderade BBIC bidrar med en tydlig struktur där risk- och 

skyddsfaktorer lyfts fram som ett sätt att bättre förstå barnets totala situation och vidare hur 

denna struktur används för att tydligt förmedla den helhet handläggaren ser. Informant B1: 

 
Jag tycker det blir tydligare framförallt för familjerna, när vi ska förmedla vad vi ser … när områdena 
på barnets utveckling blir samlade blir det ganska tydligt hur det fungerar för barnet. Hälsan brister, 
skolan brister, barnet är utagerande och slåss, pratar inte med mamma och pappa … det blir väldigt 
väldigt samlad information om riskerna där och barnets behov och på samma sätt blir det väldigt väldigt 
samlat på föräldraförmågan hur det ser ut där. Det gör ju också, tycker jag, lättare när man kommer till 
analys och risk och bedömning. Det blir mer överskådligt både för oss i arbetet och när vi ska förmedla 
det till barn och familj. Informant B1. 
 

 
Flera informanter beskriver också hur BBIC bidrar till att öka rättssäkerheten i arbetet på så 

sätt att utredningarnas utförande och vad man fokuserar på blir mer enhetliga. Informant A1:  

Jag tänker att det är ju mer utifrån att det är baserat på forskning, risk och skyddsfaktorer, så är det inte 
beroende av vilken handläggare … alltså det blir ju liksom mer enhetligt oavsett vem det är som utreder 
… tidigare blev det liksom mer beroende på varje handläggare och nu känns det som att det är mer 
kunskap som är, eller man har mer samsyn i vad som ska utredas. Just eftersom risk- och skyddsfaktorer 
är baserat på forskning och när du väl hamnar i analysen så är det ju utifrån den forskning som finns. 
Det är inte att det är någon som ska sitta och hitta på en analys som jag upplevde att det var förut. Det är 
tydligare nu vad vi ska titta på. - Informant A1 
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Informanterna berör flera gånger hur de risk- och skyddsfaktorer som finns strukturerade i 

BBIC har sin grund i aktuell forskning och hur detta gör att de kan känna en trygghet när de 

har det i ryggen vid bedömningar av familjens situation. Informant C1 menar att det även 

innan revideringen var evidensbaserat, men tycker att det når tydligare fram till enskilda 

handläggare på vilket sätt forskningen är kopplad till arbetsunderlaget. Flera av informanterna 

poängterar just detta och informant B2 beskriver:  

Jag tycker att en fördel om man verkligen som handläggare tittar på de här risk och skydd, för det är ju 
ändå de framforskade risk- och skyddsfaktorerna, så tycker jag det är en styrka … att då blir det mer 
baserat på fakta, alltså en känsla när jag träffar en familj kan ju vara rätt, men jag behöver ju ändå på 
något sätt ha en grund, hitta grunden till en magkänsla eller vad man ska säga. - Informant B2   

 

Det informanten beskriver om grunden till magkänslan kan tolkas som, i linje med informant 

C1:s resonemang, att handläggaren på något sätt tydligt vill visa för barn och familj på vilket 

sätt de arbetar och varför. Det kan vidare uppfattas som att informanterna får hjälp av den 

evidensbaserade tyngden till sin magkänsla, som vi tolkar som intuition, erfarenhet eller tyst 

kunskap, och därmed kan göra det mer begripligt, kanske både för sig själv och för barnen 

och familjerna. Fortsatt beskriver informant A2 hur BBIC skapar tydlighet för handläggarna 

och hur detta kan vara en hjälp att förtydliga för familjen vad som ligger till grund för beslutet 

att utredning inleds:  

Jag tycker att man nu redan i förhandsbedömningen utgår från risk och skydd och ser vilka risker och 
skydd som finns … om det går vidare till utredning kan vi liksom i motiveringen tydligt beskriva vad vi 
ser, vilka risker och vilka skydd finns och vad som ligger till grund för att vi inleder utredning … Ja, jag 
tycker att det har blivit mycket bättre. - Informant A2 
 

För att en handläggare ska kunna bemöta på rätt sätt och avgöra vilka behov barn och familj 

har är det viktigt att skapa en helhetsbild av barnets och familjens totala situation och inte 

bara fokusera på den problematik familjen har, vilket informant B1 beskriver: 

Vi ska ju framförallt ringa in och se vad det finns för skydd i förhållande till varje risk för att kunna 
bedöma behovet …. Det är socialtjänstens uppgift att se om ett barn har tillräckligt god omsorg och 
skydd och för att göra det måste vi dels titta på riskfaktorer och dels skyddsfaktorer. - Informant B1 
 

 
Med andra ord beskriver informanterna hur BBIC bidrar till att få en helhetsbild av hur ofta, i 

vilka situationer, i vilken omfattning och med vilka konsekvenser dessa, både positiva och 

negativa faktorer, påverkar barnet och familjen. Utifrån det kan handläggaren sedan bedöma 

det aktuella behovet. Mottagligheten, menar informanterna, kan påverkas av hur väl de lyckas 

skapa en bärande relation till barnet och familjen och lyckas förmedla de eventuella insatser 

som behöver sättas in.  
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5.2.3 Handlingsutrymme och dokumentationskrav 
 
Flera informanter tar upp att dokumentationen tar mycket tid från andra, många gånger 

viktigare, delar av arbetet och hur detta kan skapa frustration. Informant C1 reflekterar över 

hur tiden fördelas i arbetet och att syftet med dokumentationen ibland kan kännas omotiverat 

och oklart. Informant C1:  

…. Det som bekymrar mig lite … en studie där man har mätt socialarbetarens tid, vad man använder 
tiden till och nu kommer jag inte ihåg siffror, men det var ju slående att man använde tiden till att 
dokumentera i väldigt hög grad och att prata med barn, och familjer är en jätteliten del utav det jobb 
som vi gör … jag skulle ju önska att man kunde jobba på ett annat sätt ….  En risk kan jag tänka med 
ett sådant gediget dokumentationssystem är att det blir väldigt mycket dokumentation och att man 
kanske inte alltid är medveten om varför man gör det, och behövs det verkligen allt som jag gör nu, 
därför att det står i en blankett att här har vi dom här rubrikerna …. - Informant C1  

 

Under studiens gång har vi också uppmärksammat att flera informanter brottas med en 

medvetenhet om att dokumentationen i arbetet är viktig men att dokumentationsmallar till 

hjälp för att strukturera arbetet ibland gör att handläggarna faller in i att blint följa de mönster 

och rutor som på förhand bestämts i dokumenten. Informant B2: 

Ibland kan man ju känna, alltså det är ju ett sätt att påminna, men ibland så kan det ju också bli, alltså 
det här med att fylla i rutor. Det är en påminnelse, ja, men ibland så blir det liksom, ja men hur ska jag 
förklara det här nu då liksom. Det är lätt att det blir klyschor också … för det kan vara svårt att beskriva 
någonting som kanske kan vara lite självklart i en viss situation …. - Informant B2 

 

Några informanter tar upp och ger en beskrivning av hur BBIC:s dokumentationsmallar och 

dokumentationen i sig ibland är stressande av flera anledningar. En anledning är, som nämnts 

tidigare, att tid förflyttats från barn och familj men också att för mycket fokus hamnar på att 

utföra rätt och riktig dokumentation. De menar att BBIC å ena sidan bidrar till att 

dokumentationen blir mer enhetlig handläggare emellan och att det bidrar till en bättre 

översikt. Å andra sidan beskriver informanterna hur pressen och stressen över att 

dokumentation ska utföras på rätt sätt och hur eventuella granskningar av denna utgör en 

rädsla i och med risken att få kritik för bristande dokumentation eller felaktigt arbete. Det 

snedvridna blir att detta i realiteten tar tid från att möta barn och familj. Informant C1 

beskriver: 

Man lever ju också som socialarbetare under ganska stark press, från alla håll och kanter och där liksom 
IVO och socialstyrelsen, det är någonting man känner som flåsar i nacken, att man ska göra rätt och 
riktigt, liksom … vilket jag tänker ibland kan innebära att man inte … att man får göra avkall på andra 
saker och BBIC tänker jag, är en del utav det också … att det ställs väldigt höga krav, det tar tid ... - 
Informant C1 
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Samtliga informanter är dock tydliga med att de i arbetet som handläggare inom socialtjänsten 

har som uppdrag att med lagen som grund utföra ett rättssäkert arbete och att det i flera fall 

underlättar att ha en mall att följa. Informanterna menar att dokumentationen tar tid men att 

den måste utföras, där har handläggaren inget val. En trygghet med att ha en mall är att bli 

påmind så att de inte i hög arbetsbelastning och stress glömmer viktiga delar. Vidare 

beskriver informanterna att vid de tillfällen de prioriterar bort viktiga delar måste de i 

dokumentationen tydligt beskriva detta vilket gör att de många gånger tänker en vända till. 

Samtliga informanter beskriver hur viktigt det är att möta barn och familj men att det finns 

tillfällen då man exempelvis inte träffar barnen. Vid dessa tillfällen kan dokumentationen 

utgöra en trygghet då de tydligt kan beskriva varför barnen inte kommit till tals eller varför 

deras åsikt inte inhämtats på annat sätt… Informant C1 beskriver: 

Det är ju en trygghet för mig som handläggare … att jag har en struktur att hålla mig till och den 
strukturen utgår från lagen … och faktiskt det vi är här för att göra, det är liksom vårt uppdrag som 
socialsekreterare … och det blir ett stöd så att man inte, lika lätt i alla fall, glömmer saker och om man 
väljer att inte göra vissa saker så måste det ju motiveras. Varför har jag inte pratat med barnet här, jo, 
därför att. Och så får man beskriva det liksom …. Det är ju ett oerhört stöd på det sättet. Det är ju också 
en kvalitetssäkring, kan jag tycka. - Informant C1 

 

5.3 Delaktighet 
 
Det första undertemat är information och kommunikation och behandlar hur handläggarna 

genom detta kan göra barn och familjer delaktiga i arbetet. Det andra undertemat rättigheter 

och skyldigheter redogör för dessa aspekter utifrån barn, familj och handläggare. Det tredje 

och sista undertemat behandlar de svårigheter som handläggarna kan stöta på i arbetet med att 

göra barn och deras familjer delaktiga. 

5.3.1 Information och kommunikation 
 
Samtliga informanter beskriver att barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till är en 

viktig del i arbetet. Information och kommunikation utgör en viktig del av detta av flera olika 

anledningar och är en förutsättning för att barnet ska kunna få inflytande och ges möjlighet att 

uttrycka sig i frågan. Informant B1 menar att delaktighet skapas till en början dels genom att 

kommunicera och förklara de olika begreppens innebörd och dels genom hur de inom 

socialtjänsten arbetar utifrån de olika begreppen. Delaktighet handlar enligt Informant B1 om 

“ … att förklara exempelvis vad riskfaktorer och skyddsfaktorer är och varför man bedömer 
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risk och skydd ... vad som händer om det är flera, det här med multipel utsatthet och varför 

det är det vi jobbar med.” - Informant B1 

Fortsatt beskriver också Informant B1 hur viktigt det är att ha en öppen kommunikation med 

familjen dels för att tydliggöra att de äger sin egen problematik och inte kan förändra något 

om de själva inte arbetar för det men också dels för att minska den maktobalans som kan 

finnas mellan de olika aktörerna. Familjen måste själva ansvara för förändringsarbetet med 

hjälp och stöd från handläggaren och eventuella insatser:  
 
Jag tycker att det är en skyldighet, att vi informerar familjen vad det är vi tittar på, varför jag har gjort 
den här bedömningen och hur jag kommit fram till den, jätteviktigt …. Delaktighet för mig är att 
involvera, att engagera … många gånger, nästan jämt har jag endera på väggen direkt med dator och 
projektor eller på white boarden där jag liksom skriver samtidigt, öppet tydligt … där det sker ett 
meningsutbyte att hallå, du är delaktig, det är ju familjens utredning, det är ju inte min utredning och det 
är barnets verklighet … för mig är det så viktigt och det vill jag att barnet ska känna och familjen också 
för den delen att det här är inte jag och det är inte ni, utan vi jobbar med det här ihop. Det är delaktighet 
för mig. - Informant B1  
 

 
Samtliga informanter menar att det är deras ansvar att i arbetet göra barnen och familjerna 

delaktiga. Informanterna definierar delaktighet på olika sätt, men samtliga är överens om att 

det är deras ansvar att, oavsett förutsättningar hos barn och familj, arbeta för att göra dem 

delaktiga. Informant A3:  

 
När det gäller delaktighet så tänker jag att det är något som vi skapar. Jag tänker mycket att det handlar 
om vårt ansvar, att det handlar om att vi ger information och skapar utrymme för föräldrar och barn. 
Veta vad som händer, förstå hur vi jobbar, känna till sina rättigheter och hur dom kan använda dom. Det 
handlar mycket om kommunikation, tänker jag. - Informant A3 

 

Samtliga informanter beskriver också hur de vill vara barnens rättighetsbärare och hela tiden 

försöka, utifrån barnens perspektiv förklara hur de kan göra sin röst hörd och utifrån sina 

förutsättningar bli delaktiga. Förutom information, kommunikation och delaktighet under 

processens gång belyser informant B1 betydelsen av återkoppling till barn och familj och 

menar att delaktighet handlar lika mycket om att återkoppla både under och efter processens 

slut. Informant B1:  
 

… jag brukar göra en uppskattande intervju när jag kommit till slutet i min utredning, där jag frågar  
- hur känner du att du har fått vara delaktig?  känner du att du har fått sagt det du vill och att vi har 
kunnat prata, att du har vågat prata … jag har alltid en intervju … finns det någonting som du känner att 
jag skulle behöva tänka på i samtal med andra ungdomar eller barn eller vad det kan vara. Samma med 
föräldrarna … jätteviktigt för mig också så jag inte blir den här myndighetstanten som bara står och kör 
över allting, jätteviktigt för mig … och det jag ska finnas till för. - Informant B1 
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5.3.2 Rättigheter och skyldigheter 
 
Samtliga informanter beskriver på ett eller annat sätt hur de vill göra barnen delaktiga. 

Informant A3 uttrycker det dock på ett sätt som gör det väldigt tydligt att det handlar om att, 

oavsett barnets eller familjens förutsättningar finna vägar till delaktighet. Informanten 

beskriver också på ett tydligt sätt hur barnen ska ses som aktörer även om de inte görs 

delaktiga genom att själva göra sin röst hörd. Informant A3: 

 
Det är en sak som jag tänker är viktigt. Det är min skyldighet att göra det möjligt för barnen att vara 
delaktig, men barnet är aldrig skyldig att vara delaktig. Barnet har ett val. Jag har inte det valet. Det 
tänker jag är viktigt att komma ihåg. Eftersom vi pratar mycket om barns delaktighet och att det är 
viktigt, att barn ska göras delaktig, men det är också situationen … man måste också ha den respekten 
för barn, om dom inte vill av olika anledningar. Man kan inte lägga ansvaret på barnet, att barnet ska 
komma till tals och samtala med mig och berätta för mig, för det är mitt ansvar att barnet får komma till 
tals och då får jag hitta sätt och vägar för att få fram vad barnet själv tycker, även om det inte går i ett 
samtal … det tycker jag är viktigt att komma ihåg. - Informant A3 
 
 

Informant A3 tar fortsatt upp det ansvar som denne har både i egenskap av myndighetsperson 

men också i egenskap av att vara en vuxen som ska se helheten både ur ett barnperspektiv 

men också ur ett barns perspektiv. Flera informanter berör detta men nedanstående citat gör 

det väldigt tydligt vad det kan handla om:  

   
Jag tycker att det är viktigt med flexibilitet ... barnet kan göras delaktig utan att själv aktivt behöva delta 
genom att man ser till att barnet blir sett, får information. Det kan ju vara på så många olika sätt, som 
man kan göra det … vara flexibel i sitt arbetssätt …. I det fall barnet inte är tillräckligt gammalt för att 
sitta i samtal, får man hitta andra sätt… eller om barnet av olika anledningar inte vill prata med 
socialtjänsten, men det kan ju finnas andra som barnet tyr sig till. Superviktigt att samverka med 
förskola och skola. Man måste ha en flexibilitet och öppenhet även där. - Informant A3 

 

Samtliga informanter beskriver sin skyldighet att i arbetet möta samtliga barn och familjer 

med respekt och arbeta för största möjliga delaktighet. Flera informanter belyser också att det 

är lika mycket handläggarnas skyldighet att i vissa fall gå emot familjens eller barnets vilja 

när det handlar om fatta beslut gällande barns skydd från att fara illa eller risk att med tiden 

utveckla en livsstil som kan innebära fara för dem själva eller andra i deras närhet. I dessa 

situationer menar informanterna att det handlar om att med respekt för individerna försöka 

förklara och hjälpa dem att hantera de beslut som tagits. Informant A3 menar “… att det är väl 

som med det mesta här i livet, att ibland går inte saker som man vill, och går emot en, men får 

man åtminstone en förklaring till varför kan det vara lättare att hantera” 

 

5.3.3 Svårigheter med delaktighet 
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Informanterna beskriver olika typer av svårigheter med att göra barn delaktiga i arbetet och 

samtliga nämner på ett eller annat sätt tidsbrist som en del av problematiken. Informant B2 

uttrycker det enligt följande: 

  
… alltså på något sätt så genomsyras hela BBIC av delaktighet och har ju gjort ändå från början fast det 
kanske blir mer och mer tydligt … hela BBIC är ju en påminnelse om barns delaktighet … sedan får 
man ju försöka få det att funka praktiskt, det är ju där det kan vara bekymmer ibland på grund av 
tidsbrister och annat, att få det att funka med delaktighet …. - Informant B2 
 
 

Informant A1 beskriver problematiken i att “det kan vara svårt att göra bedömningen på hur 

mycket vi ska prata med barnet, alltså utifrån ålder och mognad”. Samma informant förklarar 

vidare att det också kan resultera i en rädsla att genom att ge barnen information och göra dem 

delaktiga riskera “att man lägger för stort ansvar på barnet och belastar mer än att få det att 

känna delaktighet”.  

 

Informant A3 beskriver problematiken i att ge barnet adekvat information och hur ålder, 

mognad och barns delaktighet kan utgöra svåra bedömningar:   

 

... med mindre barn är det ju ofta eller kan vara svårare, man behöver sålla, vad man tänker att barnet 
kan/bör få veta för att inte belasta barnet, för det är ju en avvägning också. Eller vad man, hur mkt man 
involverar barnet beroende på vad det handlar om. - Informant A3 

 

Flera informanter beskriver också att föräldrar och föräldrars inställning till socialtjänsten kan 

innebära svårigheter för dem att göra barn delaktiga i arbetet. Informant B1 beskriver: 
 
Svårigheter kan ju vara när vi har ett väldigt stort motstånd hos föräldrar ... när vi har föräldrar som 
säger till sina barn vad de får säga och inte säga. Barnet blir inte delaktigt för barnet vågar inte vara 
delaktigt. Det är jättesvårt att komma runt det. - Informant B1 

 
 

Samma informant beskriver också de svårigheter som kan uppstå utifrån barnens ålder och 

mognad och hur detta förtydligar den maktobalans som i dessa situationer gör sig påmind:  

 
Det kan också vara svårt eller utgöra ett hinder när vi har för små barn … alltså hur gör du en tvååring 
delaktig i en utredning, alltså jag sitter och observerar, det är ju inte delaktighet, det är ju totalt bara 
makt. Informant B1 
 
 

Informant C1 uttrycker också att det innebär problem i de fall barnen i stor utsträckning är 

påverkade av föräldrar och menar att “det finns lojaliteter och det finns rädslor”. Informant 

A3 beskriver också problematiken som kan uppstå med föräldrar som inte vill göra sina barn 
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delaktiga och hur handläggarna då får rikta om fokus och leta andra vägar för att göra barnen 

delaktiga.  
 

… föräldrar som står i vägen, som bara blankt säger nej, då får man jobba med föräldrar …. Det man 
har då ändå är ju andra som finns runt barnet, att det ändå på något sätt blir delaktigt. Exempelvis skola, 
förskola, fritids. -Informant A3 
 
 

6. Analys 
I detta avsnitt redovisas analysen av resultatet med stöd av tidigare forskning samt utifrån de 

valda teorierna utvecklingsekologi och KASAM. Analysen redogörs under respektive 

huvudtema.  

6.1 Användbarhet 

I resultatet ovan beskriver informanterna hur det reviderade BBIC bidrar till att skapa en mer 

översiktlig och strukturerad utredning med fokus på det som är viktigt att utreda. 

Handläggaren utgår från BBIC, som bygger på en utvecklingsekologisk grund, och samlar 

förhållandena hos barnet, föräldrarna och omgivningen för att förstå barnets och familjens 

behov (jmf Socialstyrelsen, 2015b). Detta är i enlighet med vad informanterna beskriver, att 

de får en tydligare överblick av familjens totala situation vilket gör det enklare att tydligt 

förmedla en helhetsbild till familjen och att det i sin tur kan öka familjens begriplighet vad 

som behöver göras, varför det behöver göras och hur det kan göras.  

 

I relation till KASAM (jmf Antonovsky, 2005) ska handläggaren till en början sträva efter att 

göra barnets och familjens styrkor och svagheter, risk- och skyddsfaktorer mer begripliga. 

Med tiden ska handläggaren också hjälpa familjen att göra livssituationen mer hanterbar, 

minska riskerna och stärka skydden och försöka motivera dem att se insatser och 

förändringsarbete som meningsfulla.  

 

Samtliga informanter beskriver att BBIC:s största förändring efter revideringen var hur det 

strukturerade upp och förtydligade risk- och skyddsfaktorer och att detta gjorde det enklare att 

utröna vilka behov som barnet och familjen har. Andersson (2002) beskriver också hur viktigt 

det är, i och med detta, att involvera och arbeta för delaktighet och medverkan med barn och 

familj för att kunna förstå den subjektiva innebörden av risk- och skyddsfaktorer, vilket enligt 

vår tolkning underlättas genom BBIC. 
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Även om BBIC bidrar till samsyn och enhetlighet i handläggarnas arbete, påverkas arbetet 

också av den lokala och eller kommunala ekologin. På varje kommunal exonivå förekommer 

omständigheter, regler och riktlinjer som påverkar handläggarnas handlingsutrymme. Den 

utvecklingsekologiska modellen kan förklara hur lagstiftning och regelverk kring BBIC på 

nationell nivå, makronivå, tolkas av de olika kommunerna som befinner sig på exonivå. Detta 

påverkar på mikronivå barnen och deras familjer (jmf Berg Eklundh 2010). Sedermera 

påverkas även arbetet av handläggarens innehavda styrka av KASAM. En av informanterna 

ovan menade att det troligen inte skulle spela någon roll om hens förvaltning skulle välja att 

inte använda BBIC då delaktighet inte var något som skapades med strukturen av BBIC utan 

var något som fanns i inställningen hos hens förvaltning och hos varje handläggare. Vår 

tolkning av detta är att handläggares innehavda styrka av KASAM kan sättas i relation till i 

vilken utsträckning dessa påverkas av allt från lokala tankemönster till övriga arbetsmetoder 

och arbetsförhållanden (jmf Antonovsky, 2005). 

 

Mot bakgrund av ovan beskrivna tolkning borde det vara minst lika viktigt att också 

handläggaren upplever att det denne ska förmedla i arbetet, oavsett vad det gäller, är 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. Meningsfullhet i KASAM är också 

motivationskomponenten och utgör en viktig del för att handläggaren ska känna att arbetet är 

värt att investera energi i. 

 

Ett starkt KASAM kan för en handläggare innebära ett högt värde på meningsfullhet, varpå 

det blir lättare att finna mening i motgångar, såsom tidspress eller begränsat 

handlingsutrymme, och motivation till att hantera dem som utmaningar värda känslomässiga 

investeringar och engagemang (jmf Antonovsky, 2005).  

I resultatet ovan finns det, å ena sidan, flera informanter som beskriver hur BBIC bidrar till att 

göra dokumentationen mer begriplig och hanterbar, vilket kan tolkas som att också 

meningsfullheten med arbetet ökar. Å andra sidan finns det informanter som uttrycker hur de 

ibland “bara fyller i rutor”, ibland anger “klyschor” och en av informanterna upplever tidvis 

att meningen med viss dokumentation är oklar och om den ibland verkligen behövs, vilket 

kan tolkas som att det ger en känsla av meningslöshet i arbetet. 

 

Leviner (2014) tar upp och beskriver den kritik som svenska myndigheter fått i sitt 

barnavårdsarbete, om ofullständig dokumentation och utredning. Rothstein et al. (2006) tar 



 

 30 

upp hur detta har varit en bidragande orsak till att dokumentationskraven ökat och hur detta i 

sin tur påverkar både handläggaren och arbetet på olika sätt.  

Informanterna beskriver å ena sidan hur dokumentationen kan upplevas som något negativt, 

begränsande och som minskar handlingsutrymmet och att de “får göra avkall” på andra, ofta 

viktigare, delar såsom tiden till att möta barn och familj. Å andra sidan beskriver flera, ibland 

samma informanter, hur dessa kan uppleva att dokumentationen och BBIC bidrar till att skapa 

struktur, öka rättssäkerheten och gör det svårare att inte involvera barn och familj vilket enligt 

informanterna innebär en trygghet och kvalitetssäkring. Denna paradox kan förstås genom att 

koppla det till begreppen begriplighet och hanterbarhet i KASAM, på så sätt att det 

begripliggör och ger meningsfullhet till deras arbete samtidigt som handläggaren genom 

dokumentationen kan tänkas uppleva det lättare att hantera eventuell kritik, då denne genom 

dokumentationen kan påvisa hur och varför arbetet utförts (jmf Antonovsky, 2005). 

 

Mot bakgrund av ovanstående resultat tycker vi oss kunna tolka att BBIC totalt sett bidrar till 

att förenkla dokumentationen, allra helst efter revideringen, men att dokumentationskravet, 

som är enligt lag, kan vara betungande. Dock tolkar vi också, mot bakgrund av 

informanternas utsagor, att de är medvetna om att de befinner sig på exonivån i den 

utvecklingsekologiska modellen och i egenskap av handläggare förväntas och bör kunna 

hantera dessa ibland motsägelsefulla upplevelser genom att förstå meningen med 

dokumentationen utifrån dessa två perspektiv.  

 

6.2 Delaktighet 
 
Rätten till information är, som nämnts tidigare, en förutsättning för att barnet ska kunna 

uttrycka sina åsikter. Vidare är barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till en 

förutsättning för att barnet ska kunna få inflytande och få möjlighet att göras delaktig och 

uttrycka sig i frågan (Socialstyrelsen, 2015d). Samtliga informanter menar att det är deras 

ansvar att i arbetet göra barnen och familjerna delaktiga. Enligt vår tolkning definierar dock 

informanterna delaktighet på olika sätt, men samtliga är samstämmiga om att det är deras 

ansvar, oavsett förutsättningar hos barn och familj, att arbeta för att göra dem delaktiga.  

 

De av Socialstyrelsen angivna etiska skälen för att göra barn och familj delaktiga är viktiga då 

det kan reducera den maktobalans som finns mellan vuxna och barn (Socialstyrelsen, 2013a). 

En av informanterna beskriver denna maktobalans i relation till att göra små barn delaktiga. 
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Denne menar att det kan vara svårt och att det mer kan tolkas som en form av maktutövning 

än att göra barnet delaktigt, exempelvis när de i egenskap av myndighetsperson i arbetet 

observerar små barn. Det vi tolkar som positivt är informantens medvetenhet om denna 

obalans och att den, om möjligt, blir ännu större när det handlar om makten mellan ett barn 

och en vuxen myndighetsperson. Vi upplever att samtliga informanter uttrycker och visar en 

stor förståelse för att barnen och familjerna måste informeras men framförallt involveras i alla 

delar av processen. I enlighet med Socialstyrelsens (2013a) angivna pragmatiska skäl att göra 

barn delaktiga menar också informanterna att de barn och familjer som upplever att de blir 

lyssnade på och får sina synpunkter genuint beaktade och därmed blir de planer mer hållbara. 

Detta kan även kopplas till att en ökad begriplighet och förståelse för vad insatsen syftar till 

kan öka barnets och familjens KASAM (jmf Antonovsky, 2005). 

 

Som tidigare nämnts definierar informanterna delaktighet på olika sätt. En av informanterna 

beskriver att arbeta med delaktighet handlar lika mycket om att, för både handläggaren, barnet 

och eller familjen, få lyfta hur de med facit i hand upplevt processen. Informanten menar att 

delaktighet inte handlar om att en myndighetsperson genom att tillfråga ett barn eller en familj 

har gjort dem delaktiga. Det handlar istället om att de verkligen har upplevt att de varit med 

och format besluten och om besluten går dem emot, alla fall kan acceptera dem och känna att 

de kommer att få hjälp att hantera situationen. Vidare menar informanten att en tydlig 

återkoppling även är av lika stor vikt och något som kan reducera maktobalansen, då det är 

handläggarens beslut, i egenskap av myndighetsutövare, som har fattat det beslut som 

kommer att utgöra barnet och familjens vardag. Informantens resonemang överensstämmer 

med det filosofiska skäl Socialstyrelsen anger till att göra barn delaktiga “om man värdesätter 

barns välfärd och intressen borde man också värdesätta deras synpunkter och röst” 

(Socialstyrelsen, 2013a, s. 32). Detta tydliggör hur viktigt det är att handläggaren verkligen 

kan anta både ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. 

 

Socialstyrelsen (2013b) menar att det är av stor vikt att barn och familj ses som medaktörer 

som behöver vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av stöd och insatser. 

En av informanterna berör detta och beskriver hur hen involverar barn och familj genom att 

tillsammans, öppet och tydligt föra dokumentation om det handläggaren och familjen berör 

under mötet. Tillsammans redogör de för både positiva och negativa aspekter, vilka risk- 

respektive skyddsfaktorer de tillsammans kan urskilja. Vidare vilka behov familjen har och 

hur de ställer sig till att med hjälp av insatser minska riskera och stärka skydden. Detta torde, 
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enligt vår tolkning, bidra till att skapa en tydlig överblick både för familjen och handläggaren. 

Handläggarens får delge sin objektiva syn på situationen men också av familjen delges den 

viktiga subjektiva innebörden av samma situation. 

 

Flera av informanterna har beskrivit att det finns olika svårigheter med att göra barn 

delaktiga, dels utifrån ålder och mognad och dels utifrån familjens inställning. Informanterna 

menar att det gäller att vara flexibla i sitt arbetssätt. Informant A1 uttrycker att det kan vara 

svårt att göra bedömningar av hur mycket de ska prata med barn utifrån ålder och mognad. De 

vill inte riskera att belasta barnet. Rasmusson et. al. (2009) beskriver dilemmat som att 

förhållandet mellan behov och rättigheter är komplicerat och att det kan vara svårt att 

kombinera i socialt arbete. Informant A1 menar att det handlar om en bedömning. Denna 

bedömning som enskilda handläggare ställs inför kan påverkas av i vilken utsträckning denne 

har salutogent eller patogent förhållningssätt. I de fall handläggaren lägger större fokus på det 

sistnämnda kan det innebära att dennes uppfattning, att inte belasta barnet, leder till att barnet 

inte involveras. I motsats till detta kan ett salutogent förhållningssätt bidra till ökad 

delaktighet för barnet, då handläggarens uppfattning att informera och involvera barnet kan 

leda till att barnets förståelse för sin egen situation blir mer begriplig. Flera av informanterna 

belyser hur viktigt det är att anstränga sig för att hitta vägar till att ta del av barnets åsikter och 

vilja, även om det inte kan ske i direkt samtal med barnet. Barn som görs delaktiga och som 

involveras i att påverka sitt eget öde, torde lättare kunna skapa en begriplighet och med det en 

hanterbarhet som underlättar deras egen återhämtning från svårigheter. Detta kan i totalen öka 

barnets självkänsla och egna kompetens. Enligt vår tolkning kan detta vara det Socialstyrelsen 

beskriver som ett terapeutiskt skäl att göra barn delaktiga (Socialstyrelsen 2013a). 

 

I de fall där föräldrar visar avvisande och misstro mot socialtjänsten, inte vill eller kan 

medverka i utredning ställer detta högre krav på handläggaren vad gäller att skapa en bärande 

relation. Handläggaren bör vara flexibel och aktiv i denna process (Gassne, 2008). Informant 

A1 har beskrivit detta och menar att i de fall det inte blir som barn och familj önskar, upplever 

informanten att det är lättare för dem att acceptera situationen, om de kan få en förklaring till 

varför oönskade beslut tagits. Det finns en tydlig koppling mellan detta resonemang och 

Antonovskys (2005) tankegång om att en hög känsla av begriplighet hos en individ kan möta 

misslyckanden och motgångar på ett strukturerat och tydligt sätt. Genom att handläggaren 

informerar barnet och förklarar så att barnet förstår, hjälper det barnet att acceptera 

situationen som i sin tur kan leda till att stärka barnets KASAM. Eriksson och Näsman (2011) 
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berör också detta och menar att många barn som möter socialtjänsten har levt i en 

oförutsägbar miljö och saknat makt och kontroll, vilket gör handläggarens bemötande ännu 

viktigare och att de hjälper barnet att genom delaktighet öka känslan av förutsägbarhet och 

kontroll. 

 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan handläggaren utforska hur de olika miljöerna i 

barnets omgivning samspelar, lyfta upp dem i arbetet med barnet och familjen och beskriva 

vilka behov handläggaren kan se ur en professionell synvinkel (jmf Olsson, 2017). Vidare kan 

handläggaren genom att anta ett salutogent perspektiv, fokusera och förklara vilka styrkor 

denne ser hos det aktuella barnet med omgivande nätverk och med det försöka stärka barnets 

och familjens KASAM (jmf Antonovsky, 2005). Informanterna beskriver även att det är 

viktigt att arbeta flexibelt kring de svårigheter som kan uppstå i arbetet med delaktighet. I de 

fall föräldrar motsätter sig till att göra barnet delaktigt, måste de arbeta med föräldrarna, ta 

kontakt med andra i barnets närhet, så som förskola och skola. Det kan tolkas som att 

informanterna har förståelse för hur de mikromiljöer som barnet befinner sig i samverkar och 

genom detta kan barnets delaktighet öka. Det visar att informanterna besitter en medvetenhet 

och kunskap i det utvecklingsekologiska perspektivet, vilket kan bidra till en förståelse för hur 

olika kontexter och samhällsnivåer bidrar, orsakar eller påverkar det sociala arbetets innehåll 

och kontext, men även hur dessa kan skapa en helhetsbild och ökad förståelse för 

orsakssamband som både behöver motverkas och eller förstärkas.   

 

Antonovskys beskrivning av hur ett högt värde på komponenten meningsfullhet kan göra att 

en individ kan finna mening i motgångar och motivation till att hantera dem som utmaningar 

värda känslomässiga investeringar och engagemang (Antonovsky, 2005). Detta torde kunna 

sättas i relation till informant A3:s resonemang runt arbetet att göra barn delaktiga. Hur denne 

trots vissa hinder som att barnen inte vill eller kan uttrycka sin mening fortsätter att engagerat 

söka nya vägar för att anpassa delaktigheten utifrån barnets specifika förutsättningar. I citaten 

belyses också andra viktiga delar såsom handläggarens medvetenhet om att barnet befinner 

sig i ett system som, av handläggaren, behöver utvärderas och involveras för att kunna göra 

barnet delaktigt, i detta fall förskola och skola (jmf Olsson, 2017).  

 

Genom att kommunicera, involvera och förklara om rättigheter respektive skyldigheter som 

barnet och familjen har kan handläggaren påverka barnets och familjens situation på meso- 

och mikronivå och även öka möjligheten för förståelse gällande ett beslut (jmf Berg Eklundh 
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2010). En handläggare kan i egenskap av myndighetsperson fatta beslut som inte är i enlighet 

med ett barn eller en familjs önskemål. I dessa lägen kan det vara nära till hands att barnet och 

familjen får en känsla av att behandlas som objekt och därmed känna meningslöshet och 

likgiltighet då den egna viljan inte tycks spela någon roll då handläggaren ändå bestämmer 

allt. Det viktiga i ett sådant beslut är att handläggaren verkligen arbetar för dem som subjekt, 

och förklarar bakgrunden till fattade beslut. Även om det för barnet och familjen kan upplevas 

som ett felaktigt beslut kan ändå en större chans till känsla av sammanhang skapas vilket 

innefattar en begriplighet för varför handläggaren säger och gör som den gör (jmf 

Antonovsky, 2005).  

 

7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens huvudresultat. Därefter ges en kritisk 

reflektion över studiens resultat och analys. Därefter förs en kritisk metoddiskussion och 

avslutningsvis diskuteras förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Samtliga informanter beskriver att BBIC efter revideringen blivit ett mer användbart verktyg 

på så sätt att det blivit betydligt enklare, tydligare och framförallt bättre strukturerat, vilket de 

menar minskar den tidsåtgång som läggs på dokumentation. Det reviderade BBIC innehåller 

färre repetitioner och områdena har en tydligare fördelning mellan barnets utveckling, 

föräldrarnas förmåga samt familj och miljö, vilket bidrar till en bättre helhetssyn. Samtliga 

informanter beskriver också hur det reviderade BBIC har ett starkt fokus på risk- och 

skyddsfaktorer samt behov och mottaglighet.  

 

Samtliga informanter beskriver att delaktigheten utifrån vissa aspekter har ökat. Ett sätt att 

göra dem delaktiga är genom att informera, kommunicera, involvera och engagera familjen i 

arbetet. Flera informanter förtydligar också att göra barn delaktiga inte nödvändigtvis behöver 

handla om att barnet ska träffa handläggaren, även om det är det mest önskvärda. 

Informanterna beskriver hur det är deras skyldighet att i arbetet möjliggöra barns delaktighet, 

men att barnen aldrig är skyldiga att delta. Det handlar om att vara flexibel och hitta andra 

vägar för att få barnets subjektiva upplevelse av en situation, bland annat genom samverkan 

med förskola och skola.  
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Flera informanter menar vidare att BBIC efter revideringen bidrar till att öka barn och ungas 

delaktighet genom att det i BBIC:s dokumentationsmall måste anges varför man inte pratat 

med barnet, vilket handläggarna menar kan bidra till att “tänka en vända till”. Dock är inte 

alla av samma uppfattning, då vissa informanter ställer sig frågande till om det är BBIC, 

oavsett före eller efter revideringen, som bidrar eller påverkar om barn blir mer eller mindre 

delaktiga. Detta kan kopplas till handläggarens personliga upplevelse över hur arbetet runt 

barn och familjers delaktighet tar sin form och utövas. Dock är samtliga informanter överens 

om att hela BBIC är en påminnelse om att göra barn delaktiga. 

 

Informanterna beskriver vidare att det kan uppstå svårigheter med att göra barn delaktiga, det 

kan handla om föräldrars inställning till socialtjänsten eller barns lojalitet till föräldrarna. 

Huruvida BBIC, vare sig före eller efter revideringen, kan bidra till att minska dessa 

svårigheter kopplade till barns delaktighet framgår inte tydligt av studiens resultat. Vidare 

uttrycker en del informanter också att tidsbrist och hög arbetsbelastning innebär problem som 

kan försvåra arbetet med barns delaktighet.  

 

Vår studie syftar inte till att kunna generalisera resultatet eller bekräfta att målen med 

revideringen har uppnåtts, dock vill vi sammanfattningsvis dra slutsatsen att vår tolkning av 

resultatet och dess analys, ligger i linje med både tidigare forskning och Socialstyrelsens 

intentioner med revideringen. Vi vill därmed sträcka oss till att studien visar på dessa 

tendenser.  

 

Vi upplever oss kunna särskilja vissa informanters förhållnings- och arbetssätt från andra 

beträffande barn och familjers delaktighet i vårt empiriska material. Dessa informanter 

arbetade mycket med Signs of Safety, som är ett förhållningssätt, en lösningsfokuserad 

samtalsmetod och en klinisk erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell inriktad på utsatta 

barn och deras familjer. Vår uppfattning är att de som arbetar med Signs of Safety involverar 

barn och familj på ett annat sätt och gör dem mer delaktiga i arbetet. Exempelvis genom att 

öppet dokumentera, för att alla som är närvarande vid mötet med familjen ska kunna ta del av 

vad som dokumenteras. Mot bakgrund av vår tolkning tycker vi oss kunna se tendenser att 

BBIC mycket väl kan fungera tillsammans med Signs of Safety för att ytterligare kunna öka 

delaktigheten för barn och familj. Dock har vi valt att inte behandla detta, då det inte bidrog 

till att svara på syfte och frågeställningar. 
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Vi vill lyfta fram att beroende på vilket perspektiv som antas när det kommer till 

handlingsutrymme satt i relation till gällande dokumentationskrav upplever vi oss se följande. 

Å ena sidan kan handläggarnas handlingsutrymme begränsas, men å andra sidan kan dessa 

standardiserade mallar och höga dokumentationskrav vara det som gör att utredningarna blir 

oberoende av vilken handläggare som ansvarar för den. Detta kan anses bidra till att 

rättssäkerheten stärks, vilket flera av våra informanter berör. Ur ett annat perspektiv och i 

motsats till detta kan det tolkas att om dokumentationen blir så tidskrävande att handläggarna 

tvingas lägga större fokus på genomförandet av rätt och riktig dokumentation, istället för att 

träffa barn och familjer kan rättssäkerheten samtidigt försvagas. Vi vill därför poängtera att 

handläggarna inte bör begränsas på ett sådant sätt att deras professionella handlingsutrymme 

minskar. Det ju inte handläggnings- och dokumentationssystemet eller arbetssätten som 

skapar den bärande relationen, som är så viktig i socialt arbete, utan det mänskliga i den 

professionella rollen som handläggare. 

 

Utvecklingsekologin har vi i efterhand upplevt något svår att koppla till studien på det sätt 

som vi initialt hade för avsikt. Mot bakgrund av detta vill vi lyfta fram att resultatet med hjälp 

av en annan teori kan ha blivit mer uttömmande och har kunnat bidra till att förstå empirin på 

ett bättre sätt. Vi menar att den utvecklingsekologiska teorin bättre kan lämpa sig till att 

analysera studier om barn, istället för professionella, som i detta fall. Samtidigt menar vi, 

vilket också är anledningen till vårt val av teori, att det var svårt att inte beröra 

utvecklingsekologin genom att den ligger till grund för BBIC. 

 

Avslutningsvis kan vi med facit i hand konstatera att frågeställningarna om BBIC:s 

användbarhet och barn och ungas delaktighet visat sig utgöra två tämligen breda 

undersökningsområden och hade, kanske med fördel, kunnat begränsas ytterligare. Vår 

uppfattning är inte att någon av dem är mindre viktiga, intressant eller för del delen åtskilda 

från varandra, snarare tvärtom, men en snävare avgränsning hade kunnat bidra till ett mindre 

omfattande resultat och djupare analyser.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 
Intervju som metod är ett bra verktyg när det gäller att fånga människors upplevelser, men 

metoden innehåller även en del svagheter. Resultaten av intervjuernas baseras på ett samtal, 

på en viss plats och det finns en risk att det som sägs, medvetet eller omedvetet, kan ha andra 
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syften än vad vi förstår eller har tänkt oss (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Vår förförståelse 

inom området kan ha påverkat till en viss del, då vi båda har genomfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom socialtjänsten på enheter för barn och unga. Vi har dock 

försökt att vara objektiva och neutrala i vår tolkning av materialet. 

 

För att få ett bredare material och stärka tillförlitligheten hade vi kunnat intervjua fler 

informanter från flera olika kommuner. Fler variationer och mer skillnader kunde ha blivit 

synliga och en jämförelse mellan kommuner som använder BBIC och de som inte gör det, 

skulle kunna bidra till generaliseringar istället för de allmänna tendenser vi har sträckt oss till. 

De avgränsningar vi har gjort grundar sig dock i den förhållandevis knappa tidsplanen och 

våra begränsade erfarenheter. Vi är relativt oerfarna i positionen som intervjuare, även om vi 

har försökt att motverka detta genom att göra testintervjuer, men vi är ändå medvetna om att 

detta kan ha påverkat resultatet. Detta är också anledning till, förutom av etiska skäl, att vi 

valt att intervjua professionella istället för barn och unga, eller genomfört en aktstudie av 

befintliga utredningar, som hade kunnat generera ett mer tillförlitligt och bredare material.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant bidrag till forskningen kan vara en jämförande studie mellan de kommuner som 

använder BBIC med de fåtal som har valt att avstå att arbeta enligt detta. Den sociala barn- 

och ungdomsvården har genomgått stora förändringar och barnets ställning har upprepade 

gånger stärkts i lagstiftningen vilket ska efterföljas av alla myndighetsutövare, oavsett vilket 

arbetssätt, dokumentation- och handläggningssystem kommunen arbetar med. 

 

Ytterligare förslag från vår sida till vidare forskning är den aktstudie av befintliga utredningar, 

som vi nämnt ovan i metoddiskussionen, för att jämföra hur det stämmer med handläggares 

egna uppfattningar om sina utredningar. 

 

Avslutningsvis kan ett intressant bidrag till forskningen även vara att undersöka på vilket sätt 

BBIC kan samverka med eller kompletteras av andra, såsom exempelvis Signs of Safety.  
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Bilagor  
Bilaga 1 - Informationsbrev              
 
Information till dig som informant 
 
Socialstyrelsen genomförde en omfattande revidering av BBIC på regeringens uppdrag och 
under 2015 implementerades den nya modellen. Två delmål med revideringen var att öka 
delaktigheten för barn och unga samt göra BBIC lättare att använda. Mot bakgrund av detta är 
syftet med vår studie att undersöka vilka följder revideringen har genererat utifrån dessa 
delmål sett ur socialsekreterares perspektiv. 

Intervjun beräknas ta 45–60 minuter, på en tid och plats enligt överenskommelse. Intervjun 
kommer att spelas in och skrivas ut i text. 
 
Studien är ett examensarbete på grundnivå och en del av socionomutbildningen vid 
Högskolan i Gävle. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till 
andra studerande inom socionomprogrammet samt i form av ett examensarbete. När 
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det publiceras i en databas, DiVA. 
 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 
på sådant sätt att ingen individ kan identifieras. Inspelningarna och den utskrivna texten 
kommer att förstöras efter avslutad studie. 

 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
motivering. 

Ansvariga för studien är Frida Elofsson, Sandra Nomyr Adobati samt handledare Lotta Berg 
Eklundh. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Frida Elofsson     Sandra Nomyr Adobati  
Student     Student  
Mail: ofk15feo@student.hig.se  Mail: vss15sni@student.hig.se 
Telefon: 073-819 25 45   Telefon: 070-224 53 96   
       
Lotta Berg Eklundh 
Handledare 
Mail: lotta.bergeklundh@founordost.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Tema Socialsekreteraren 

● Hur länge har du arbetat inom socionomyrket? 
● Med barn och unga? 
● På vilka sätt har du fått kunskap om BBIC? 
● Vilken tillgång har du till Grundboken i BBIC? 
● Hur använder du Grundboken i BBIC? I vilken utsträckning? 
● Vilken tillgång har du till Metodstödet för BBIC? 
● Hur använder du Metodstödet för BBIC? I vilken utsträckning? 

 
Tema användarvänlighet 

● Kan du beskriva hur användandet av BBIC har förändrats sedan revideringen? 
● Vad har varit den viktigaste förändringen? 
● Hur påverkar det ditt arbete? 
● Är det möjligt att följa BBIC fullt ut? 
● Vilka styrkor upplever du att det finns med BBIC? 
● Upplever du att det finns delar i BBIC som kan utvecklas och förbättras? Vilka delar 

och på vilket sätt? 
 

Tema barnperspektiv 

● Hur definierar du barnperspektivet? 
● Kan du beskriva hur du arbetar för att barnperspektivet ska beaktas i ditt arbete? 
● Vad innebär barns röst enligt dig? 
● Kan du beskriva “att komma till tals”? 
● Kan du beskriva vad ”barns behov i centrum” innebär för dig? 
● På vilket sätt tycker du att BBIC behandlar barnets behov i barnavårdsärenden? 
● Upplever du att barnperspektivet förändrats efter revideringen av BBIC och i så fall på 

vilket sätt?   
 
Tema delaktighet 

● Vad betyder delaktighet för dig? Beskriv 
● Vad är viktigt för dig i arbetet med barns delaktighet? 
● Anser du att BBIC:s olika delar påverkar ditt arbete med barns delaktighet? Beskriv. 
● Anser du att BBIC:s olika delar påverkar barns möjlighet till delaktighet och att få 

komma till tals? Beskriv 
● Har ditt synsätt kring barns delaktighet förändrats/utvecklats sedan revideringen? På 

vilket sätt? 
● Upplever du att du träffar barnet i annan utsträckning? Föräldrarna? Beskriv. 
● Arbetar ni i verksamheten för att utveckla arbetet med barn och ungdomars 

delaktighet? På vilket sätt? 
● Anser du att det finns svårigheter/hinder för arbetet med barns delaktighet? Beskriv. 
● Ytterligare synpunkter på arbetet med barns delaktighet, något mer som borde ingå? 

 
 
  



 

 44 

Bilaga 3 - Samtyckesbrev 
 

Socialstyrelsen genomförde en omfattande revidering av BBIC på regeringens uppdrag och 

under 2015 implementerades den nya modellen. Två delmål med revideringen var att öka 

delaktigheten för barn och unga samt göra BBIC lättare att använda. Mot bakgrund av detta är 

syftet med vår studie att undersöka vilka följder revideringen har genererat utifrån dessa 

delmål sett ur socialsekreterares perspektiv. Studien baseras på forskningsetiska principer 

enligt följande: 

- Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 

avstå från att besvara vissa frågor under intervjuns gång. 

- Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut. Inspelningen och utskriften av 

intervjun kommer att förstöras efter att avslutad studie. 

- Den information du lämnar kommer behandlas säkert och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. 

- All information som framkommer i intervjun kommer enbart användas till följande 

studie. 

- Den information du lämnar kommer att avidentifieras, detta för att du och din 

arbetsplats inte ska kunna gå att identifiera. 

 
Jag har härmed tagit del av ovanstående principer som gäller för mitt deltagande i studien.   

Ort och datum: __________________________________   

Namnunderskrift: ________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________ 

 
 
 


