
 
 

 

 

Familjebehandling möter 

 Barns Behov I Centrum 

Några utredare och behandlares syn på BBIC´s inverkan på 

familjeterapeutisk insats inom socialtjänstens öppenvård 

Agneta Hellman 

 

 

Psykoterapeutprogrammet inriktning Familjeterapi, 90 hp 

Institutionen för klinisk vetenskap, psykoterapi 

Höstterminen 2011 

Examensarbete 15 hp 
Handledare: Kenneth Sundh, fil.dr. i socialt arbete  



 
 

SAMMANFATTNING 

För relativt kort tid sedan, år 2006 började en omfattande reform BBIC– barnets behov i 

centrum spridas inom socialtjänsten i Sveriges kommuner. BBIC är ett system för 

handläggning och dokumentation, planering och uppföljning av insatser. Idag arbetar över 

hälften av Sveriges kommuner med BBIC och därmed berörs också dessa kommuners 

öppenvårdsverksamheter som arbetar utifrån biståndsgivna insatser.  

 Den här studiens syfte har varit att ta reda på hur BBIC inverkar på den 

familjeterapeutiska insatsen inom socialtjänstens öppenvård i en kommun, genom att 

efterfråga några utredare och behandlares erfarenheter och åsikter. Studien försöker också 

svara på förutsättningar och möjligheter för BBIC att fungera som metodutvecklande 

instrument genom insatsen. Det är en kvalitativ studie utifrån ett hermeneutisk perspektiv. 

Fokusgruppintervjuer har valts som metod för insamling av data.  

 I resultatet framkommer att BBIC inte direkt har någon inverkan på 

behandlarnas familjeterapeutiska förhållningssätt eller metodval. Däremot har BBIC en 

inverkan på insatsen på andra sätt. BBIC styrka ligger i formulerandet av barns behov och 

föräldrars förmåga, och delvis i den struktur som BBIC föreslår. Svårigheter framkommer vad 

det gäller övergång från utredning till insats, målformulering och därmed måluppfyllelse. 

Såväl behandlare som utredare tänker olika kring sin egen delaktighet och relation till BBIC 

och efterfrågar mer gemensam utbildning kring BBIC. Frågor om organisationens betydelse 

för samarbetet väcks. BBIC har förutsättningar att fungera som metodutvecklande instrument 

i den familjeterapeutiska insatsen, men kan utvecklas. 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Familjeterapi, familjebehandling, BBIC, metodutveckling, öppenvård. 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

SAMMANFATTNING .................................................................................................................................... 0 

 

BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 

Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................................................... 1 

BBIC ........................................................................................................................................................ 1 

Socialtjänstens öppenvård ..................................................................................................................... 4 

BBIC och socialtjänstens öppenvård ..................................................................................................... 4 

Familjebehandling .................................................................................................................................. 5 

Tidigare studier ...................................................................................................................................... 5 

Begrepp och definitioner ........................................................................................................................... 6 

Syfte och frågeställningar......................................................................................................................... 7 

 

METOD ........................................................................................................................................................... 7 

Respondenterna ......................................................................................................................................... 8 

Genomförande ........................................................................................................................................... 9 

Analysmetod ............................................................................................................................................ 10 

Etiska överväganden ................................................................................................................................ 11 

 

RESULTAT .................................................................................................................................................... 11 

Tema 1:  Planering av familjeterapeutisk insats .................................................................................. 12 

Om utredningen och BBIC ................................................................................................................... 12 

Relationen till familjen ......................................................................................................................... 12 

Genomförandemötets betydelse .......................................................................................................... 13 

Den mixade gruppen ............................................................................................................................ 13 

Tema 2: Genomförande av familjeterapeutisk insats .......................................................................... 15 

Mål för insats ........................................................................................................................................ 15 

Familjearbete – Metodval .................................................................................................................... 15 

Uppföljningsmötets betydelse ............................................................................................................. 16 

Den mixade gruppen ............................................................................................................................ 16 

Tema 3:  Avslut av familjeterapeutisk insats ........................................................................................ 17 

Avslut - måluppfyllelse ........................................................................................................................... 17 

BBIC – gemensam syn ............................................................................................................................ 18 

Den mixade gruppen ............................................................................................................................ 19 

 

DISKUSSION ...............................................................................................................................................20 

Mål och metodval ....................................................................................................................................20 

BBIC – familjeperspektivet ..................................................................................................................... 22 



 
 

(O)enigheten om BBIC ............................................................................................................................. 23 

Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 24 

Övergripande slutsatser ......................................................................................................................... 25 

 

KÄLLFÖRTECKNING ....................................................................................................................................I 

Tillkännagivande.......................................................................................................................................... II 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................................... III 

Bilaga 2 ......................................................................................................................................................... IV 

Bilaga 3 .......................................................................................................................................................... V 

 

  



1 
 

BAKGRUND 

Intresset för den här studien har väckts utifrån att jag i mitt arbete som behandlare på en 

öppenvårdsenhet inom socialtjänsten, och tidigare som utredare inom socialtjänsten, sett 

BBIC (Barns Behov I Centrum) växa fram, implementeras och utvecklas. BBIC har  i 

huvudsak utvecklats som ett instrument för handläggning och dokumentation i utredningar, 

men också som instrument för planering och uppföljning av insatser inom öppenvården. 

Parallellt har jag erfarit att gången från utredning till genomförande av insats varit föremål för 

kontinuerlig omprövning, för att finna ett gott flöde i denna process och för att berörda parter; 

utredare, familj och behandlare ska kunna vara delaktiga och överens kring sina roller.  

 

Implementeringen av BBIC i kommunen har i mitt tycke medfört nya strukturer och förstärkt 

viktiga förhållningssätt i arbetet utifrån dess grundprinciper. Det tydliga barnfokus som följer 

med BBIC medför att uppdragen är målformulerade utifrån barnets behov. Det har gjort mig 

nyfiken på hur BBIC inverkar på arbetsgången, och om det medför implikationer för 

familjebehandlingen inom öppenvården. 

 

Arbetet med implementeringen av BBIC inom socialtjänsten i Österåkers kommun startade i 

jan 2007 och sedan mars 2009 har Österåker varit en licensierad BBIC kommun. Inom 

kommunens socialtjänst finns en intern öppenvårdsverksamhet kallad ”Hamnen” som 

erbjuder familjebehandling utifrån biståndsbeslut av utredare. Behandlarna på 

öppenvårdsverksamheten och utredande socialsekreterare sorterar organisatoriskt under 

familjeenheten med gemensam chef. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

2006 började socialtjänsten i Sveriges kommuner att på allvar införa BBIC. Användningen av 

BBIC har därefter brett ut sig alltmer och idag arbetar mer än hälften av Sveriges kommuner 

med BBIC (Socialstyrelsen, 2011). 

 

BBIC 

Metoden är hämtad ifrån England och har anpassats till Svenska förhållanden av 

socialstyrelsen som också ansvarar för att implementera modellen i Sverige och licensierar 

kommuner som vill använda arbetssättet. Licensierade kommuner erhåller ett omfattande 
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arbetsmaterial med datastöd och kommunerna förbinder sig att följa BBIC´s koncept, enligt 

socialstyrelsens anvisningar. Socialstyrelsen (2006) påpekar att även om BBIC framförallt är 

en arbetsmodell för utredare ska dess grundprinciper genomsyra hela socialtjänsten, och ge 

vägledning för hur utrednings- och uppföljningsarbetet ska förstås och bedrivas. 

 

De nio grundprinciper som skall genomsyra BBIC´s arbete är: 

o Barn och unga i centrun 

o Teorietiska utgångspunkter – utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barn och 

ungas utveckling 

o Likvärdiga möjligheter för alla barn 

o Samarbete med barn och deras familjer 

o Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser 

o Identifiera resurser och brister 

o Insatser under utredningens gång 

o Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser 

o Kunskap och beprövad erfarenhet 

 

Den teoretiska kunskapsbas som ligger till grund för BBIC och som enligt Socialstyrelsen ska 

vara övergripande är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv där barns utveckling 

sker i ett sammanhang, i ett samspel, och i interaktion med olika faktorer i omgivningen 

(Andersson G, 2002; enligt Socialstyrelsen, 2006). Som grund ligger också Bolwbys 

anknytningsteori utifrån att det är grundläggande för barnets psykiska utveckling att barnet 

har möjlighet att knyta an till åtminstone en vuxen, och att separationer, vanvård och 

försummelse tidigt i livet kan få konsekvenser för barnets fortsatta utveckling (Lindén, G 

2002;  enligt Socialstyrelsen, 2006). Teorier om kritiska perioder i barns utveckling, risk och 

skyddsfaktorer, sårbarhet och motståndskraft (utvecklingspsykopatologi), (Broberg, A i 

skriftserie 2004:2 från Stiftelsen Allmänna Barnhuset; Andersson,G (2000) i Meeuwisse, A 

m.fl.; enligt Socialstyrelsen, 2006). Även teorier om föräldrars förmåga till omsorgtagande 

och familjers funktion. Miljöfaktorer kan påverka både barns utveckling som föräldrars 

förmåga att tillgodose barnets behov då det finns ett samband mellan socialekonomisk 

utsatthet och fysisk och psykisk ohälsa (Socialdepartementet, 2004; enligt Socialstyrelsen, 

2006).   
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Enligt Dahlberg & Forsell (2006) som arbetat med att utveckla BBIC sedan start i en av de sju 

försökskommunerna, är det en viktig men tidskrävande process att införliva grundprinciperna 

på alla nivåer i organisationen. Deras erfarenhet är att grundprinciperna behöver vara ständigt 

närvarande i diskussioner och utvecklingsarbete på arbetsplatsen. De är viktiga vägvisare i ett 

lärande utvecklingsarbete. 

 

 

Fig 1: BBIC Triangeln            (http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic) 

 

Triangeln (se fig.1) ger en struktur för att hämta in och analysera information till utredningen 

men också för planering och uppföljning av insatser. Helhetssynen grundar sig i ett  

utvecklingsekologisk synsätt där alla faktorer i barnets liv och omgivning samspelar och 

BBIC illustrerar detta samspel med hjälp av en triangel där barnets behov av stöd och hjälp 

sätts i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven, och därtill väger man in 

faktorer från familj och miljö (Dahlberg & Forsell, 2006). 

 

Fördelar med modellen som framhålls är bland annat att BBIC som arbetssätt ska hålla barns 

perspektiv i fokus under arbetet för att tillgodose deras behov och inte de vuxnas. Det ska 

också öka barns, föräldrars och andra aktörers delaktighet i planering och beslut. BBIC 

innebär en arbetsordning och struktur som ökar sannolikheten att inte missa de väsentliga 

behov som barn behöver få tillgodosedda, och på så sätt bidra till en ökad kvalitet och 

rättsäkerhet (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Modellen har också fått en del kritik bland annat för sin begränsade familjesyn på bekostnad 

av en mer systemiskt orienterad ansats. Lundsbye (2008) menar att den helhetssyn som ska 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic
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löpa som en röd tråd försvinner i formulärarbetet, istället framkommer individfokusering på 

barnet som symtombärare. Hedlund & Lovén (2008) kritiserar också det teoretiska och 

vetenskapliga ramverk på vilket BBIC vilar. Enligt dem hänvisar Socialstyrelsen (2008) till 

den grundforskning (Deparment of Health, 2000) som ICD den engelska förlagan till BBIC 

bygger på och som framhåller ett eklektiskt synsätt där psykodynamisk, 

inlärningspsykologisk, utvecklingsekologisk teori och systemteori ingår. Teorier som 

Department of Health (2000) påpekar ska bidra till en helhetssyn och styra valet av 

socialtjänstens intervention utifrån både barnets och dess familjs behov. Hedlund & Lovén 

(2008) visar i sin studie att varken inlärningspsykologi eller systemteori framkommer vid 

närmare granskning, och de anser att den helhetssyn som systemteori och Bronfenbrenners 

utveklingsekologiska teori förespråkar får stå tillbaka inom socialtjänsten i de utredningar 

man granskat.  

  

Socialtjänstens öppenvård    

Socialtjänstens öppenvård för barn och unga erbjuder en stor mängd olika insatser där 

svårigheter ska avhjälpas på hemmaplan utan att barn ska avskiljas från hemmet. 

Kommunernas öppenvård erbjuder förebyggande insatser lika väl som insatser som ska utgöra 

alternativ till institutionsplaceringar, och öppenvård erbjuds både med och utan föregående 

biståndsprövning. En stor andel kommuner har således insatser med stöd till familjer av olika 

slag. Det rör sig om samtalsstöd till enskilda familjemedlemmar likaväl som 

familjeterapeutiska insatser (Socialstyrelsen & Forkby, 2006). Omfattningen av hjälp till 

familjer kan ses som ett uttryck för hur och var kommunernas socialtjänst förlägger orsak och 

ansvar för hur man avhjälper svårigheter hos barn och ungdom.  

 

BBIC och socialtjänstens öppenvård 

Biståndsgivning med BBIC-utredningar som underlag tar fasta på att insatsen ytterst ska 

tillgodose barns behov inom ett eller flera av de behovsområden som utretts, och där målen 

för insatsen formuleras i en vårdplan och/eller genomförandeplan. En genomförandeplan ska 

upprättas tillsammans med föräldrar och barn, samt med den öppenvårdsenhet som ska 

genomföra insatsen, i ett samarbetsprojekt som ska klarlägga vad som ska göras och hur det 

ska gå till och där dessa tre parter ska ha inflytande över vad som till sist formuleras. 

Genomförandeplanen ska innehålla konkreta och urskiljbara mål och konkreta insatser för 

vården. Enligt BBIC-konceptet ska genomförandeplanen och en uppföljningsdel användas 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/koncept#anchor_2
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under insatsen. Med genomförandeplanen blickar man framåt, med hjälp av uppföljningsdelen 

ser man tillbaka. Uppföljningsdelen syftar till en strukturerad och målinriktad uppföljning där 

barn ska vara delaktiga, vilken de kan bekräfta med sin underskrift (www.socialstyrelsen.se, 

nov 2011). Genomförandeplanen är det dokument som ska vara styrande för hur insatsen 

genomförs. Det ska vid behov revideras, och till sist pröva i vilken utsträckning målen har 

uppfyllts.  

 

Familjebehandling 

En familjebehandlare utgår från ett familjeperspektiv vilket innebär att man har familjen i 

fokus och de problem som uppstår förstås utifrån ett systemiskt perspektiv, och ibland utifrån 

flera system samtidigt, s k multisystemiskt perspektiv. De symtom som uppstår kan hänga 

ihop med individen själv, men också med de system som individen ingår i. Behandlaren 

inriktar sig på relationerna inom familjen, hur de påverkar och påverkas av varandra, och 

arbetar för att påverka dem i en mer funktionell riktning (Hansson, 2004). Uppdrag som 

formuleras i genomförandeplaner utifrån BBIC utredningar utgår uteslutande från barnets 

behov. Borgengren & von Campenhausen (2010) menar att ett individuellt problem behöver 

formuleras om till ett familje- och relationsproblem där flera är inblandade. Det är 

familjebehandlarens första viktiga uppgift.  

 

Tidigare studier 

Ett flertal studier och utvärderingar har genomförts sedan BBIC infördes i Sverige. Dessa har  

i huvudsak haft fokus på att utvärdera implementering av BBIC i organisation/socialtjänst 

(Sjömar, 2007),  och om utredarnas uppfattning om BBIC som utredningsmodell och 

utredningars innehåll och kvalitet (Sandahl 2011; Ångman 2009; Aronsson & Kildén 2009; 

Nilsson & Burman, 2004).  

 

En studie utforskar behandlares syn på BBIC utifrån rättssäkerhet, delaktighet och att få sin 

röst hörd (Fransson & Sindt, 2009). Här framkommer bl a att när man idag utgår från barnets 

behov och inte föräldrarnas problem blir det positivt när det gäller att motivera föräldrar att 

arbeta mot en förändring för sina barns skull. BBIC har även ansetts leda till att utredare och 

behandlare nu mer talar samma språk och förstår varandra bättre. Det uttalas också att det 

finns en risk med BBIC´s omfattande mängd formulär för den ovane utredaren, då det kan 

http://www.socialstyrelsern.se/
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resultera i en stor mängd punkter som behandlarna förväntas kunna förändra när det gäller 

familjen. Det kan leda till en känsla av hopplöshet för föräldrarna. 

 

Begrepp och definitioner 

För enkelhetens skull har jag valt att kalla alla barn och unga upp till 18 år för barn i denna 

studie. Av samma anledning använder  jag genomgående begreppen behandlare för 

familjeterapeuterna på öppenvården och utredare avseende handläggande socialsekreterare. 

Jag väljer också att följa Hanssons (2004) begrepp familjebehandling för arbetet som utförs 

inom socialtjänstens öppenvård.   

 

Familj: En familj kan se mycket olika ut och bestå av individer som lever tillsammans under 

mer eller mindre fasta former (Hansson, 2004). Familjen är svår att definiera och kan vara 

byggd av blodsband, gemensam boplats, juridiska aspekter, och människors egna ideér om 

vilka som kan eller ska ingå i en familj. Det kan vara skillnad mellan olika kulturer och 

sociala grupper (Olsson & Petitt, 1999). 

 

Familjesystem: Kan vara den typ av familjebildning som finns i en viss kultur exempelvis 

kärnfamilj, flergenerationsfamilj, storfamilj. Det kan vara den grupp av familjemedlemmar 

som träffar en terapeut och ett system bestående av familjemedlemmar (Olsson & Petitt, 

1999). 

 

Familjebehandling: Behandling kan ske med delar av familjen eller alla i familjen. Även  

flera generationer kan ingå. Behandlingen kan definieras av att den riktas mot familjer. Det 

kan också definieras utifrån att man ska förstå eller påverka ett visst problem eller symtom 

utifrån ett specifikt synsätt och gör detta med kunskap om hela det existerande 

familjesystemet. Ett annat sätt är att det definieras av de teorier som tar upp interaktioner och 

relationer mellan människor och som ligger till grund för behandlingen. Enligt Hansson bör 

dessa samtliga delar ingå i familjebehandling (Hansson, 2004). Enligt Olsson & Petitt, (1999) 

är familjebehandling ett samlingsnamn för förändringsarbete som syftar till att par och 

familjer löser problem, lär sig nya beteenden eller får annan hjälp. 

 

Familjearbete: Är förändringsarbete med familjer eller familjemedlemmar som utförs av 

personer som inte är psykoterapeuter och utföras inom bl a socialt arbete, psykosocialt 
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behandlingsarbete, psykiatrisk behandling. Familjearbete kan bedrivas utifrån samma teorier 

som familjeterapi (Olsson & Petitt, 1999). 

 

Familjeterapi: Kan ses som en specialinriktning av familjebehandling. Hansson, (2004) 

föreslår att familjeterapi ska reserveras för det arbete som utförs av legitimerade 

psykoterapeuter i en psykoterapeutisk kontext. Enligt Olsson & Petitt, (1999) är familjeterapi 

psykoterapi inom det sammanhang som en familj utgör. Det är också ett synsätt på psykiska 

problem, och benämning på den inriktning i psykoterapi som utgår från systemteorier, 

kommunikationsteorier och konstruktivistiska teorier. Vanliga antaganden är då att pågående 

samspel och kommunikation mellan människor har stor betydelse för uppkomsten och 

bibehållande av problem, även att en familjs struktur och organisation påverkar hur 

familjemedlemmarna fungerar och mår.  

 

Helhetssyn: Förståelse för vad som är viktiga relationer och samband inom ett system och 

dess relation till omgivningen (Hansson, 2004). En idé om att se helhet och sammanhang och 

som bl a  ingår i ekologiskt tänkande och systemtänkande (Olsson & Petitt, 1999) 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur BBIC inverkar på den familjeterapeutiska 

insatsen inom socialtjänstens öppenvård. 

 

Frågeställningar: 

 Hur ser utredare på BBIC´s inverkan på den familjeterapeutiska insatsen? 

 Hur ser behandlare på BBIC´s  inverkan på den familjeterapeutiska insatsen? 

 Förutsättningar och möjligheter för BBIC att fungera som metodutvecklande 

instrument? 

 

 

METOD  

Den här studien har en kvalitativ ansats och tar en hermeneutisk utgångspunkt (Kvale, 1997).  

Enligt Olsson & Sörensen (2008) är avsikten med ett hermeneutiskt forkningsperspektiv att 

fånga människors upplevelser genom deras sätt att uttrycka sig, tolka och förstå sammanhang 

och ha möjlighet att förklara. Forskaren söker en förståelse genom att tolka respondenten 
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utifrån dennes egen horisont, och utgår i sin tolkning från sin egen förförståelse. Metoden 

handlar om delarnas och helhetens förhållande till varandra och till en rimlig tolkning.  

Genom att studera några utredare och behandlares erfarenheter gällande relationen mellan 

BBIC och den familjeterapeutiska insatsen inom öppenvården, är det tänkt att designen ska 

skapa en djupare förståelse för de frågeställningar som denna studie ställer. På grund av 

omfattningen och det tidsperspektiv jag haft till förfogande, har jag valt att begränsa studien 

till att gälla utredare och behandlare, och utelämna familjer vars erfarenheter givetvis hade 

varit mycket intressant att ta del av. 

 

Som datainsamlingsmetod har jag valt att göra tre kvalitativa intervjuer i form av 

fokusgrupper. Det möjliggör att samla respondenterna i grupper och fokusera kring ett ämne,  

 - hur inverkar BBIC på den familjeterapeutiska insatsen. Intervjuformen skapar en 

grupprocess där den enskilda deltagarens uppfattning kan leda till tankar hos andra, och där 

många olika perspektiv kan komma fram (Obert & Forsell, 2000). Ett lämpligt deltagarantal i 

en fokusgrupp är, inte färre än fyra och inte fler än sex personer (Wibeck, 2010).  

 

De två första gruppintervjuerna vänder sig till utredare respektive behandlare. Enhetschefen 

för Familjeenheten har ombetts göra urvalet av fem utredare. Kriterier för detta var att de 

skulle arbeta med BBIC utredningar  och ha flera års erfarenhet av utredningsarbete, samt att 

utredarna skulle representera såväl barn- som ungdomsgruppen. Anledningen till att det skulle 

gälla fem utredare var för att få samstämmighet med antalet behandlare, då endast fem var i 

tjänst för tillfället då intervjuerna planerades. Den tredje fokusgruppintervjun har för avsikt att 

fördjupa information som framkommer som särskilt intressant från de två första intervjuerna, 

utifrån de frågeställningar som ställs i studien. Till denna sista intervju ska urvalet ske via 

lottning av tre respondenter från respektive grupp. 

 

Respondenterna 

De fem utredare som deltagit i intervjuer är i åldern 26-40 år och kvinnor. Alla är socionomer 

och har mellan 3 - 15 års yrkeserfarenhet som utredare. Samtliga har grundutbildning i BBIC 

på 2-3 dagar, och de har tidigare deltagit och deltar nu i pågående uppföljningsdagar på 

arbetsplatsen. De fyra behandlare som deltagit är i åldern 42-59 år, två män och två kvinnor. 

De har mellan 8-30 års erfarenhet som behandlare. Två behandlare är socionomer och har en 

tvåårig familjeterapeutisk utbildning. Båda två har tidigare arbetat som utredare innan BBIC 
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infördes. En behandlare är socialpedagog och FFT-terapeut (funktionell familjeterapi). En 

annan är sjuksköterska med en treårig- och två tvååriga familjeterapiutbildningar. Två av 

behandlarna har två dagars grundutbildning i BBIC, en annan har två halvdagars utbildning 

och en har ingen utbildning inom detta.  

 

Samtliga respondenter har tillfrågats och gett sitt godkännande till att göra en ljudinspelning 

av  intervjuerna, som sedan ska transkriberas. Efter godkännande av uppsats kommer 

utskrifter och ljudband att raderas och makuleras.  

 

Genomförande 

Inför fokusgruppintervjuerna fick samtliga informanter ett informationsblad tillsänt sig (bil.1) 

som kortfattat beskrev bakgrund, syfte och tillvägagångsätt. Varje intervju tillfälle inleddes 

med en presentation av syftet, teman, samt upplägget av intervjun.  

 

De två första intervjuerna med utredare och behandlare tog knappt två timmar vardera, och 

skedde på respektive grupps arbetsplats i november 2011. Ett bortfall uppstod vid andra 

intervjun då en behandlare uteblev p g a sjukdom. Inför de två intervjuerna har jag som 

forskare och moderator sammanställt egna stödfrågor utifrån de aktuella teman som berörts 

(se bilaga 2). Min avsikt har inte varit att få svar på dessa frågor, utan för att ha till hands om 

jag som moderator skulle behöva återföra till ämnet, fylla ut, fördjupa eller inspirera till 

samtalet. Båda intervjuerna har skett i form av ett öppet samtal kring tre teman som följer 

processen för en insats över tid. 

 

Tema 1: Planering av familjeterapeutisk insats  

Tema 2: Utförande av familjeterapeutisk insats  

Tema 3: Avslut av familjeterapeutisk insats. 

 

De två första intervjuernas resultat har behandlats och utgjort underlag för den tredje intervjun 

som gjordes i december 2011. Intervjun har genomförts på en konferansavdelning i anslutning 

till den gemensamma arbetsplatsen och tog ca 90 min. Samtliga sex deltagare hade lottats från 

tidigare intervjuer förutom en utredare som fick förhinder och därmed byttes ut till en utredare 

som deltagit i tidigare intervju. Vid tredje intervjun deltog endast två utredare och två 

behandlare, då två av respondenterna lämnade återbud samma dag. Denna intervju har varit 
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halvstrukturerad och som moderator har jag använt intervjufrågor (se bilaga 3) för att kunna 

fördjupa samtalen kring viktiga aspekter som framkommit från de första intervjuerna. 

 

Analysmetod 

Analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys. Analysen av fokusgruppsdata började redan 

när den första intervjun genomfördes. Datainsamling och analys är parallella processer 

(Krueger 1998c; Wibeck 2011). 

 

De tre gruppintervjuerna har transkriberats snart efter genomförandet. Varje transkription är  

genomläst ett flertal gånger för att få ett helhetsomdöme. Det har dessutom funnits möjlighet 

att upprepade gånger gå tillbaka och lyssna till varje inspelning. Antingen för att lyssna om 

eller lyssna efter tilläggsinformation då något uppstått som oklart, eller för att detaljerat gå 

igenom någon del som setts som särskilt intressant.  

 

Därefter har materialet sammanställts och kodats. Noggrannhet, ett systematiskt angreppssätt 

men också flexibilitet och fantasi krävs av den som ska analysera ett fokusgruppsmaterial 

(Wibeck, 2011).  I de två första transkriberade intervjuerna har ett första steg varit att olika 

uttalanden sorterats upp. De har färglagts utifrån tre teman som intervjuerna byggt på;  

planering, utförande och avslut av insats. I nästa steg har de färgmärkta uttalanden reducerats 

och det som tolkats som intressant utifrån frågeställningarna har skrivits upp på blädderblock 

under samma teman. Därefter har meningar kodats och grupperats i olika aspekter som 

framkommit inom varje tema. Koderna har jämförts med varandra, för att ytterliggare 

reduceras och sammanföras till ett mindre antal övergripande aspekter inom varje tema. Dessa 

utgjorde sammanlagt åtta nya aspekter som låg till grund för den tredje och sista intervjun 

vars data hanterats enligt samma princip som tidigare, med den skillnad att meningar 

reducerats och sorterats in under de olika aspekterna inom varje tema. Materialet har därefter 

kodats, jämförts och reducerats ytterliggare utifrån vad som tolkats som intressant för studiens 

syfte och frågeställningar och presenterats i resultatdelen. Inför  resultatdiskussionen har en 

fördjupad bearbetning av den tematiserade resultatpresentationen gjorts som resluterat i tre 

mer övergripande teman. Jag har läst och tolkat materialet i sina delar och i helhet, om och om 

igen enligt principen för hermeneutisk tolkning som pekar på betydelsen av den ständiga 

växlingen mellan delar och helhet (Olsson & Sörensen 2008).  
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Etiska överväganden 

Min egen roll som författare till denna rapport blir intressant att ta i beaktande utifrån att 

intervjuerna sker på min egen arbetsplats. Respondenterna från öppenvårdsverksamheten är  

mina kolleger idag och två av utredarna har jag tidigare varit kollega med. Det har sina för- 

och nackdelar. En fördel kan vara att jag har med mig en förförståelse och är bekant med det 

arbete som utförs, och alla vet att jag vet. En nackdel kan vara att det innebär att jag därmed 

har blinda fläckar, och att det finns risk för en hänsynsfull försiktighet i mitt eget 

förhållningssätt, men också från respondenterna. I övrigt har jag följt principerna för 

samtycke och möjligheter för intervjupersonerna att när som helst avbryta sitt deltagande i 

gruppintervjun. 

 

 

RESULTAT 

I denna resultatdel redogörs för resultatet av tre fokusgruppsintervjuer, en med utredare och 

en med behandlare, och slutligen en mixad grupp av utredare och behandlare. Materialet är 

disponerat utifrån tre teman som togs upp i intervjuerna – planering, genomförande och avslut 

av familjeterapeutisk insats.  

 

Vid genomgången av materialet från intervjuerna av utredarna och behandlarna, var för sig, 

framkom olika aspekter under de tre teman som den familjeterapeutiska insatsen var indelad 

utifrån. Temaredovisningen inleds med att jag jämför utredarnas och behandlarnas 

diskussioner i syfte att tydliggöra skillnader och likheter i diskussionerna. Avslutningsvis 

presenteras resultatet av den avslutande intervju då behandlare och utredare suttit 

tillsammans.  

 

Tabell 1   Översikt av resultatdelens upplägg utifrån intervjuer med utredare och behandlare. 

Tema 1.Planering av insats 2.Utförande av insats 3.Avslut av insats 

Aspekter -Om utredningen och BBIC 

-Relationen till familjen 

-Genomförandemötets 

betydelse 

-Mål för insats  

-Familjearbete-metodval 

-Uppföljningsmötets 

betydelse 

-Avslut-måluppfyllelse 

-BBIC-gemensam syn 
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Tema 1:  Planering av familjeterapeutisk insats 

Om utredningen och BBIC 

Utredarna är i stort överens om att BBIC-utredningen är ett viktigt dokument som fokuserar 

på barnet och tar fram barnets behov. Även om man tycker sig ha haft fokus på barnet 

tidigare, så bidrar BBIC till att lyfta fram barnet än mer. En av utredarna nämner att det blir 

tydligare redan utifrån utredningsplanen. Utredning enligt BBIC ger idag ett annat underlag 

för att se barnets behov, och även för att lyfta om barnet har egna svårigheter vilket man 

kanske missat tidigare, enligt en annan utredare. Någon tycker att BBIC´s struktur, triangeln, 

är till hjälp för att förtydliga barnets behov, vilket också måste bli tydligare för behandlarna.  

Behandlarna har mer självklart inte så mycket åsikter om BBIC  roll under  utredningen, men 

några behandlare betonar att man fokuserar mer på barnen nu sedan BBIC infördes. 

 

Utifrån BBIC´s fokus på barn fördes ett samtal kring barnperspektiv kontra familjeperspektiv. 

Några utredare menar att man tidigare tog fokus på att ta med fler generationer redan i 

utredningsarbetet. Sedan man började följa BBIC´s utredningsmallar har det tappats bort. En  

utredare funderar över om det är något i BBIC struktur som hindrar. Visserligen tittar man på 

familjenätverket och föräldrars uppväxt, men det är sällan man kallar till nätverksmöten nu 

mera. Möjligen väljer man bort det för att det blir för mycket att hantera. Nätverksmöten tar 

tid och det gör BBIC utredningar också, tycker en annan.    

 

Utredarna menar att de tidigt märker om en familjeterapeutisk insats kan vara aktuell, men att 

man inte vet vad öppenvården kan hjälpa till med förrän man närmar sig eller är klar med 

analysen. Både utredare och behandlare är medvetna om att BBIC är tydlig med att insats ska 

ske så snart som möjligt, om det finns behov. Det är bra, men det finns en risk att det inte blir 

lika nyanserat som det kunde bli om utredningen gjorts klar, tycker en utredare. Samtliga 

behandlare tycker att som grund ska utredning vara klar innan förfrågan om insats kommer till 

öppenvården, men allt oftare blir det insats under utredning nu. En behandlare tycker det kan 

bli väldigt rörigt, då familjen får dubbla möten, de blir förvirrade och vet inte vad de sagt var. 

En annan tycker det ser annorlunda ut om familjen själv sökt hjälp.  

Relationen till familjen  

En viktig aspekt är utredarnas syn på den medvetna uppbyggnaden av en relation med 

familjen under utredningstiden. En utredare menar att samtalen under utredning är 

förändrande, men beroende av vilken relation man skapar med familjen. Någon annan tycker 
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det är viktigt att särskilja utredarens uppgifter med behandlarens. Det är viktigt att ha en god 

relation, men en allt för god relation kanske försvårar för familjen att känna tillit till en ny 

person bland behandlarna. En annan menar att en god relation snarare ökar tilliten och kan 

underlätta övergången till insats. Behandlarna träffar oftast familjen för första gången på ett 

genomförandemöte tillsammans med utredaren. Det första samtalet handlar om att samgå med 

familjen, menar en behandlare. 

Genomförandemötets betydelse  

Vid samtal om rutiner för övergången till insats och betydelsen av genomförandemöten, har 

både utredare och behandlare många åsikter och det framgår att man har olika uppfattning om 

hur det går till i praktiken. Enligt utredarna finns rutiner för övergången till insats, men man 

gör ändå lite olika. En utredare tycker att tjänstemannamöte och överföringsmöte 

(genomförandemöte, min kommentar) är viktiga. En annan utredare tycker att det ibland kan 

kännas onödigt med överföringsmöte och att man inte vet för vems skull man ska ha mötet. 

Någon önskar att man kan vara lite mer flexibel i rutinerna för möten. En utredare tycker att 

det är någonting med övergången och rutinerna som är så frustrerande och som inte går att 

sätta fingret på. En annan menar att övergången i praktiken går alldeles för långsamt.  

 

Enligt behandlarna kan genomförandemöten se väldigt olika ut. På mötet informerar 

behandlarna om vilka de är, vad de jobbar med och tillsammans går man igenom 

genomförandeplanen, som antingen redan är skriven eller så gör man den då. Någon menar att 

det känns fel när genomförandeplanen redan är skriven, då blir det inte någon 

trevägskommunikation mellan utredare, familj och behandlare. Mötet handlar då mer om att 

informera behandlarna. En annan menar att det ibland blir så att genomförandeplanen behöver 

revideras direkt för att familjen inte håller med om det som står i planen, och det har de inte 

vågat säga under mötet med utredaren. En behandlare säger att utredarna har gjort en gedigen 

utredning och vill väl framföra hur de ser på det, men tycker att det viktigaste är att familjen 

blir lyssnad på mer. Någon uttrycker att man kan tänka lite annorlunda och göra behandlaren 

mer ansvarig för mötet genom att intervjua både familj och utredare om uppdraget. Det blir 

lite friare och tydligare om utredare och familj har olika uppdrag inför behandlingen. 

Den mixade gruppen 

Den mixade gruppen blev ställda inför några av de dilemman som identifierats ovan. Något 

som var särskilt brännande och även denna gång gav upphov till diskussion var hur 

övergången från utredning till insats skulle gå till och det faktum att behandlarna inte tycker 
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de är delaktiga. Här uppkom åsikter som ”Jag vet inte hur vi ska kunna påverka gången, det 

är en sörja som diskuterats fram och tillbaka”, ”Vi utredare pratar mycket om att äga 

ärendet”, ”Vi behandlare tar upp synpunkter men vi vet inte vart de tar vägen”, ”Det kanske 

måste ta mer tid”, ”Fler möten, nej fy”.   

 

Den skillnad som framkommit mellan grupperna om hur man ser på genomförandemötens 

betydelse i övergången till insats, förstärks i den mixade gruppen. Vilka som ska vara med, 

vad som ska avhandlas där, och hur lång tid det ska ta. Exempelvis tycker en utredare att ett 

tjänstemannamöte är viktigt, men att en del familjer skulle kunna ta kontakt med behandlarna 

själva. En behandlare tycker att genomförandemötet är ett viktigt trepartsamtal, där familjen 

ska vara med så alla kan säga sitt. Tillsammans har de flera förslag om hur skapandet av 

genomförandeplanen kan gå till för att öka behandlarnas delaktighet. Bland annat genom att 

fördela arbetsuppgifter mellan utredare och behandlare vad gäller innehållet i 

genomförandeplanen.  

 

Att insatser under utredning har ökat sedan BBIC infördes tycker även utredarna, och de kan 

förstå och hålla med behandlarna i deras synpunkt att det ofta blir rörigt. Det har för utredarna 

varit bra att kunna erbjuda stöd omgående, som familjen inte behöver vänta på. Behandlarna 

menar att familjer som hamnar i kris oftast har ett behov av att prata av sig om det som hänt, 

och att samtalen med utredaren kan ge familjen den hjälp de behöver, vilket gav utredarna en 

tanke om att de kanske behöver avsätta mer tid för det. I sammanhanget framgick också 

vikten av att utredaren är mycket tydlig gentemot familjen om sin uppfattning, eftersom 

familjen lätt kan få fantasier om vad utredaren /socialtjänsten kan göra eller inte göra. En 

behandlare betonar vikten av tydlighet gentemot familjen. Att familjen ska vara mer delaktig 

ska gälla genom alla moment. 

 

Oftast är relationen god mellan utredare och familj och då uppstår sällan några problem vid 

övergången, tycker både utredare och behandlare. I de fall relationen inte är god tycker 

utredarna att de kan prata med behandlarna om det. Ibland kan en strategi att hjälpa 

behandlarna till att bygga allians med familjen vara utifrån ”den gode och den onde”. 
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Tema 2: Genomförande av familjeterapeutisk insats 

Mål för insats 

Av intervjuerna framgår det tydligt att både utredare och behandlare tycker det är svårt med 

målformuleringen och att det kan ställa till det under insatsen. Dels utifrån om behandlare och 

familj arbetar med rätt saker och dels att det påverkar hur realistisk måluppfyllelsen är.  

 

Bland utredarna ser man olika på om vilken betydelse som utredningens mål ska ha för 

genomförandet av insatsen. En utredare menar att genomförandeplanen ger mål som ska bli 

uppfyllda, men att det inte handlar exakt om det som man kommit fram till i utredningen och 

genomförandeplanen, eftersom det kan hända mycket när man har att göra med människor. En 

utredare vill att behandlarna ska jobba med det man sett i utredningen, och någon tycker att 

det är utredarens sak att sätta mål och behandlarens sak att föreslå på vilket sätt de skall arbeta 

med familjen för att nå fram till målen.  

 

Behandlarna menar att det är viktigt att målformuleringarna sker i nära samarbete med 

familjen. Några av behandlarna upplever att utredarna ibland vill mer än vad familjen vill och 

då kan målformuleringarna bli ”knasiga”. Någon tänker att skälet också kan vara att utredaren 

av rädsla för att stöta sig med familjen inte vågar formulera sig. Vare sig familjen eller 

behandlaren förstår då vad målen är. Detta skapar oreda i behandlingsarbetet. En annan 

behandlare tror det är väldigt svårt för utredarna att formulera mål så att de blir genomförbara 

i behandlingen. 

Familjearbete – Metodval  

Familjearbetets utförande har utredarna inga särskilda synpunkter kring. De förväntar sig att 

behandlarna arbetar efter målen men hur det görs är upp till behandlarna. En utredare betonar 

att man inte kan förvänta sig att behandlarna ska arbeta med något som inte har satts upp som 

mål. Några utredare tänker att behandlarna har mycket fokus på föräldrarna för att de ska 

kunna stötta och hjälpa barnen på rätt sätt, och på så sätt har behandlarna barnfokus.  

Ingen av behandlarna tycker att BBIC påverkat dem i någon riktning i det familjeterapeutiska 

arbetet. De känner sig fria att välja arbetssätt så länge det svarar upp mot målen. En 

behandlare tänker systemiskt, jobbet inkluderar hela familjen. Någon arbetar med FFT 

(funktionell familjeterapi) och då behöver familjen uppfylla vissa kriterier för att metoden ska 

vara genomförbar. I övrigt tänker behandlaren inte metod utan det blir som man kommer fram 

till i samråd med familjen. Ibland finns det uttalade önskemål från utredarna om metod eller 
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att behandlarna ska utföra del av uppdrag. En av behandlarna märker att sitt sätt att jobba och 

tänka nog har förändrats, och för det har nog BBIC varit till hjälp. Behandlaren är nu mer 

fokuserad på delmål och att i dialog med familjen formulera något slags resultat som 

indikation på att arbetet är på rätt väg. Ibland går det lättare att motivera föräldrar till 

förändringsarbete när målen är skrivna utifrån barnets behov, tycker en behandlare. Någon 

menar att barnen är mer självklart delaktiga i arbetet nu. För en annan behandlare är det ingen 

skillnad, i jämförelse före och efter BBIC´s införande, för hur behandlaren träffar barn under 

behandlingen. En annan tycker att barn, föräldrar och nätverk alltid varit i fokus i 

behandlingen, det är varken mer eller mindre fokus nu.  

Uppföljningsmötets betydelse 

Att det är utredarna som har ansvar för att följa upp insatsen och hålla i uppföljningsmöten är 

både utredare och behandlare överens om, liksom att behandlarna ska arbeta tillsammans med 

familjen för att uppnå målen, redovisa det på uppföljningar och föra dokumentation. 

Uppföljningarna utgår ifrån genomförandeplanen för att göra avstämning gentemot de mål 

som är satta. Enligt en utredares uppfattning kräver det mycket av utredarna att fylla i 

dokument, se till att de blir underskrivna, och samtidigt få till samtal och möten med både 

familj och behandlare, så att det inte bara blir en lista att checka av utan samtal. En annan 

menar att utredare och behandlare kompletterar varandra. De behöver varandra för att hjälpas 

åt att gå åt det håll man planerat. Utifrån det är det viktigt att BBIC lever kvar under insats.  

  

Behandlarna tycker att uppföljningsmöten kan se olika ut beroende på vilken utredare det är 

som håller i mötet. En behandlare tänker att vitsen är väl att utredaren ska intervjua familjen 

om arbetet, hur det går och om dom är nöjda. Liksom att behandlarna ska intervjuas om 

samma sak. Enligt en annan behandlare har en del av utredarna med sig genomförandeplanen 

och går igenom målen punkt för punkt. Behandlaren menar att då är BBIC med som en röd 

tråd. En annan tycker att man oftast fått så bra kontakt med familjerna vid uppföljningsmötet, 

att man kan vara rak och sätta ord på sådant som är viktigt att ta upp. Man kan bocka av mål 

och revidera genomförandeplanen om det behövs. Flera av behandlarna tycker det är bra med 

uppföljningsmöten. Det gör att man håller fokus på målen och det blir tydligare när man är 

klar.  

Den mixade gruppen 

Något som framträtt i tidigare intervjuer är målformuleringarna och dess betydelse som 

särskilt viktig och svår, vilket den mixade gruppen bekräftar. Det har stor betydelse hur målen 



17 
 

är skrivna för genomförandet av insatsen och för hur den ska lyckas. I dag är det stora 

skillnader på hur målen ser ut. Behandlarna önskar arbeta med mer övergripande mål som de 

själva tillsammans med familjen kan bryta ner i delmål. Framför allt anser de att det är viktigt 

att det finns en samstämmighet mellan familjen och utredare om målen. Utredarna har under 

BBIC dagar övat på att formulera mål som är begripliga och genomförbara. Den mixade 

gruppen efterfrågar att utredare och behandlare får tillfälle att göra det tillsammans.  

 

Vare sig utredare eller behandlare tycker BBIC har någon inverkan på familjebehandlingen, 

vad det gäller familjeterapeutiska förhållningssätt eller metodval. Däremot tycker de att 

utredarna med hjälp av BBIC´s struktur blivit bättre på att formulera barnens behov och 

föräldrarnas förmåga, vilket gör det tydligare vad behandlarna ska jobba med.  

 

Samtliga i den mixade gruppen är överens om att det är bra att BBIC´s struktur följer insatsen. 

Uppföljningsmötet är viktigt och ett bra tillfälle att stämma av behandlingsprocessen 

gentemot målen i genomförandeplanen, och det kan ha en behandlingseffekt i sig. Det är 

också viktigt att följa den röda tråden från början till slut, som en utredare beskriver vara ”den 

frågeställning man har när man inleder en utredning, som blir besvarad utifrån barnets 

behov och kanske föräldrars brister också, och att man tydligt kan följa barnets behov genom 

insatsen tills målen blir uppfyllda”. Men som en annan utredare uttrycker det:  ”Tråden kan 

också byta nyans och spår på vägen för att vissa saker ändrat sig eller att det uppstår nya 

problem. Därför är det viktigt att se genomförandeplanen som ett levande material som ska 

ändras hit och dit utifrån vad vi och familjen ser”.  

 

Tema 3:  Avslut av familjeterapeutisk insats 

Avslut - måluppfyllelse 

Såväl utredare som behandlare tycker måluppfyllelse är svår att avgöra. Det är svårt att sätta 

mål och att precisera dem så att de är mätbara, och här framhåller framför allt behandlarna hur 

viktigt det är att ha mål som är rimliga och möjliga att nå med behandlingsinsatsen, något som 

bl a uppmärksammats vid skrivandet av avslutsrapporten. Att man kommer fram till ett avslut 

då målen i genomförandeplanen är uppfyllda är utredare och behandlare överens om och att 

de också oftast brukar vara överens om när det är dags. Det händer dock enligt någon utredare 

att familjen och behandlarna själva kommit överens om att avsluta och i stort sett bara 

meddelar utredaren det, och om man inte är med på tåget blir det svårt som utredare när man 
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är beslutsfattare att såväl inleda som att avsluta insats. En utredare tycker att familjerna själva 

är bra på att säga hur det känns och om det blivit bättre, och då får man lyssna till det.  

 

En behandlare beskriver att när det börjar kännas att vi är färdiga och nått målet, tar vi 

tillsammans med föräldrarna upp det på nästa uppföljningsmöte för att stämma av målen med 

utredaren. Behandlarna gör alltid en skriftlig avslutsrapport efter avlutad insats som lämnas 

till utredaren. Flera behandlare tycker att avlutsrapporten är bra och att man lär av varje 

uppdrag, lite om kommande uppdrag. En lärdom är att det är viktigt hur man formulerar 

målen i genomförandeplanen, så att inte ett otydligt eller orimligt mål omöjliggör uppfyllande 

av mål inför avslut. Någon tycker att de inte har velat ”peta” i målformuleringen, men har nu 

erfarenheten av att det hade varit bättre att diskutera målet och revidera genomförandeplanen, 

än att bara köra på. En annan behandlare tycker att om man från början tycker att det är 

knepigt att avgöra vad som är gott nog som måluppfyllelse ska man ta ett varv till och 

formulera sig på ett annat sätt. Det blir också ett stöd i behandlingsprocessen. 

BBIC – gemensam syn  

En annan intressant aspekt är hur utredare och behandlare uppfattar vad BBIC är och står för 

och hur de delar det. Det är uppenbart att såväl utredare som behandlare tänker olika kring sin 

egen delaktighet och relation till BBIC  under insatstiden, och de har tankar om att förståelsen 

skulle öka och samarbetet underlättas om behandlarna också fick utbildning i BBIC. De flesta 

utredare menar att de arbetar utifrån BBIC även under insatstiden. Flera behandlare uttalar att 

de inte är delaktiga i BBIC.  

 

En av utredarna beskriver BBIC som flera dokument med ramar för hur man gör under 

utredning och som utredarna är styrda av, men behandlarna har ett friare arbete även om de 

har en genomförandeplan att hålla sig till. Någon annan menar att när insatsen börjar 

försvinner BBIC´s roll, men genomförandeplanen är kvar. En utredare tycker det är viktigt att 

BBIC lever kvar under insatsen och att behandlare delar ”tänket” (grundprinciperna = min 

kommentar) i BBIC, och kan följa den röda tråden som går igenom genomförandeplanen, och 

vilka förväntningar som är på dem när de arbetar med målen och vid avslut. Om behandlarna 

skulle förstå mera om hur utredarna jobbar och hur målen bör följas upp enligt BBIC, kanske 

det skulle bli bättre förståelse och målen bli mer gemensamma, tror en annan utredare. En 

behandlare menar att BBIC finns med som en röd tråd genom att man tillsammans går igenom 

målen i genomförandeplanen på uppföljningsmöten. En annan behandlare upplever att BBIC 
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finns med fram till dess genomförandeplanen har skrivits. Efter det blir det en 

familjeterapeutisk insats. Behandlare har inte någon delaktighet i BBIC, tycker en annan.  

Den mixade gruppen 

Det faktum att det förekom avslut som inte utredarna var informerade om fick igång ett hett 

samtal kring hur viktigt det är att utredare och behandlare har en kommunikation via 

uppföljningsmöten och journalanteckningar. Utredaren ska kunna följa viktiga steg i 

behandlingsprocessen. Både behandlare och utredare behöver ta ansvar för det. Den mixade 

gruppen hade olika uppfattningar kring den avslutsrapport som används idag och som 

behandlarna anser varit lärorik och betydelsefull i flera avseenden. Utredarna tycker det borde 

finnas ett avslutsdokument i BBIC istället. Avslutsrapporten är bra och tydlig, den bekräftar 

ett avslut och ger en övergripande beskrivning av vad som gjorts, men den är inte till någon 

hjälp för utredarna och den fyller ingen roll i avslutet.   

 

Den något spretiga synen mellan utredare och behandlare, men även inom grupperna kring 

hur man ser på vad BBIC är och står för diskuterades. Att det gäller barns behov i centrum har 

ingen missat, och att triangeln är ett verktyg för att tydliggöra barnets behov. Även att BBIC 

står för en struktur med sina dokument, bekräftades av den mixade gruppen.  

 

En av utredarna menar att BBIC främst är en utredningsstruktur där det ska finnas en tydlig 

röd tråd som löper från start till avslut. Utredarna tycker inte de direkt diskuterat eller 

vidareutbildat sig i de teorier som ligger till grund för BBIC. Till en början fick man BBIC 

utbildning, men sen har det under lång tid känts tomt med vad man ska fylla det med. 

Utredarna har önskat mer utbildning och har nu fått utbildning som är systemteoretisk  med 

lite familjeterapi, utvecklingspsykologi och anknytning som fyller på ramen. Något som 

utredarna upplevt sig arbeta med mer nu är risk och skyddsfaktorer, men om det är på grund 

av BBIC eller om det fått mer genomslagskraft än då vet de inte. Sedan BBIC infördes har 

mycket kraft gått åt till att lära sig använda alla dokument och få in det i utredningsarbetet och 

i verksamheten.  

 

Behandlarna har inte reflekterat över vilka teorier som ligger till grund för BBIC, förutom att 

en av behandlarna haft möjligheten att delta i en utbildning om anknytningsteori på en annan 

arbetsplats där man arbetar med BBIC. 
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DISKUSSION 

Diskussionskapitlet är indelat i tre mer övergripande teman utifrån en fördjupad bearbetning 

av den tematiserade resultatpresentationen. Det första temat har jag valt att kalla mål och 

metodval. Det andra temat har rubriken BBIC-familjeperspektivet. Det tredje temat har fått 

rubriken (o)enigheten om BBIC.   

 

Studiens två första frågeställningar – om hur utredare och behandlare ser på BBIC´s inverkan 

på den familjeterapeutiska insatsen är utförligt diskuterat i resultatkapitlet. Behandlarnas och 

utredarnas synsätt går att sammanfatta i följande slutsatser: 

 Det finns olika synsätt mellan behandlare och utredare på övergången från utredning 

till insats som går att relatera till införandet av BBIC som modell.   

 Vare sig utredare eller behandlare anser att BBIC har någon inverkan på 

familjebehandlarens familjeterapeutiska förhållningssätt eller metodval.  

 Såväl behandlare som utredares olika uppfattning inför och vid avslut kan relateras till 

BBIC som modell. 

 Behandlare och utredare tänker olika kring sin egen delaktighet och relation till BBIC 

under insatsen. 

 BBIC´s styrka ligger i formulerandet av barns behov och föräldrars förmåga, och 

delvis i den struktur BBIC föreslår.  

 

Återstår den mer analytiska frågeställningen om förutsättningar och möjligheter för BBIC att 

fungera som ett metodutvecklande instrument i familjebehandlingen inom öppenvården som 

besvaras i denna avslutande del.   

 

Mål och metodval 

I och med BBIC´s införande i utredningsarbetet har formuleringen i uppdragen till 

familjeterapeutisk insats förändrats till målformuleringar som utgår från barnets behov. Såväl 

inom utredargruppen som mellan utredare och behandlare framkommer åsiktsskillnader om 

de satta målens betydelse och hur man kan förhålla sig till dem. Men de flesta respondenterna 

anser att målen är viktiga utifrån att det tydliggör om familj och behandlare arbetar med rätt 

saker och att det påverkar hur realistisk måluppfyllelsen är.  

 



21 
 

I resultatet framgår att det är svårt för utredarna att formulera mål, och att behandlarna ibland 

tycker målen blir obegripliga och omöjliga att uppfylla. Utan att ha utforskat familjens åsikt 

närmare kan man förmoda att under de förutsättningarna blir det också obegripligt och 

omöjligt för familjen. Här finns likheter med det resultat Fransson & Sindh, (2009) kommit 

fram till i sin forskning. Att det finns en risk att den utredare som inte är bekväm i BBIC´s 

struktur ger uppdrag med målformuleringar, vilka kan bli för stora förväntningar på vad 

behandlaren ska kunna förändra när det gäller familjen och det i sig kan leda till en känsla av 

hopplöshet hos familjen.  

 

Hur och på vilket sätt målen för insatsen utformas tycks bli en knutpunkt i sammanhanget 

som påverkar samarbetet mellan alla parter. Socialstyrelsen (2006) visar en förväntan på en 

trepartsamverkan inför insatsen där alla är delaktiga och kan komma till tals. Detta efterfrågas 

av flera behandlare i resultatet. Det blir viktigt att man pratar med varandra och att man pratar 

med dem det berör. En av BBIC´s avsikter är att öka barns och föräldrars delaktighet i 

planering och beslut (Socialstyrelsen, 2006). I det sammanhanget blir det också viktigt hur 

insatsen initieras. Här framkommer ett missnöje hos behandlare, och en stark frustration hos 

utredare över hur övergången från utredning till insats går till. BBIC har en föreslagen 

struktur för detta (Socialstyrelsen, 2006), som alla berörda parter, utifrån sina specifika roller 

och kunskaper behöver samarbeta kring.  

 

Även om behandlarna tycker att vissa av målformuleringarna inte är möjliga att följa, så 

tycker inte behandlarna att BBIC har någon särskild inverkan på deras familjeterapeutiska 

förhållningssätt eller metodval. Varken utredare eller behandlare uttalar i studien någon 

koppling mellan barnets behov och teoretiska förklaringsmodeller inom BBIC. Inte heller 

uttalad koppling till metodval, förutom en behandlare som nämner FFT. 

 

Jag menar att utifrån målformuleringar och metodval för insatsen är målsättningen att berörda 

parter ska kunna hitta sin motivation till att samarbeta. Det ska vara begripligt för var och en, 

och var och en ska också känna att de har kunnat och kan påverka det sammanhang de 

befinner sig i. Det utgör en grund för insatsen, för kommande uppföljningsmöten och avslut. 

Det utgör också en grund för metoddiskussioner på arbetsplatsen. 
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BBIC – familjeperspektivet  

Hur ska man se på familjeterapi med familjen i fokus när målen är satta utifrån barnets behov 

i fokus? I en mening är det inte så svårt när man utgår från att alla föräldrar vill sina barns 

bästa utifrån sin förmåga. Som framkommit i resultatet kan föräldrarnas motivation öka när  

målen är satta utifrån barnets behov. Det stämmer väl överens med tidigare forskning 

(Fransson & Sindt, 2009). Dessutom träffar familjen erfarna behandlare som utgår ifrån ett 

systemteoretiskt och dynamiskt förhållningssätt och som har uppgiften att se till barnets 

helhet och omformulera barnets behov till ett familjeperspektiv. Vilket är i överensstämmelse 

med vad Hansson (2004) och Borgengren & von Campenhausen (2010) uttrycker. I en annan 

mening kan det innebära en risk att barnet får bära ett alltför stort ansvar för en dysfunktion i 

familjen eller dess omgivning. Borgengren & von Campenhausen (2010) menar att de finner 

det svårt för behandlare att förena det familjeterapeutiska arbetssättet med psykiatrins krav på 

att tidigt i kontakten ställa individuella diagnoser på barnet. Det blir en krävande uppgift för 

behandlaren att parallellt sätta in det individuella symtomet i ett interaktionistiskt 

sammanhang. Något som jag tänker har sina paralleller inom socialtjänsten och som bl a 

BBIC aktualiserar. BBIC´s avsikt är att barnet ordentligt synliggörs i det sammanhang det 

lever i (Socialstyrelsen, 2006). Det är dock viktigt att värna om det familjeterapeutiska 

synsättet då det i rådande diskurs blivit allt vanligare med metodval utifrån ett mer 

individualiserat synsätt.  

 

I resultatet framgår att utredare tycker det var vanligare med nätverksmöten och att i 

utredningen tänka utifrån ett flergenerations perspektiv för några år sedan. Nu sker det knappt. 

Möjligen på grund av att det, liksom att följa BBIC utredningsstruktur, är tidskrävande. Det 

blir för mycket för utredaren att hantera, eller så är det något i BBIC´s struktur som hindrar. 

Även om flera behandlare uttrycker att BBIC inte påverkat dem i någon särskild riktning, inte 

heller att det nämnvärt påverkat hur de träffar nätverket mot tidigare, kan man fundera över 

om den förändring utredare beskriver ändå påverkar familjens och nätverkets medverkan i 

behandlingen. Lundsbye (2009) kritiserar BBIC utifrån att förändringsarbetet blir mål om 

förändringar hos barnet och inte i familj och nätverk.  

 

Men är det då antingen barnperspektiv eller familjeperpektiv som ska gälla? Är det så att 

perspektiven kompletterar varandra? Liksom en utredare påstår att utredare och behandlare 

behöver varandra för att hjälpas åt att gå åt det håll man planerat. Min uppfattning är att det är 

inte antingen eller, utan både och. Frågan om familjeperspektiv kontra barnperspektiv är, och 
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måste vara, en källa till kritiskt reflekterande och varje gång vi försöker hitta former för att 

(upp)lösa problematiken väcks nya frågor. 

 

(O)enigheten om BBIC  

I resultatet framgår att respondenterna ser olika på sin relation till BBIC under insatsen och att 

flera behandlare inte känner sig delaktiga. Enligt en utredare talar utredarna mycket om att 

äga ärendet. Socialstyrelsen, (2006) är tydlig med att BBIC´s grundprinciper ska genomsyra 

hela ärendeprocessen, och att utredaren är ansvarig för att detta följer genom insatserna. För 

detta ändamål har BBIC utformat en struktur med möten och formulär att följa under insatsen. 

Min uppfattning är att denna struktur framför allt kräver en samverkan med familjen, men 

också tydliga roller, kommunikation och samarbete mellan utredare och behandlare. Det blir 

då av vikt att alla förstår BBIC och dess syften, så att planering och uppföljningar blir ett 

trepartssamtal och inte att utredare övervakar och behandlare blir rapportskyldiga. En risk är 

annars att var och en värnar om sin domän, sitt (o)beroende, sin frihet i förhållande till 

struktur i högre grad än vad som blir till gagn för barnet och familjen. 

 

Flera av respondenterna tycks inte ha aktiv kunskap om BBIC som modell och dess 

grundprinciper som allt vilar på. Det inkluderar den teoretiska grund som BBIC utgår från, 

och som jag förmodar att flera utredare och behandlare ändå delar, men i detta sammanhang 

delvis tycks omedvetna om. Det kan bero på att man behöver mer kunskap om BBIC, liksom 

en utredare uttrycker en önskan om att fylla ramen med innehåll, eller att man inte satt ord på 

det man gör tillräckligt. BBIC strävan är inte att ersätta vår tidigare kunskap, utan i stället 

vara ett stöd för att sätta in de gamla kunskaperna i ett nytt sammanhang (Dahlberg & Forsell, 

2006). Det kan också vara ett uttryck för att det tar tid att lära och förändra. Man tar ett steg i 

taget och som utredare förmedlat tar det mycket kraft att lära sig hantera de dokument och 

strukturer som följer med BBIC. Det är svårt och tar tid att se över kanten och lyfta till nästa 

nivå, vilket sannolikt påverkar upplevelsen av arbetsgången i insatser och hur samarbetet 

fungerar idag. Det blir därför viktigt att dela grundprinciper och ta ställning till det 

bakomliggande syftet med BBIC´s  verktyg för att inte fastna i strukturer och formulär. I och 

med BBIC´s införande är erfarenheten enligt Dahlberg & Forsell, (2006) att man ofrånkomligt 

startar processer som förändrar och vidareutvecklar både personal och organisation.  

Både utredare och behandlare har en önskan om mer gemensam utbildning gällande BBIC.  

Dahlberg & Forsell (2006) stödjer detta utifrån erfarenheten om vikten av att hålla 
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grundprinciperna närvarande i diskussioner och utvecklingsarbete på arbetsplatsen, på alla 

nivåer i organisationen.  

 

Metoddiskussion 

Valet att utifrån en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv söka svar på 

mina frågeställningar tycker jag har varit relevant för denna studie. Likaså valet av 

fokusgruppsintervjuer för insamlingen av data. Det har varit en styrka att jag som forskare 

varit insatt i ämnet, på så sätt att min förkunskap varit av betydelse för de frågor som kunnat 

ställas till respondenterna och till materialet. Min förförståelse har varit utgångspunkten och 

styrt min tolkning och förståelse av data som brukligt enligt det hermeneutiska perspektivet.  

 

Fokusgruppsintervjuerna har möjliggjort en djupare förståelse för det som undersökts, och 

gett mycket information och på olika nivåer. Dessutom har det gett mig som forskare ett 

forum för friare samtal där min egen förförståelse förhoppningsvis blivit mindre styrande. 

Förutom den information som var och en förmedlat under intervjuerna, har också ett utbyte 

mellan deltagarna skett och olika tankegångar, ideér och argument har getts utrymme. Något 

som även kan ha ett värde för respondenterna själva. På grund av min begränsade tid för 

studien har jag valt att inte särskilt analysera och redovisa de grupprocesser som en 

fokusgruppsintervju även ger möjlighet till. 

 

Att fördjupa reflektionerna från det första intervjumaterialet gav en möjlighet att få 

ytterliggare synpunkter i intressanta frågeställningar och ökar validiteten något. Att jag varit 

moderator för samtliga fokusgruppsintervjuer i denna studie ökar reliabiliteten något. I övrigt 

har jag försökt förhålla mig till tidigare beskrivna svårigheter kring metodvalen på ett 

medvetet sätt, och lagt mig vinn om att beskriva processen så utförligt som möjligt. Syftet 

med denna studie har inte varit att dra generella slutsatser. Möjligen kan en del av det som 

framkommit i studien vara överförbart i andra sammanhang, men det är upp till mottagaren att 

avgöra.  
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Övergripande slutsatser 

Vare sig utredare eller behandlare anser att BBIC har någon inverkan på behandlarnas 

familjeterapeutiska förhållningssätt eller metodval. Däremot anser man att BBIC påverkar 

strukturen för planering, uppföljning och avslut av insatsen. Hur målen för insatsen utformas 

har stor betydelse för insatsens genomförande och för måluppfyllelsen.  

 

Att familj, utredare, och behandlare blir delaktiga och kan påverka sammanhanget är en 

förutsättning för att de ska hitta sin motivation till att samarbeta. Behandlare och utredare 

delar inte de grundläggande principer och bakomliggande teorier som BBIC vilar på. Det kan 

vara ett hinder för att förstå och samarbeta utifrån den struktur BBIC föreslår ska gälla under 

insatsen. Såväl utredare som behandlare efterfrågar mer gemensam utbildning om BBIC. 

 

Frågan om barnperspektiv kontra familjeperspektiv blir viktig att hålla sig kritisk 

reflekterande till. Med BBIC har utredarna blivit bättre på att formulera barns behov och 

föräldrars förmåga, vilket gör det tydligare vad behandlarna ska jobba med. Trots det uppstår 

svårigheter i behandlingsarbetet som relateras till målformuleringar och måluppfyllelse. De 

teorier som BBIC baseras på ligger till grund för bedömning av barnets behov. Att 

behandlarna kan möta behoven med kunskap och metoder som kan vila på samma grunder 

som behovsbedömningarna kan utgöra en grund för fortsatta diskussioner. 

 

Studien har väckt frågor om organisationens betydelse för att samarbetet mellan utredarna och 

behandlarna ska fungera så att det gynnar arbetet med familjerna. Det tar tid att implementera 

ett nytt arbetssystem och erfarenheter visar på att det är viktigt att införliva BBIC´s 

grundprinciper på alla nivåer i organisationen. Det blir angeläget att organisationen förhåller 

sig till detta och till att personal lämnar och nya kommer till. 

 

En sista slutsats är att ingenting blir någonting utan de familjer som socialtjänsten erbjuder 

sina tjänster till. Det har inte varit möjligt att efterfråga familjers synpunkter och erfarenheter 

om BBIC´s inverkan i den familjeterapeutiska insatsen i den här studien. Men det skulle vara 

intressant att utforska i ett nästa steg. 
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genom processen. 
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2011-11-15 

Information till Dig som kommer att delta i fokusgruppintervju 
 
Som Du kanske känner till har jag en pågående forkningsrapport att färdigställa inom ramen 
för min psykoterapeututbildning med inriktning familjeterapi. Intresset för mitt 
forskningsämne har successivt växt fram utifrån mötet mellan BBIC och familjeterapi i vår 
praktiska verksamhet.  
 

Studien ska undersöka hur införandet av BBIC inverkar på den 
familjeterapeutiska insatsen, och jag vill ta del av praktikers               
(utredare och behandlare) åsikter och upplevelser. 
 
 
Du är utvald att ingå i en fokusgruppintervju med max sex deltagare för antingen utredare 
eller behandlare. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt.  Intervjun kommer ske på Din 
arbetsplats på överenskommen tid och spelas in på band för att jag ska ha möjlighet att 
uppfatta väsentlig information. Den tar max två timmar och sker i form av ett öppet samtal 
kring tre olika teman.   
 
Tema 1 – Planering av familjeterapeutisk insats.               
Exempelvis:  planering för insats, urval, familjers delaktighet, barnet/ungdomens röst, 
uppdrag, genomförandeplan, m m. 
 
Tema 2 – Utförande av familjeterapeutisk insats                                                                    
Exempelvis:  allians, familjers delaktighet, uppdrag, planering av utförande, metodval, 
uppföljning, dokumentation, samarbete, relationer, nätverk, m m. 
 
Tema 3 – Avslut av familjeterapeutisk insats.                                                                                  
Exempelvis: vem/ vad avgör avslut, hur sker avslut, familjers delaktighet, överenstämmelse, 
resultat, rapport, m m 
 
 
Efter de två första intervjuerna med utredare resp behandlare kommer några av er 
slumpmässigt bli utvalda att delta i en mixad gruppintervju (utredare och behandlare) med 
max sex deltagare. Plats och tid efter överenskommelse. Intervjun tar max två timmar och 
syftar till att kunna fördjupa vissa frågeställningar som framkommit som resultat ur de två 
första intervjuerna.  
 
 
Tack för att du medverkar i studien och bidrar till en ökad kunskap och förståelse för det 
arbete vi utför. Har du frågor kan du nå mig på tel:  
 
Agneta Hellman                                                                                                                 
Familjeterapeut  
 



 
 

Fyll i dessa frågor och ta med dig till intervjun. 
 
 
 
Din ålder? 
 
 
Vad har du för utbildning? 
 
 
Hur många års yrkeserfarenhet har du som utredare resp behandlare? 
 
 
Vad har du för utbildning i BBIC?  
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Egna stödfrågor i  intervju utredargrupp resp behandlargrupp 
 
Mål BBIC – urval o planering för insats 
Vad gör att en familj blir aktuell för insats familjebehandling, och på vad sätt bidrar BBIC´s koncept  
till urval och föreslagen insats? 
På vilket sätt är barn, ungdomar och föräldrar delaktiga? 
 
Hur sker planering och möten  kring en genomförandeplan, och vilka uppgifter har utredare och 
behandlare att beakta? 
 
På vilket sätt påverkar BBIC utformandet av uppdraget? 
 
När påbörjas förändringsarbetet  och vilka ingår i förändringsarbetet? 
 
Upplevelse av överensstämmelse kring uppdraget mellan berörda parter?  

 

Familjeterapi – genomförande med uppföljning 
Hur förhåller sig behandlarna till det målstyrda uppdraget och påverkar det utförandet av 
familjebehandlingen?  
 
Tar behandlarna del av utredningen, och viken betydelse har det för familjebehandlingen? 
 
Har utförandet av familjebehandlingen påverkats av BBIC i någon del, i så fall på vilket sätt? 
 
Hur hålls fokus på barnet/ungdomen?  Påverkar det fokus på familjearbetet? 
 
Hur följs insatsen upp? Sker anpassningar? Omformuleras målen? 
 
På vilket sätt påverkar BBIC samarbetet/relationen mellan utredare och behandlare? 
 
Upplevelse av överensstämmelse kring utförandet av familjebehandlingen mellan berörda parter?  

 

Resultat -  avslut, rapport 
Vad ligger till grund för bedömningen av resultatet? 
 
Hur kan bedömningen av måluppfyllelse gå till? 
 
Upplevelse av överensstämmelse för utredare, behandlare och familj kring måluppfyllelse och avslut?  
 
Finns det utvecklingsområden gällande BBIC och insats familjebehandling? 
 
Vad upplever du vara de viktigaste faktorerna  för att BBIC och insatsen familjebehandling ska 
samspela väl, och för att uppnå en bra relation mellan familj, utredare och behandlare?  
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Intervjufrågor till mixad grupp   BBIC – Barns Behov I Centrum 

 
 

Tema 1:   Planering 
 
Om utredningen och BBIC 
Finns det några hinder med eller utan BBIC´s upplägg, för att ta med fler från familjens nätverk, såväl 
i utredning som behandling? 
 
Behandlarna upplever att det allt oftare blir insats under utredning nu, och att det kan bli svårt. Vad 
är utredarnas uppfattning om det? 
 
Utredarna upplever att det kan ta lång tid och vara rätt omständigt med övergången från utredning 
till insats. Vad kan det bero på och hur kan man hjälpas åt för att underlätta? 
 
Vad menas med BBIC´s röda tråd? enl. utredare och behandlare. 
 
Relationen till familjen 
Hur kan utredare och behandlare hjälpas åt i alliansen mellan behandlare och familj? 
 
Hur tänker man om familjens (barn och föräldrars) delaktighet? I genomförandeplan, uppföljningar, 
avslut mm. 
 
Mål  för insatsen 
Vilken betydelse har utredningens mål för genomförandet av insatsen? 
 
Hur  förenar man målen utifrån barnets behov och ett familjeperspektiv?  
 
Vad tänker ni om att det framkommit att både utredare och behandlare tycker det är så svårt att 
sätta mål och att vissa blir omöjliga att genomföra? Hur kan utredare och behandlare hantera det? 
 
 
Tema 2:   Genomförande 
 
Genomförandemötets betydelse 
Flera av behandlarna känner sig inte delaktiga i utförandet av genomförandeplanen. Hur kommer det 
sig och vad tänker ni om det? 
 
Bland behandlarna finns olika uppfattningar om hur pass förankrade målformuleringarna i 
genomförandeplanen är med familjen och att det kan försvåra behandlingen. Vad tänker utredarna 
om det? 
 
Familjearbete - metodval 
Har BBIC ett annat sätt att se på barns behov och familjers svårigheter än familjeterapeutiska 
teorier?  
 
Ser utredarna någon förändring i behandlingsarbetet som kan relateras till BBIC´s införande? 
 
 



 
 

 
Uppföljningsmötenas betydelse 
Om/När behandlare och familj arbetar med andra saker  - är det talbart? –finns det acceptans? Hur 
gör ni? 
 
Behandlare och utredare har lite olika uppfattning om hur uppföljningsmötena ser ut och fungerar? 
Vad beror det på? 
 
 
Tema 3:   Avslut 
 
Måluppfyllelse 
Hur kan ett optimalt avslut se ut för utredare – familj och behandlare? 
 
Hur fungerar Avslutsrapporten? För familj, utredare, behandlare? 
 
BBIC – gemensam syn  
Vad är BBIC?  -  teoretiska grunder ?  -  grundprinciper?  
 
Vad kan det betyda att dela kunskapen om BBIC  och arbeta efter en gemensam syn och 
förhållningssätt? 

 


