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Abstract 

BBIC - Barns behov i centrum is a Swedish investigation method used in child welfare inquiries 

and can be seen as a daughter method to the British method LACS - Looking after Children 

System. BBIC developed after the current investigation methods were accused of being deficient 

and a will to professionalize investigations involving children. One of the main ideas with the 

method is to implement a child perspective. Qualitative semistructured interviews with three (3) 

social workers has been made to investigate social workers view on the BBIC system, how they 

describe the method and how they use it to put the focus on the children and make them more 

involved in investigations. Most parts of the results in our study is confirmed by previous studies.  

  

One of the main results is the fact that BBIC is seen among social workers as a good tool to make 

children’s voices heard in children investigations, though there are some difficulties in using it as 

well. The documentation system were criticized of being too comprehensive, and the data system 

were described as ponderous. To make sure that the child’s opinion is heard was partly seen as 

the responsibility of the investigator itself, and was ensured through meetings with the child itself 

and observations. 
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Sammanfattning 

 

Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar börjar se barnen alltmer som egna 

individer och tar del av barnens berättelser och åsikter. Socialstyrelsen har utarbetat modellen 

BBIC som står för “Barns behov i Centrum”. Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i 

utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den 

engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att 

undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom 

individ- och familjeomsorgen. Även hur socialsekretare beskriver hur det är att arbeta med BBIC 

som dokumentationssystem för att lyfta fram barnets röst och göra barn delaktiga i 

barnavårdsutredningar. Vår uppsats gjordes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

tre socialsekreterare som hade erfarenhet att handlägga utredningar som rör barn. 

 

Urvalsmetoden som använts är bekvämlighetsurval. Större delen av de resultat som framkommit i 

denna undersökning har bekräftats av tidigare forskning. Undersökningen visade att 

socialsekreterarna överlag anser att BBIC lyfter fram ett tydligare barnperspektiv. Däremot visar 

det även att det förekommer en del nackdelar och svårigheter med systemet, bland annat ansågs 

datasystemet otympligt samt dokumentationssystemet alltför omfattande. 

 

 

 

 

Nyckelord: BBIC- Barns Behov I Centrum, Barnavårdsutredning, Barns röst. 
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Förord 

Barns uppväxt påverkas av att socialtjänsten har en välutvecklad metod i utredandet av barn. 

Barn måste få vara delaktiga och få sin röst hörd i utredningarna för att socialsekreterarna ska 

kunna få en helhetsbild. Vi har tidigare haft intresse av BBIC och velat veta mer om det och få 

djupare inblick samt få ta del av de fördelar och svårigheter som finns inom BBIC. Vi började 

med att fördjupa oss allmänt i BBIC till att fördjupa oss i barnavårdsutredningar på vilket sätt 

barnets röst blir hörda och delaktiga. Under tiden blev vi mer insatta i hur socialtjänsten jobbar 

och vilket utvecklingsarbete de har inom BBIC. Det har varit både en utmaning och inspirerande 

att skriva vår kandidatuppsats. Det har även varit en lärorik tid för oss i vår utveckling som 

framtida socionomer. Vi är tacksamma för både de vi har fått intervjua samt vår handledare som 

hjälpt oss med denna kandidatuppsats. Tack till Evelyn Khoo som har hjälpt oss under vårt arbete 

för den feedback vi fått. Tack till våra vänner och familj som stöttat oss under vårt arbete. Tack 

för ett bra samarbete! 
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1. Inledning 

Det finns flera aktörer på olika nivåer, som på olika sätt ansvar för barns välbefinnande. Närmast 

barnen finns föräldrar eller andra vårdnadshavare. Sedan kommer skolan som ansvarar för 

barnens utbildning, medan landstingen ansvarar för att varje barn får den vård de behöver. I 

kommunerna ingår socialtjänsten vars uppdrag är att verka för att barn och ungdomar växer upp 

under trygga och goda förhållanden enligt 5 kap. 1§ Socialtjänstlag (2001:453). För att 

myndigheterna ska kunna samverka på ett bra sätt krävs det att de har samsyn, vilket innebär att 

de inblandade myndigheter som barnet har kontakt med får kunskap om vilka problem barnet har 

(Socialstyrelsen 2013).  

 

Social barnavård existerar på grund av att barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. I en analys 

som Socialstyrelsen (2012) gjort i Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga - en 

undersökning om omfattning och regionala skillnader visade det sig att anmälningarna till 

socialtjänsten i första hand kommer från polisen, förskola/skola, sedan hälso- och sjukvård. 

Undersökningen tar även upp att under 2010 inkom ungefär 140 000 anmälningar gällande barn 

och unga till socialtjänsten. Antalet anmälningar som inkommer till socialtjänsten gällande barn 

som far illa beror till stor del på vilken syn samhället har. Orsakerna till detta är att lagstödet 

gällande barn som är behov av insatser och vilka rättigheter de har kan tolkas på olika sätt 

(Socialstyrelsen, 2012). På grund av att myndigheter har anmälningsplikt har det resulterat i att 

polisen automatiskt anmäler till socialtjänsten gällande barn och unga, oavsett vilken företeelse 

barnet råkat ut för (Socialstyrelsen, 2012). I analysen Samverkan för barnets bästa - en 

vägledning om barns behov från flera aktörer (Socialstyrelsen, 2013) nämns det att barnets 

behov av insatser har en stor påverkan på vilka verksamheter som behöver samverka 

tillsammans. I 3 kap 5§ Socialtjänstlag (2001:453) står det tydligt att när åtgärder rör barn skall 

barnets inställning så långt som möjligt klarläggas och hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad. Med detta menas med det att barnets åsikter och tankar ska 

komma med i utredningarna och beaktas i beslut som kan kommas ta av socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2012). Socialtjänsten har utvecklat deras arbete gällande samtal med barn och 

ungdomar, dock är socialtjänstens roll inte enbart att föra samtal, utan även att föra 

dokumentation utifrån barnens/ungdomarnas beskrivningar.  
 

Utredningssystemet BBIC - Barns Behov i Centrum kom till 2006 efter att det riktats kritik mot 

den vård som familjehems placerade barn fick, samt hur utredningar och uppföljningar inom 

barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och 

ställning inom barnavårdsutredningar, det ska även fungera som stöd för socialsekreterarna inom 

utredning, planering samt uppföljning (Socialstyrelsen, 2013). BBIC fokuserar på barn och 

föräldrars behov istället för själva problematiken, och barn och föräldrar får vara med och 

samverka tidigare. Skola och socialtjänst får ett gemensamt språk som underlättar genom att 
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tydligt visa vem som gör vad (Socialstyrelsen, 2013). Användningen av BBIC kan sägas ha ökat 

relativt fort. 2014 hade det ökat avsevärt till de kommuner i Sverige som erhållit BBIC-licens till 

skillnad mot för fyra år tidigare (Socialstyrelsen 2014). 

 

I Samverkan för barnets bästa - en vägledning om barns behov från flera aktörer 

(Socialstyrelsen, 2013) nämns att BBIC kan vara hjälpmedel för insamlande av statistik. Det 

verkar som att modellen har förstärkt barnperspektivet då barnen blir mer delaktiga i 

utredningarna och socialsekreterare tar till sig mer av barnets åsikter. Den ger en tydlig struktur 

för utredning, genom att systematisera utredningarna och därmed öka rättssäkerheten. Trots den 

utveckling som skett inom de social barnavård förekommer det fortfarande brister med BBIC, 

bland annat då utredningarna enligt systemet tar för lång tid och innebär för stora 

dokumentationer (Socialstyrelsen, 2013).  Att utföra en barnavårdsutredning som kan leda till en 

familjehemsplacering kan ses som ett stort ingrepp för de berörda och påverkar det enskilda 

barnets livssituation i högsta grad. Detta lägger dels ett stort ansvar på socialsekreterare och dels 

höga krav på de verktyg socialsekreteraren har till sitt förfogande under utredningen för att inga 

felbedömningar ska ske. Kritik har, som nämnts i stycket ovan, tidigare riktats mot BBIC och 

systemet kan komma att fortsätta utvecklas. Frågan är då specifikt vad det är som kan utvecklas? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie var att undersöka hur socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen 

uppfattar BBIC som utredningsmodell. Vi utgick från de här tre frågeställningarna; 

● Vad anser socialsekreterarna om användningen av BBIC? 

● Hur bidrar BBIC till framkomsten av barnets röst i barnavårdsutredningar?  

● Hur beskriver socialsekreterarna handlingsutrymmet i samband med BBIC?  

 

1.2 Avgränsningar  

Vår målpopulation i denna studie var socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen inom 

Socialtjänsten som utreder barn mellan noll till tolv år med hjälp av BBIC.  Då det är olika 

avdelningar för barn (noll - tolv) och ungdomar (tretton-tjugo) valde vi därför att dra en gräns vid 

tolv års ålder när vi definierar barnutredningar. Detta gjordes också för gruppens eget intresse om 

hur socialsekreterare gör vid mindre barns utredningar, då det kan vara svårare att få med deras 

åsikter och rättigheter, samt att de kanske inte kan föra sin egen tala. Emellertid nämndes inte 

detta mycket under intervjusamtalen. Vi efterfrågade även att socialsekreterare hade jobbat minst 

två år med BBIC modellen, detta för de då har god erfarenhet av att jobba med barn som riskerar 

eller far illa. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel presenterar bakgrunden. Det tredje kapitlet visar nationellt och 

internationellt forskning kring BBIC. I fjärde kapitlet behandlas uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Det femte kapitlet innefattar metoden som beskriver studiens upplägg och 

genomförande. I sjätte kapitlet presenteras resultatet från respondenterna. Det sjunde kapitlet 

innefattar en analys av studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. Till sist 

presenteras det åttionde kapitel med avslutande diskussion där författarna utvärderar den egna 

undersökningen.  

 

2.  Bakgrund 

2.1 Barnets rätt i barnavårdsutredningar 

Enligt svensk lagstiftning definieras barn mellan noll till arton år, om inte något annat nämnts i 

nationell rätt (Socialstyrelsen, 2013). Barnets rättigheter att komma till tals skrevs in i 

Barnkonventionen under tidigt 1900-tal som sedan implementerades i svensk lagstiftning, där det 

idag regleras främst i Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) har socialnämnden 

ansvar att se till att barn har en god fysisk och psykisk utveckling, där barn som riskerar fara illa 

får det stöd och skydd de behöver. Socialtjänsten är därmed skyldig att inleda en 

barnavårdutredning om de får vetskap om barn som riskerar eller far illa (SoL 5:1). När en åtgärd 

rör ett barn har denne rätt till relevant information samt ska barnet inställning framkomma i 

utredningarna eller observeras om barnen är för små (SoL 3:5 & LVU 1§), förutsatt att barnet inte 

antas ta skada av det (SoL 11:10). I föräldrabalken (1949:381) anges det att barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och god fostran, dessutom ska barn behandlas med respekt för sin person 

och inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. 

 

2.1.1 Barnkonventionen 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om barnens rättigheter och tar upp vilka rättigheter 

som borde gälla för alla barn i världen. Sverige är folkrättsligt förpliktigat att följa konventionen 

sedan 1990, vilket betyder att Sveriges lagar måste stämma överens med rättigheterna i 

konventionen (FN-förbundet, 2010). Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort utan 

ska respekteras, samt ska regeringen se till att både barn och förmyndare får reda på deras 

rättigheter (Barnombudsmannen, 2014). Konventionen har två grundprinciper, barn är egna 

individer med rättigheter och inte någons ägodel, samt vid alla beslut som myndigheter tar ska 

barnets bästa vara kärnan (FN-förbundet, 2010). Barnkonventionen har även fyra huvudprinciper 

om hur konventionen kan tolkas, dessa är Artikel 2, 3, 6 och 12 (Barnombudsmannen, 2014); 

● Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter, samt att ingen diskrimineras 

● Artikel 3 handlar om barnets bästa som ska komma först vid alla åtgärder som rör barnet. 
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Begreppet ”barnets bästa” är grunden, som måste avgöras i varje enskilt fall och ta 

hänsyn till barnets egna åsikter och erfarenheter. 

● Artikel 6 handlar om varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar 

om barnets fysiska hälsa, deras andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen ska 

bli tillgodosedda. 

● Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet, dock ska barnets åsikt övervägas i förhållande till deras ålder och mognad 

(Barnombudsmannen, 2014). 

 

2.2 Barns behov i centrum 

Barns behov i Centrum (BBIC) är en modell för socialsekreterare när de genomför 

barnavårdsutredningar för barn och ungdomar i åldern noll till tjugo år, med syfte att stärka 

barnets rättigheter och ställning (Socialstyrelsen, 2012). BBIC är även till för att kunna ge en 

tydlig struktur, genom att systematisera dokumentationen i utredningarna och därmed öka 

rättssäkerheten. Med hjälp av BBIC är det socialsekretarenas uppgift att prata med barnet direkt 

för att kunna ta reda på barnets situation, behov och åsikter (Socialstyrelsen, 2012).  

 

2.2.1 Framväxten av BBIC  

BBIC har sitt ursprung i England från ett system kallat “LACS - Looking After Children System”.  

Systemet utvecklades på grund av kritik kring familjehems- och institutionsvård, där kvalitén var 

bristfällig (Socialstyrelsen 2012). För att kunna förbättra kvalitén ville myndigheter och 

Socialtjänsten ha utredningar och uppföljningar som var utförda med stöd av vetenskapliga 

forskningsresultat och erfarenhet (Socialstyrelsen 2012). Det framgick utifrån tidigare forskning 

att under 1980-talet fick barn som placerades i familjehem sämre vård än innan insatsen. Detta 

ledde då till att Socialtjänsten kunde erbjuda barnen ett bättre alternativ än att stanna kvar i ett 

familjehem med bristfällig kvalité (Socialstyrelsen, 2012). På grund av detta bildades sju punkter: 

hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, 

socialt uppträdande och förmåga att klara sig själv. Dessa punkter skulle vara ett hjälpmedel för 

socialsekreterare i samtal med barn. I Sverige hade det kommit fram kritik gällande att barnets 

röst inte kom fram samt den kvalitén på utredningarna och uppföljningarna av insatserna. 

Socialstyrelsen startade ett projekt som varade mellan 1999-2005 och gick ut på att sju 

kommuner fick prova att använda sig av delar av LACS, som i Sverige fick namnet BBIC- Barns 

Behov I Centrum i syfte med att försöka öka kvalitén på utredningarna (Socialstyrelsen, 2012). 

BBIC utgår idag från nio grundprinciper: barn och unga i centrum, teoretiska utgångspunkter, 

likvärdiga möjligheter för alla barn, samarbete med barn och deras familjer, samverkan mellan 

myndigheter, identifiera resurser och brister, insatser under utredningen, utredning som 

utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser, kunskap och beprövad erfarenhet.  

Idag stödjer sig BBIC på några teoribildningar: anknytningsteori, utvecklingsteori, teorier om 
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risk- och skyddsfaktorer samt teorier om kritiska perioder i barns utveckling (Socialstyrelsen, 

2012). Modellen finns i mer än 15 länder, bland annat i Storbritannien, Irland, Frankrike, 

Grekland, Ungern, Polen, Norge, Danmark och Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Metodens 

användning varierar mellan länderna, vissa använder delar av den, medan Sverige och Danmark 

har utformat och skapat ett eget system utifrån nationell praxis, organisation och lagstiftning. Det 

har visats, genom utredningar, att de som går efter detta system gör bättre bedömningar och får 

en helhets syn med barnet i centrum. BBIC ska vara en modell som ska hjälpa socialsekretare att 

ge ökad kvalitet och rättsäkerhet för barnet, samt skapa en nationell enhetlighet i utredningarna, 

planering och uppföljning (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.2.2 BBIC-Triangeln 

BBIC-triangeln är en mall som illustrerar BBIC´s indelning av barnets värld under olika 

behovsområden. De tre sidorna i triangeln representerar barnets behov, föräldrarnas 

omsorgsförmåga och barnets utveckling som påverkas av faktorer som familj och miljö (se figur 

nedan). Det är Sju behovsområden som har sammanfattats utifrån triangeln vilket BBIC anser är 

viktigast för barns utveckling; Hälsa, Utbildning, Känslo- och beteendemässig utveckling, 

Identitet, Familj och sociala relationer samt Social förmåga att klara sig själv (Socialstyrelsen, 

2013). Triangeln är till för att ge en överblick över barnets situation och under varje kategori går 

det att få in både styrkor och svagheter (Socialstyrelsen, 2013). Frågor som triangeln ger är 

exempelvis; Hur ser barnets behov ut? Hur ser familjens omsorgsförmåga ut? Hur är barnets 

miljö? Det går också att se hur de olika behovsområdena påverkar varandra. Triangelns 

behovsområden är ett viktigt verktyg vid planering vid utredningar, insatser och uppföljningar 

(Socialstyrelsen, 2013).    

 

                       
                                (Figur 1. Socialstyrelsen, 2014)  
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BBIC modellens mål är att barnets behov samt egna åsikter ska tas tillvara i den utsträckning 

detta är möjligt i de utredningarna. I den mån barnets ålder och mognad tillåter, ska barnet alltså 

själv få möjlighet att uttrycka sig om de olika behovsområdena (Socialstyrelsen, 2013). 

Socialsekretare kan missa de resurser som barnet har, om fokus ligger på problem och svårigheter 

hos barn och föräldrar i barnautredningar. BBIC bygger därför inte bara på riskfaktorer utan 

också på skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2013) vilket behovsområdenas hjälper till att göra 

möjligt. 

 

2.3 Utredningsplikt och utredningsförfarandet 

Socialtjänsten behöver ha en BBIC licens för att deras socialsekreterare ska kunna arbeta med 

BBIC modellen. BBIC licens är ett avtal med Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2012). De regler 

som gäller för att tillgodose barnets rättsskydd är kommunikation, partsinsyn, beslutsmotivering, 

underrättelse av beslut och överklaganderätt, vilket innebär att socialsekreterarna måste 

barnanpassa handläggningen för att ge ett bra rättskydd åt barnet eftersom barn inte har full 

rättshandlingsförmåga (Socialstyrelsen 2012). När Socialtjänsten får vetskap om att barn far illa 

har de utredningsplikt, “Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 

ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda 

någon åtgärd av nämnden” (SoL, 11:2).  När socialtjänsten får in en anmälan görs först en 

förhandsbedömning för att ta ställning till om en utredning ska göras (Socialstyrelsen, 2012). En 

anledning till att inte påbörja en utredning kan vara att barnets behov tillgodoses på annat sätt, till 

exempel genom att familjen redan får insatser vilket bedöms som tillräckliga, eller att barnet 

nyligen utretts vilket gör att den nya anmälan inte ändrar bedömningen som gjorts i den tidigare 

utredningen (Socialstyrelsen, 2013). Utredningar ligger till grund för en bedömning om barnet 

behöver insatser från socialtjänsten för att få sina behov tillgodosedda, vilket då leder till att 

barnet och/eller föräldrarna erbjuds insatser (Socialstyrelsen, 2013).  

Socialstyrelsen har ett allmänna råd (SOSFS 2006:12) som har hand om handläggning och 

dokumentation av ärenden rörande barn och unga, där de ger rekommendationer kring stöd inom 

socialtjänsten. Det som rekommenderas i de allmänna råden (SOSFS 2006:12) är följande: 

Utredningar till skydd eller stöd för barn bör ha en klar målsättning av barnets situation, behov 

och hur dessa kan tillgodoses. Det bör framgå vilka insatser barnet kan vara i behov av (SOSFS 

2006:12). Uppgifter och information bör samlas in på ett strukturerat sätt (SOSFS 2006:12).  

Vilket görs genom exempelvis att ta reda på vilken information som är viktig att hämta in från 

barnet, få in uppgifter om familjens livssituation, oavsett om det är en utredning till skydd eller 

stöd för barn eller en utredning om vårdnad, boende eller umgänge (Socialstyrelsen, 2012 ). 

 

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel innehåller forskning inom BBIC, bland annat om hur socialsekreterare ser på BBIC 
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som utredningsverktyg och dess handlingsutrymme. Kapitlet innehåller dessutom nationell och 

internationell forskning kring BBIC. 

 

3.1 Svensk forskning 

Mycket i den nationella forskning vi tagit del av består av utvärderingsrapporter över 

implementeringen av BBIC och behandlar ofta en eller flera kommuner. Vi valde att dela in våra 

studier i huvudkategorier för att få en bättre struktur.  

 

3.1.1 BBIC som verktyg 

I en kvantitativ studie av från Gustavsson (2009) undersökte socialsekreterares arbetssätt och 

inställning till BBIC, framkom det att dem behöver mer kunskap om hur utredningarna ska kunna 

kortas ner då de tenderar bli långa (Gustavsson, 2009). Det framfördes även kritik gentemot den 

tekniska delen, där kritik riktas mot att datasystemet inte fungerar tillfredsställande och inte gav 

tillräckligt stöd (Gustavsson, 2009). Det framgick tydligt att många ansåg att BBIC var mycket 

tidskrävande, dock att de lyfte fram barnperspektivet. I studien Barnavårdsutredningar på nya 

grunder lyfts bland annat för och nackdelar med utredningsformulären fram (Rasmusson, 2004). 

Fördelar var bland annat att det lett till tydlighet, struktur, enhetlighet och systematik. Nackdelar 

var bland annat kritik som riktats mot att en för liten del av den information som samlas in är 

viktiga för utredningen, även att formulären skulle vara alltför detaljerade vilket gör dem 

svåranvända, samt att systemet ses som för “styrt”.  Det fanns dock en rätt positiv syn på “BBIC-

triangeln” som hjälpmedel, samt önskemål om mer utbildning inom området (Rasmusson, 2004).  

 

3.1.2 Handlingsutrymme 

Studien Socialarbetares förhållningssätt till BBIC innefattar femtiosex kvalitativa intervjuer med 

socialsekreterare inom kommuner i Stockholmsområdet (Svendsen, 2012). Huvudresultatet i 

studien visade att socialsekreterarna använde sig av BBIC på ett mycket fritt och självständigt 

sätt, samt att synen på hur utredningsverktyget bör användas skiljde sig åt (Svendsen, 2012). 

Enligt författarna är de egna tolkningarna så pass stora att utredningarna riskerar att bli olika 

beroende på den socialsekreterare som handlägger dem (Svendsen, 2012).  

Enligt en studie från Gilligan & Manby (2008) förekom det otydligheter i hur barnkonventionen 

genomförs och menar att det behövs en större barncentrering. I en rapport som genomfördes i 

Nordöstra Stockholm 2006 i sju kommuner framgick att det behövs tydligare struktur och 

samverkan vid barnavårdsutredningar (Eklundh & Mattscheck, 2012). Det framgick att barnet 

hamnade i fokus, dock var engagemanget lågt eftersom dokumentationerna är tidskrävande 

(Eklundh & Mattscheck, 2012).  
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3.1.3 Barnens röst 

Enligt rapporten Medför BBIC ett bättre barnperspektiv? av Eklundh & Matscheck (2012) som 

beskriver implementeringen av BBIC inom sju kommuner i Stockholms län har barnens 

delaktighet i utredningarna ökat genom samtal och observation. Även barnets åsikter ges större 

utrymme. Föräldrarna hade dock inte alltid blivit kontaktade i utredningen och det ansågs att 

socialsekreterarna borde tänka samt skriva utredningarna i termer som “barnets bästa” (Eklundh 

& Matscheck, 2012). En viss förbättring gällande strukturen på utredningarna meddelades. De 

flesta var positiva till metodiken och strukturen kring BBIC, samtidigt kände de sig styrda av alla 

blanketter och att utredningssystemet var för stort. Resultatet visade även att det krävs mer 

utbildning inom BBIC och ge återkoppling kring de beslut samt utrymme för barnet att reflektera 

(Eklundh & Matscheck, 2012). Enell (2009) nämner att BBIC ändå hjälper med att dokumentera 

barnets uppfattning bättre, där vissa behovsområden tenderar att behandlas mer än andra. Det är 

dock en utmaning att använda sig av BBIC eftersom socialsekreterarna inte vet vilka 

behovsområden de ska använda utan att bli allt för styrda av dem (Olsson, 2008).    

 

Studien How social workers portray children`s perceptions when constructing their identities 

(Cederborg & Hultman, 2013) visar att det finns lite rapportering kring hur socialarbetare 

dokumenterar barnets uppfattning av sina problem, fast utredningarna utförs enligt BBIC. 

Socialarbetarna fokuserade mer på det som var svårt för barnet, än vad barnet uppskattar och 

fungerar bra. Undersökningen förstärker att BBIC modellen behöver mer struktur och utveckling 

(Cederborg & Hultman, 2013). Studiens resultat visade att barn beskrevs som självständiga och 

delaktiga i utredningarna, samt visade det sig att flera personer hördes utöver barnet själv 

(Cederborg & Hultman, 2013).  

I en undersökning om dokumentation och delaktighet som Humana (2013) genomfört genom en 

enkätundersökning, framgick det att mer än hälften svarade att de alltid eller oftast 

dokumenterade barnets synpunkter i utredningarna, emellertid förekom det sällan utvärderingar. 

Mer än hälften svarade att de inte använde sig av något specifik tillvägagångssätt för att 

barnperspektivet skulle lyftas fram. Mindre än hälften svarade att de inte alltid utför utredning 

trots att det förekommer våld i familjen, vilket berodde bland annat på brister i personalstyrkan i 

förhållande till de ärenden de fick in (Humana, 2013). När det gäller utredningstider med barn 

och unga visade det sig att det tog längre tid än fyra månader (Humana, 2013).  

 

3.2 Internationell forskning 

Den internationella forskningen som vi tagit del av kommer främst från Australien, England och 

Kanada. Många artiklar och studier är från påbörjandet av implementeringen av metoden i 

England och håller en kritisk ton. Starten av implementeringen av BBIC/LACS har gått till på 

liknande sätt i England, Sverige, Kanada och Australien, då det inom samtliga länder började 
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modellen som projektform under ett antal år (Clark, Jones, Kufeldt & Norrman, 1998). Många av 

studierna som hittats till detta arbete är skrivna under sent 1990-tal eller tidigt 2000-tal och 

behandlar oftast barnens syn på bemötandet, samt beskrevs deras utveckling snarare än metoden i 

sig eller socialsekreterares syn på systemet. Rasmusson, Hyvönen, Nygren, & Khoo (2010) skrev 

i Child centered social work practice att många har tagit till sig av LACS modell, dock kan 

barnperspektivet se olika ut för varje land eftersom den formas av sociala och kulturella 

sammanhang.  

I den brittiska studien The UNCRC and Social Workers’ Relationships with Young Children visas 

brister på att socialtjänsten inte bygger meningsfulla relationer till de barn de kommer i kontakt 

med (Winter, 2011). I slutrapporten nämns det att det krävs rekommendationer för mer 

barncentrerat system kring barnets utveckling och i barnkonventionen, samt nämns det att det bör 

utvecklas en bra ram för att socialt arbete ska utvecklas mer effektivt gällande små barn (Winter, 

2011). 

Khoo, Hyvönen & Nygren (2009) har i en studie jämfört implementeringen av BBIC/LACS i 

Kanada, Sverige och Australien genom en enkätstudie som tog upp socialsekreterares 

rekommendationer. Enkäterna undersökte även BBIC/LACS-användares syn på metoden, och 

bland resultaten som framkom fanns bland annat vikten av att förstå själva filosofin och 

värdegrunden systemet baserar sig på och inte enbart se till systemet i sig (Khoo, Hyvönen & 

Nygren, 2009) . Respondenterna i studien syftar troligtvis på barnperspektivet och att se barnet 

som en egen individ med åsikter, tankar och känslor. Ett annat resultat är att de uttryckte vikten 

av support och hjälp och  ytterligare en åsikt var om att formulären var alltför långa samt 

repetitiva. Då de var övervägande kanadensiska respondenter som ansåg detta menar författarna 

att detta kan peka mot att svenska socialsekreterare använder BBIC mer flexibelt (Khoo, 

Hyvönen & Nygren, 2009). Intervjupersoner i samtliga tre länder ansåg även att det var viktigt 

med teknisk support. I överlag var de flesta positiva till metoden samt implementeringen av den i 

samtliga tre länder. 

 

An evaluation of a trial of Looking After Children in the state of Victoria, Australia (Wise, 2003) 

är en av de implementeringsrapporter som genomförts på LACS modellen. Resultat visar att det 

var få personer inom barnets nätverk som deltog i analys- och bedömningsprocessen. LACS lyfts 

dock fram på ett positivt sätt. Författaren menar att det finns en konsensus om att metoden har lett 

till möjligheter av kvalitetsförbättringar inom social barnavård, samt att det medverkar till att i 

framtiden kunna minska risken för att fosterhemsplacerade barn ska råka ut för skada (Wise, 

2003). Studien Red Tape or Gold Standard? Australian Service Users’ Experience of Child 

Welfare Case-Managed Practice genomför bland annat kvalitativa intervjuer med 

socialsekreterare som har en lång erfarenhet av att arbeta med LACS (Tregeagle, 2010). Ett 

resultat som framkom där var att mängden dokumentation som genomförts kunde ha en 
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avskräckande inverkan på klienterna då det var omfattande och gav ett byråkratiskt intryck vilket 

kunde uppfattas främmande (Tregeagle, 2010).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår från två teoretiska begrepp; Child-centred approach samt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Child-Centred approach är aktuell då den innefattar tanken på att 

barn är egna individer vars åsikter bör tas tillvara på, vilket är ett av förhållningssätten som 

innefattas inom BBIC. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori beskriver samspelet mellan 

barnet, olika behovsområden (nivåer) samt människors förmåga att utvecklas. 

4.1 Child-Centred Approach 

Child-centred approach kanske inte kan ses som en enhetlig teori, utan snarare ett koncept eller 

förhållningssätt där barnet ses som en egen individ med egna tankar och åsikter som bör beaktas. 

Tankesättet är nära förbundet med barnkonventionen då det kan sägas sammanfattas på samma 

grunder; P - Provision (underhåll), Protection (skydd) samt Participation (deltagande) (Hyvönen, 

Khoo, Nygren & Rasmusson, 2009). Hur vi väljer att se på och använda sig av child-centred 

approach skiljer sig dock en aning mellan länder. Sverige har visat sig vara det land av de länder 

som studerades som uttryckligen betonar barnets delaktighet starkast och hade större fokus på 

barnets rättigheter än behoven (Hyvönen et al. 2009).  UNICEF beskriver att det inte existerar 

något enhetligt sätt att implementera och använda sig av ett barncentrerat perspektiv, däremot ges 

grundläggande exempel på vad detta kan innefatta. Bland dessa beskrivs bland annat tankesättet 

med barnets bästa i fokus inom alla angelägenheter i den utsträckning det är möjligt, samt 

barnens delaktighet (Hyvönen et al. 2009). De beskriver också att ett barncentrerat 

förhållningssätt uppmärksammar barnets rättigheter och behov globalt vilket är av vikt för en 

positiv utveckling, då barnen kan ses som framtiden och deras välmående från första tiden av 

livet kan komma att påverka både den fysiska och psykiska hälsan i framtiden (Hyvönen et al. 

2009). Då det är många aktörer och institutioner som rör barn på olika nivåer är det nödvändigt 

att dessa system tar sitt ansvar samt är utvecklade och har möjlighet till samarbete. Eileen Munro 

(2011) uttrycker tydligt i rapporten The Munro Review of Child Protection: Final Report, A 

child-centred system om ett behov av ett system inom socialtjänsten med barncentrering, då det 

enligt barnkonventionen är en rättighet att vara delaktig och få sina åsikter hörda. Munro (2011) 

beskriver även att det finns lovande tecken på framgång med att införa ett mer barncentrerat 

perspektiv i samhället, emellertid menar hon på att utvecklingen borde gå fortare. 

Barncentrering/barnperspektiv pekas här även ut som en av principerna för ett effektivt 

samhälleligt barnskydd. 

4.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

Den utvecklingsekologiska teorin har utvecklats av den amerikanske psykologen Urie 

Bronfenbrenner och ser barnet som samspelande med sin omgivning (Socialstyrelsen, 2013). 
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Barnets omgivning delas in i olika nivåer. Mikronivån är närmiljön för barnet som exempelvis, 

familjen, förskolan och kamratgruppen (Socialstyrelsen, 2013). När barnet växer upp börjar 

denne integrera med alltfler närmiljöer, exempelvis skola, grannskap och kamratgrupper. Inom 

dessa relationer bildas ett system som kallas mesonivå (Socialstyrelsen, 2013), som handlar om 

att det avgörande för barnets utveckling är att föräldrarna, förskolan, skola kan samverka. Nästa 

nivå är exonivån, som påverkar barnet indirekt exempel på detta är föräldrarnas arbetsplats, 

skolans eller kommunen barnet bor i (Socialstyrelsen, 2013).  Inom utvecklingekologiska teorin 

ses barnet som ett aktivt subjekt som interagerar med sin omgivning, som i sin tur kan se olika ut. 

Samhällsklass, kön, ålder och etnicitet är sådana faktorer som samspelar med varandra. Hur 

barnet utvecklas avgörs i större del av barnets individuella egenskaper som exempelvis 

funktionshinder eller hälsoproblem som samspelar med sin omgivning. Det kan likaså vara 

känslomässiga, kulturella och socioekonomiska miljö som påverkar barnet, även kallat 

makronivån (Socialstyrelsen, 2013).  

För att socialtjänsten ska kunna bilda sig en uppfattning om barnet måste de ta hänsyn till 

föräldrarnas förmåga och den omgivande miljö som barnet växer upp i. Det är miljöfaktorer som 

påverkar barnets utveckling och föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. Det 

förekommer samband mellan socioekonomisk utsatthet och fysisk och psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013).  Föräldraförmågan påverkas om det förekommer missbruk, psykisk 

sjukdom och våld i familjen. Deras bristande förmåga kan kompenseras med hjälp av släkt och 

övrigt nätverk. För att kunna skapa en uppfattning om vad barnet har för behov av insatser och 

hur de kan tillgodoses måste faktorerna som kan påverka barnet analyseras noggrant 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialsekreterare behöver därför ha kunskaper om barnens utveckling 

samt samspel mellan barnets motståndskraft kring risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

5. Metod 

Vi använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade djupintervjuer från tre olika 

socialsekreterare från individ- och familjomsorgen från två olika socialkontor med inriktning på 

barnavårdsutredningar för barn mellan noll till tolv år.  Syftet med vår studie var att undersöka 

hur socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen uppfattar BBIC som utredningsmodell. 

Vi ansåg att en kvalitativ metod med djupintervjuer kunde öka vår förståelse om BBIC som 

utredningsmodell och verktyg. En kvalitativ metod passade bra eftersom den bygger på vad 

respondenterna sade (Bryman, 2011). Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med 

förberedda frågor, vilket gav oss en struktur under intervjusamtalen.  

Eftersom det förekom stor arbetsbelastning på många av de socialkontor vi kontaktade, hade vi 

svårt att få tag på det önskade antalet intervjupersoner vi egentligen ville ha, dock fick vi tillslut 

tre stycken respondenter. Vi valde ändå att se en fördel med att ha att vi hade mindre antal 
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intervjupersoner i vår undersökning. Fördelen ansåg vi är att vi har kunnat lägga mer fokus på 

våra intervjupersoners kommentarer för vad de vill förmedla om BBIC, utifrån de frågor vi valde 

att ställa. Genom den utgångspunkten har vi kunnat ta med fler citat, som vi kanske inte kunnat 

om det varit fler på grund av platsbrist.  

 

Vi valde att jobba från ett deduktivt arbetsätt vilket innebär att vi har arbetat med det som redan 

är bevisat (Bryman, 2011). Vi utgår från redan existerande forskning, teorier och allmänna 

principer när vi tillslut drar paralleller mellan dem och vårt resultat som tillsammans bildade 

analyskapitlet. 

 

5.1 Urval  

Den urvalsmetod som vi valde att använda oss för att få tag på respondenter till undersökningen 

var utifrån ett Bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är en metod där de som genomför 

undersökningen väljer ut respondenter i målpopulationen som finns tillgängliga och blir 

tillfrågade om de kan tänka sig att medverka (Bryman, 2011). Vi fick tag på tre socialsekretare 

som arbetar inom Individ- och Familjeomsorgen. En av dem hade mer än tio års erfarenhet 

medan de två andra hade under fem års jobberfarenhet med BBIC.  

 

5.2 Litteratursökning 

Det fanns ganska mycket litteratur om BBIC och utgick från det som var relevant för vår 

undersökning. De kriterier som vi hade för våra källor var bland annat; fakta om BBIC, 

Socialsekreterares åsikter (vilket var begränsat) samt barnens ställning och rättigheter i socialt 

utredningsarbete. Detta var naturliga utgångspunkter, då vårt fokus var på socialsekreterarnas 

uppfattning om BBIC samt barnets delaktighet inom barnavårdsutredningar. All litteratur från 

böcker och nätet relevansbedömts, samt är teorier och metoder i uppsatsen anpassade för en 

kvalitativ undersökning.  Litteratursökningarna gjordes främst från Umeås databaser; SocINDEX, 

DiVA och LIBRIS kataloger. Sökorden som använt har varit bland annat: “BBIC”, 

“barnavårdsutredning”, “utredning”, “barnsröst”, “bedömning”, “child”, “assessment”, 

“Looking after children” samt “Looking after children system”.  Vi har även kombinerat olika 

sökord med varandra, vanligast var sökordet “barn”. Källorna har i överlag tagits från 

Socialstyrelsens publicerade artiklar på deras hemsida. Även lagrum har sökts för att få en 

bakgrundsbild på barneens rättigheter inom barnavårsutredningar. Eftersom merparten av våra 

källor är utfärdade av myndigheter finns det en viss tillförlitlighet på vår fakta. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Det första som vi gjorde var att tydliggöra uppsatsens syfte och utifrån den skapade vi tre 

frågeställningar som vi ville besvara. Därefter valdes en lämplig metod att genomföra studien 

med, som blev kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det resulterade i att samtalsledarna hade 
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möjlighet att skapa djupare förståelse för intervjupersonens egen syn och åsikter (Bryman, 2011). 

Materialet vi fick in resulterade till data som vi kunde använda i undersökningen. Vi utformade 

även en intervjuguide (se bilaga 1), där vi presenterade vårt syfte med intervjusamtalen, 

respondenternas rättigheter, samt de intervjufrågor vi förberett. Genom att vi använde 

semistrukturerad intervjumetod hade vi som samtalsledare möjlighet att kunna vara flexibel och 

ställa följdfrågor till respondenterna (Bryman, 2011), samtidigt som vi hade fasta frågor för att få 

struktur för samtalet. Vi valde att använda öppna frågor, allt för att respondenterna skulle få 

möjlighet att svara efter hur de tolkade frågorna. Med hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna 

var vi noggranna med att frågorna inte skulle uppfattas som stötande av respondenterna.  

 

När vi sedan skulle få tag på respondenter kontaktades enhetschefer inom individ- och 

familjomsorgen (IFO) med inriktning på barn (noll-tolv år) inom socialtjänsten. Kontakten 

skedde genom mejl, som innehöll information om uppsatsen syfte, upplägg, forskningsetiska 

överväganden, samt en begäran om att få göra intervjun. Ett problem vi stötte på var att få tag på 

respondenter, då många inte kunde på grund av hög arbetsbelastning. Detta ledde till att vi inte 

fick tillgång till de antal respondenter vi hade önskat oss från början, utan det blev tre istället för 

fem. Vilket också gjorde att vi inte kunde genomföra en pilotintervju för att testa frågorna med en 

socialsekreterare, istället visade vi frågorna för vår handledare som har erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. Vi genomförde intervjusamtalen på respondenternas socialkontor, med två 

samtalsledare för vardera intervjun. Där fick intervjupersonerna tillgång till vår intervjuguide (se 

bilaga 1) som vår intervjusamtal gick utifrån. Vi valde att låta en av oss ha huvudansvaret när det 

gällde att ställa frågor, medans den andra sköte ljudinspelningen, antecknande (stödord) och 

utgjorde ett stöd till den andre gällande följdfrågor, för att intervjusamtalet inte skulle bli rörigt. 

Vi hade som tidsgräns på cirka en timme, dock varade intervjuerna i ungefär fyrtio minuter. 

Intervjufrågorna var öppna och lämnade därför utrymme för att respondenten själv fick tolka 

frågorna. Intervjusamtalen spelades in efter godkännande av respondenten. Respondera svarade 

på alla frågor, vilket gjorde att vi inte fick något bortfall.   

 

Nästa steg var att göra en kvalitativ innehållsanalys, genom att koda intervjusamtalen.  För att vi 

skulle kunna genomföra en analys transkriberade vi materialet (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi 

gick igenom varje intervju och tog ut meningsbärande enheter. Texten liknade respondenternas 

talspråk. Pauser och tystnad i inspelningarna dokumenterades för att undvika missuppfattningar i 

bearbetningen av texten (Bryman, 2011). Därefter formulerades koder för att kortfattat beskriva 

innehållet i intervjuerna. Koderna som hade liknande innebörd fördes samman och kom sedan att 

bilda sju olika kategorier, vilket blev; “BBIC-modellen”, BBIC som 

dokumentationsverktyg”,”Handlingsutrymme” ”Användandet av BBIC”, Utbildning, “Barnets 

röst” samt “Behovsområden”.  Vilket ledde att vi kunde utvinna temat “Socialsekreterares syn 

på BBIC”, vilket vi tyckte var en bra beskrivning som passade våra koder, kategorier och 

undersökning i stort. För det var trots allt detta vi var ute efter. Efter kodning av materialet satt vi 
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både tillsammans och genom mejl för att kunna sammanställa och tolka materialet. För att sedan 

kunna dra paralleller till tidigare forskning kring ämnet. Vi sammanfattade slutligen resultatet och 

analysen tillsammans i diskussionskapitel. Arbetet tog mellan 24/2 - 21/4 under år 2014 att 

färdigställa. 

 

5.3.1 Arbetsuppdelning 

Genom arbetets gång var vi tvungna att dela upp huvudansvaret på de olika kapitlen då vi befann 

oss på olika platser större delen av tiden. Emellertid har alla hjälpts åt för att inte allt ska falla på 

en individ.  

Jennie har ansvarat för rubrikerna Resultat, Analys, Kunskapsöversikt, Metoddiskussion samt 

Teoretisk utgångspunkt. Sandras ansvar var rubrikerna Sammanfattning, Förord, Diskussion, 

Inledning, Teoretisk utgångspunkt samt Metod. Caroline har ansvarat för rubrikerna Bakgrund, 

Urval, Avgränsningar, Tillvägagångssätt, Etiskt övervägande, Validitet och Reliabilitet samt 

Generaliserbarhet. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Då våra frågeställningar i överlag är av beskrivande karaktär kan en kvalitativ intervju metod ge 

utförligare information om socialsekreterarnas uppfattning kring BBIC, än tillexempel en 

enkätundersökning av kvantitativ karaktär kunnat ge. Något som skulle kunna ses som en nackdel 

med kvalitativa intervjuer är att det är tidskrävande, vilket i sin tur lett till svårigheter att få tag på 

förväntat antal intervjupersoner. Att enbart inkludera ett litet antal intervjupersoner kan dock ses 

som en fördel genom att lättare hålla reda på respektive intervju, samt att det förenklar att 

ingenting av vikt missats, kommit bort eller blandats ihop. Genom att använda en kvalitativ 

innehållsanalys med uttag av meningsbärande enheter, koder samt kategorier anser vi har varit ett 

bra sätt att kunna tydlig se kopplingar mellan våra intervjusamtal (resultat) och få svar på våra tre 

frågeställningar (analys).  

5.4.1 Etiska överväganden 

Innan vi började vår undersökning funderade vi utifrån forskningsetiska överväganden, vilket är 

etiska aspekter/riklinjer som måste följas i all forskning och det är de fyra grundläggande 

riktlinjer som nämns här nedan. VI har varit noga att beakta riktlinjerna eftersom respondenterna 

kan uppfatta våra intervjufrågor som känsliga eller ta upp känslig information. De etiska 

avgörandena sker under hela undersökningsprocessen och ska vara en vägledning på hur 

forskaren ska gå till väga. Dessa fyra etiska riktlinjerna är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Informationskravet menas med att de som berörs av studien skall informeras om studiens syfte 

och konsekvenser, samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska 

riktlinjerna har tillgodosetts när vi tog kontakt med våra respondenter och försäkrade bland annat 
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vad intervjuerna handlade om. Samt informerades det om deras anonymitet och att 

intervjumaterialet endast kommer användas till vårt uppsatsarbete. I början av intervjutillfällena 

informerades dessutom respondenterna om att de när som helst kunde avbryta intervjun, samt att 

de inte behövde svara på frågor som de inte ville svara på. Detta hände dock inte, utan alla 

intervjufrågor plus följdfrågor besvarades. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet som utgår från att deltagare har rätt att välja att delta och hur 

länge i undersökningen, på vilka villkor och har även rätt att avbryta sin medverkan när denne 

vill och få dennes resultat raderat (Vetenskapsrådet, 2002). Vilket frågades när vi kontaktade dem 

för första gången och när vi var på socialkontoret före intervjuerna. De godkände båda gångerna 

och valde att inte avbryta sin medverkan.   

 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagaren är helt anonym vilket betyder att personlig 

information tas omhand på ett sådant sätt att inte obehöriga ska kunna ta del av den och 

nedskrivet material skall avidentifieras för att inte kunna identifiera enskilda deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid datatranskriberingen kände vi att det var viktigt att bevara 

konfidentialiteten. Därmed nämns varken ort, socialkontor eller respondenternas namn, utan gav 

dem fingerade namn. Som gjordes för att lättare kunna urskilja respondenterna. Där det finns citat 

från respondenterna, går det då inte att identifiera från vem uttalandet kom ifrån. Det var även 

bara varit vi tre som skrev kandidatuppsatsen som tog del av materialet och förstördes sedan vid 

färdigställning.  

 

Till sist är det nyttjandekravet och med det menas att det insamlade materialet endast får 

användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vilket meddelades vid varje intervjutillfälle 

samt att vi bara kommer använda intervjumaterialet till denna kandidatuppsats.  

 

Våra respondenter godkände att vi kunde spelats in samtalet, som sedan raderas efter 

färdigställande av arbetet vilket respondenterna informerades om. Vid kvalitativa intervjuer är 

bandspelare bra av flera olika anledningar, bland annat att datainsamlingen blir korrekt samt att vi 

även kan använda oss av citat som är autentiska. Vi valde även av etisk grund att inte förändra 

intervjupersonernas uttalanden och grammatik under transkriberingen. Detta eftersom individen 

uttrycker sin personliga karaktär genom sitt sätt att uttrycka sig därför känns det fel att ändra 

detta för att få korrekt svenska. Detta gör även att vi blir mer neutrala i vårt resultat och drar inte 

alltför stora egna slutsatser om vad respondenten menat. Vi ansåg att vår undersökning innebar en 

liten risk för att respondenterna skulle utsatts för obehag eller kränkning. Detta i och med att 

informationen anonymiserats och att denna undersökning kan komma människor till fördel. 
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5.4.2 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier vid bedömning av kvaliteten i en kvalitativ 

undersökning.  

 

Validitet handlar om hur forskaren observerar eller mäter det som denne säger sig göra (Frejs & 

Thornberg, 2012). Då vår kvalitativa undersökning har ett litet urval av respondenter, strävar vi 

efter en hög intern validitet. Den interna validiteten har kopplingar till förmågan att samla in 

informationsrika intervjumaterial, snarare än urvalsstorleken (Frejs & Thornberg, 2012). 

Kandidatuppsatsens syfte, metoder, teorier, etiska överväganden, valet av intervjuanalys och 

rapportering av resultatet, har bidragit till att vi har hög validitet i vår undersökning (Kröner & 

Wahlgren, 2005) och därmed reliabiliteten. Efter att vi konstruerat ett syfte och frågeställningar, 

samt avgränsningar, gjordes en intervjuguide (se bilaga 1), med följebrev och intervjufrågor. 

Både syfte och frågeställningar går som en röd tråd genom uppsatsen. Vi har fokuserat på 

socialsekreterarnas uppfattning om BBIC och om metoden ökar barnets röst i utredningarna. Den 

kvalitativa metoden i form av intervjuer var ett logisk val utifrån vårt syfte, genom intervjuerna 

ger det oss möjlighet att få en djupare förståelse. Här fick respondenterna en chans att formulera 

sina åsikter och prata mer utförligt, vilket inte enkäter kan göra då de ofta har kryssfrågor. 

Forskningsetiska överväganden var med oss genom hela arbetet och informerades till 

respondenten. Undersökningen blir valid om syfte och frågeställningar blir besvarade (Kröner & 

Wahlgren, 2005), vilket vi anser oss kunnat göra. Vi kan dock inte vara säkra på om 

respondenterna kommer att undanhålla viktig information. Undersökningen omfattar dessutom 

enbart från två olika socialkontor, vilket ger ett begränsat empiriskt urval. Vår avsikt är dock inte 

att jämföra olika kommuner, utan det handlar främst om att fördjupa oss i deras berättelser och 

belysa vårt syfte. Detta leder då till att vi anser att den begränsade empirin inte inverkar alltför 

mycket på slutsatserna.  

  

Reliabiliteten bestäms av tillförlitlighet i mätning och bearbetning av information (Kröner & 

Wahlgren, 2005).  En hög reliabilitet är en förutsättning för att kunna mäta vad vi avser att mäta, 

alltså validiteten (Kröner & Wahlgren, 2005). Reliabilitet handlar även om resultaten blir 

desamma ifall undersökningen genomförs på nytt (Kröner & Wahlgren, 2005). De resultat vi har 

kunnat utvinna från våra respondenter är tillförlitliga, därför att de är socialsekreterare som har 

erfarenhet av att jobba med BBIC modellen. Detta gör att de har sina egna synpunkter och tankar 

kring vad de tycker om modellen, vilket är det vi är ute efter.  Studien är även tillförlitlig 

eftersom merparten av våra källor är utfärdade av myndigheter. Det är svårt att säga om våra 

resultat är stabil över tid, för att socialsekreterare kan arbeta på olika sätt med BBIC och har då 

kanske andra uppfattningar om modellen. Modellen utvecklas även hela tiden för att göra den 

bättre. Barnavårdsutredningarna kan skilja sig mycket från kommun till kommun, bland annat 

gällande innehåll och verktyg för att nå ett beslut. Dock kan det gå att få snarlika resultat som 

oss. För att öka reliabiliteten har vi försökt vara noggrann, trovärdig och uppmärksam vid 
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genomförandet av undersökningen och hela tiden varit källkritisk. För att öka uppsatsens 

pålitlighet har vi beskrivit hela vår arbetsgång, från metod och urval till hur vi har analyserat 

arbetet. Vi har tillexempel bifogat både vår intervjuguide för att ge läsaren en inblick på vilka 

frågor som ställdes, samt kodningsmallen vilket gör det lättare att urskilja de koder och kategorier 

vi kunde utvinna från de tre intervjusamtalen. Vi har även försökt var objektiva, i den mån det 

går, att inte influera respondenterna på något sätt. Detta har gjorts genom öppna frågor vid 

intervjuerna, dock kan våra egna åsikter färga resultatet genom att tyda det som respondenterna 

sagt annorlunda än de menade. Vi anser oss höjt studiens reliabilitet, genom att planera alla 

delmoment tillsammans innan och skapat en intervjumall för att få svar på syfte och 

frågeställningar. Resultat är utan stora systematiska fel och vi har försökt minska detta problem 

genom att gå igenom information, intervjuer och diskutera oklarheter.  

5.4.3 Generaliserbarhet 

På grund av vårt arbete är utifrån en kvalitativ metod, med tre respondenter, är det svårt att 

generalisera resultatet. Vi kan inte generalisera resultatet till att alla socialsekreterare som jobbar 

utifrån BBIC tycker likadant som våra respondenter, dock får vi en inblick på vad andra 

socialsekreterare som kan komma att ha likande syn. Vi har dock försökt att vara tydliga när det 

gäller överförbarheten av vår undersökning även om det kan vara svårt att genomföra en 

undersökning med liknande resultat då socialsekreterarna kan jobba med BBIC på olika sätt. 

Vilket har gjorts av en tydlig intervju resultat och hur tillvägagångssättet gick till. Metod, urval 

och tillvägagångssätt har beskrivits tydligt för att inte skapa missförstånd om hur vi gick till väga. 

Detta för att vi ville att undersökningen ska kunna göras igen och vara pålitlig. Vi har även 

strävat efter att vara objektiva under intervjusamtal, sammanfattning av resultat och analys, är det 

svåra att uppnå fullständig objektivitet (Bryman, 2011). 

 

6. Resultat 

Resultatdelen har vi valt att indela i rubriker vars namn är de huvudkategorier vi fått fram. 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen fick vi fram fem olika kategorier: “BBIC-modellen”, 

“BBIC som dokumentationsverktyg”, “Barnets röst”,” Handlingsutrymme” samt 

“Behovsområden” (se bilaga 2), som utgör vår resultatdel. Vi har även valt att lägga till vissa 

underrubriker utöver de fem kategorierna, för att kunna få en bättre struktur på resultatet.  I texten 

benämns respondenterna som “Intervjuperson 1”, “Intervjuperson 2” samt “Intervjuperson 3” för 

att kunna särskilja respektive socialsekreterare. Det är värt att nämna att respondenterna skiljer 

sig i erfarenhet både inom socialtjänsten och av att ha arbetat med BBIC. 

 

6.1 BBIC-modellen 

Socialsekreterarna talade om en rad områden som hade att göra med BBIC-triangeln och dess 

behovsområden. BBIC beskrevs som en metod som fick barnperspektivet att lysa igenom som en 
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röd tråd i undersökningen, samt att modellen framhävde barnens behov. Kategorin handlar om 

hur socialsekreterarna beskrev BBIC-modellen överlag. Några exempel på koder är “Får fram 

saker som inte tänkts på tidigare”, “Får fram barnets behov tydligt”, “Barnet i centrum”, 

“Barnets behov i centrum” samt “Alltid ett barnperspektiv” (se bilaga 2). Detta vittnar om en 

syn på BBIC som en metod som verkligen sätter barnet i fokus. En respondent beskrev hur det 

utan BBIC är lätt att enbart fokusera på föräldrarnas förmågor och brister; 

 

“/.../...det är ju lätt att man fokuserar på föräldrarna för att det oftast är föräldrarna som har problem. Nu 

kanske barnen kommer mer. Kommer lite mer eftersom man ska ju gärna ska prata med barnen. Och. ja. Det 

kanske är mer barnfokus med BBIC. Det skulle jag tro.” - Intervjuperson 2  

 

Det som var återkommande för alla respondenter var barnets betydelse i BBIC. Samtliga 

respondenter formulerade sig i ordalag som “vi har barnet i fokus” samt “barnet är i fokus” (se 

bilaga 2). BBIC bidrar enligt våra respondenter med andra ord, till att införa barnperspektiv i 

utredningarna. 

 

I vår intervjuguide fanns frågan om hur socialsekreterarna beskriver BBIC som verktyg. 

Socialsekreterarna gick dock inte in på detaljer om hur de skulle beskriva BBIC, utan beskrev 

istället BBIC-triangeln och förklarade samarbetet mellan socialsekreterare, föräldrarna och 

barnen. Det är troligt att de missförstod frågan. Möjligtvis kunde den ha formulerats mer 

lättförståeligt. 

 

6.2 BBIC som dokumentationsverktyg 

Kategorin handlar om hur socialsekreterare tycker BBIC är som dokumentationsverktyg, vid 

skrivning och under samtal med barnen. Det visade sig att respondenterna hade en del synpunkter 

om dokumentationsverktyget, varav många av negativ karaktär. Fördelar lyftes också upp som 

har med ett större barnfokus att göra. Respondenterna uttryckte att det inte är helt omöjligt, dock 

gäller det att socialsekreterare och handläggare kan föra ett resonemang mellan sig för att komma 

överens hur de kan går tillväga. 

  

Några koder som vi fick fram var: “Tanken är bra”, “Barnet kommer i fokus”, “Datasystemet är 

otympligt” samt “Skapar gemensamma utredningar” (se bilaga 2).  Socialsekreterarna hade 

många åsikter om BBIC som verktyg, varav hade många liknade varandra. De respondenter vi 

intervjuade valde att lyfta fram för- och nackdelar med systemet, där nackdelarna var något 

övervägande. Det som framkom tydligt i utredningarna är att det lätt blir alltför omfattande text. 

Framförallt om socialsekreterarna väljer att inkludera alla av BBIC´s behovsområden i 

utredningarna, vilket var återkommande. 

 

“... så finns det massa underrubriker i detta datasystem. Och då kan man gå in i en underrubrik då så ska 

man skriva lite där och gå till nästa och spara den där och. . Det blir lite... Då måste man spara det där och 
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så går det några sekunder och men det vet jag inte om vårt datasystem, men lite otympligt, och man kan ju 

lockas att sätta även nya även andra också att använda alla rubriker alltså det blir för mycket text.Så det 

kanske blir upprepningar” -  Intervjuperson 1 

 

samt; 

 

“...Då kommer jag tillbaka till det att bra att man begränsar sig, va? Så man inte låter sig luras och har precis 

varenda liten rubrik för då att, då blir det för mycket.” - Intervjuperson 1 . 

 

Urval av koder som berör detta är “Alla behovsområden blir för omfattande”, “För mycket text”, 

samt “För många rubriker” (se bilaga 2). En av respondenterna beskrev BBIC även som 

“tidskrävande”, vilket kan sägas hänga ihop med ovan nämnda åsikter. Annan kritik som lyftes 

fram inom detta område var svårigheten att få en sammanhängande bild av utredningar och 

tappar den röda tråden för mycket uppdelning av olika underrubriker som skapar för mycket text. 

Intervjuperson nummer 3 framför också kritik mot dokumentationssystemet, och beskriver det 

som “socialtjänstens dokument istället för klienternas”.  Det menas att utredningarna blir alltför 

omfattande och svåra för klienterna att förstå, speciellt för unga personer. Samma intervjuperson 

ansåg att det svårt i synnerhet att ta till sig den mängd papper en utredning enligt BBIC kan bestå 

av: 

  
“Känns oftare som socialtjänstens dokument än klienternas och då särskilt barnen trots att de finns till för 

delaktighetens skull. Som sagt, det kräver mycket av den enskilda handläggaren.” - Intervjuperson 3 

 

Att rubrikerna var många beskrevs också som problematiskt då det ibland ansågs leda till 

svårigheter med att placera information under rätt rubrik då behovsområden ibland går i in i 

varandra. Detta ansågs dock även vara en fråga om erfarenhet; 

 

“/.../...och sedan när man ska sätta in det i utredningen till exempel så kan det vara lite som ”jaha, vart ska 

jag sätta den här informationen?” Det är... Men det tror jag att man lär sig ju längre tid man jobbar och desto 

bättre koll man får på dem här olika delarna också. För det är ju mycket som går ihop, så att väljer du ett 

område kan det ju ändå vara så att du får delar av något annat område i det, /.../” - Intervjuperson 2 

  

En till åsikt av negativ karaktär som framkom var att datasystemet ansågs “otympligt” och 

“tjorvigt” (se bilaga 2). Detta stöds till viss del i intervjuperson nummer två som inte tydligt 

framför någon kritik direkt riktat mot datasystemet, ändå beskriver den tekniska biten som 

tidskrävande. Samma intervjuperson tyckte sig se ett behov att arbetsledningen ser över hur 

socialsekreterare arbetar; 

 

“...Det är ju att det kan ta ganska mycket tid tycker jag. Att man ska, när man har öppnat en 

utredningsdokument ska man först välja ut alla rutor man ska ha och inte ha och sen när du ska skriva in ska 

du scrolla upp och ned för att hitta rutorna med olika rubrikerna.” - Intervjuperson 2. 
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Bland de positiva omdömena lyftes verktygets förmåga att belysa områden som annars riskerar 

att glömmas bort och att det lyfter fram barnets behov på ett tillfredsställande sätt. Vid frågan om 

de tycker att det är något som saknas i utredningsformulären var att samtliga respondenter både 

säkra och av samma åsikt; Formuläret innehåller alla nödvändiga rubriker och täcker in barnets 

behov. 

Det intervjupersonerna nämnde ett flertal gånger var dokumentationssystemets brister, att det 

skulle behövas utvecklas då det är en viktig del av deras arbete. De gick dock inte in i detalj vad 

de menade kunde förändras. Det som sticker ut är de positiva sakerna de kan finna med 

dokumentet, exempelvis att det skapar struktur och områden belyses som kan vara av vikt för 

barnet och familjen. 

 

 6.2.1 Handlingsutrymme 

Kategorin handlar om hur socialsekreterarna upplevde sitt handlingsutrymme och struktur inom 

BBIC utredningar, samt att veta hur detta kunde påverka utredningarna. Till denna kategori kom 

koder som: “Styrningen är stor”; “Bra med styrning”, “Följer BBIC-triangeln”, “Liten 

styrning” samt “Väljer behovsområden” (se bilaga 2).  Intervjuperson 1 och 3 menade att 

handlingsutrymmet under BBIC-utredningar är mycket styrda, genom att följa de olika 

behovsområden BBIC- triangeln utgör. Intervjuperson 1 & 3 ansåg att det är lagom styrt och 

positivt genom att en får en tydlig riktning på utförandet av arbetet; 

 

 “Går bra att styra dokumenten efter vilken utredning som ska göras. Bra att ha någon riktning på hur och 

vad” -   Intervjuperson 3  

 

samt: 

 

“Styrningen är stor, men jag kan tycka att det är bra med styrning”  - Intervjuperson 1 

 

Det positiva med att vara styrd i arbetet ansågs vara tydligheten, vilket framkommit i två 

intervjuer med koder som “Tydligare utformning på uppdragen” samt “Bra med tydligheterna”. 

En av respondenterna ansåg att det trots systemets relativt stora styrning fanns ganska mycket 

handlingsutrymme. Intervjuperson 2 tyckte utredningarnas handlingsutrymme och därmed 

styrningen var liten och var positiv till detta;  

 

“Alltså man ska ju inte låta det begränsa en., det ska ju vara ett hjälpmedel... Men det finns ändå ganska 

mycket utrymme ” - Intervjuperson 2  

 

Respondenterna fortsatte nämna att det går välja hur de ville utforma utredningarna, genom att 

välja vilka behovsområden de vill skriva under. Intervjuperson 2 menade att det skulle räcka att 

ta kanske tre områden för att det inte ska bli ett alltför omfattande arbete. Detta var intervjuperson 
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1 också var inne på, att inte låta sig luras att ta in fler kategorier som behövs då detta blir för 

mycket. Detta kan tolkas som att deras arbete kan bli komplicerat när de väljer vad som är 

viktigast att ta med, när det själva tycker att utredningen passar in i många behovskategorier. 

Koder som berörde detta var bland annat; “Lockas att använda alla behovsområden”, 

“Behovsområden blir för omfattande” samt “Tror att alla använder den olika” (se bilaga 2). 

 

6.2.2 Användandet av BBIC  

I kategorin “Användandet av BBIC” beskriver socialsekreterarna på vilket sätt de använder 

BBIC. Resultatet som framkommer i denna del kan kanske sägas vara tecken på en relativt 

flexibel användning av BBIC, åtminstone under dokumentationsdelen. Delar av intervjun säger 

något om hur intervjupersonerna använder BBIC. Alla tre samstämmiga om att det inte är 

lämpligt att skriva under alla områdesrubriker och en av dem beskriver hur skrivandet kan pågå 

under i princip hur lång tid som helst om en väljer att arbeta med samtliga rubriker och 

underrubriker. De väljer ut det som de själva anser relevant för den enskilda utredningen; 

 

 “Genom BBIC har vi de behovsområden vi följer i tringeln och kan koppla ihop dem med varandra. Vi 

väljer ut de behovsområden vi anser är viktiga för uppdraget.” - Intervjuperson 1  

 

samt; 

 

“Alltså, vi riktar ju vilka behov vi väljer, säg, vi tar ju inte med alla behov under föräldrarnas förmåga, utan 

det beror ju lite på vad som framkommer i anmälan. Om det till exempel är missbruk eller misshandel eller 

vad det nu kan vara. Och så brukar vi gå in på de olika områdena.” - Intervjuperson 2 

 

På så vis blir deras användande av BBIC rätt flexibelt, trots att de båda beskriver det som ett styrt 

system vilket beskrivits närmare i rubriken ovan. 

 

6.2.3 Utbildning 

Kategorin ”Utbildning” handlar om att vi frågade om socialsekreterarna hade någon utbildning 

kring BBIC . En av våra intervjupersoner svarade att det inte finns någon kontinuerlig utbildning 

inom BBIC. Däremot har socialsekreterarna möjlighet att ta upp eventuella frågor vid 

kontinuerliga handledarträffar som de brukar ha emellanåt Utbildning sker i sådana fall när någon 

är ny i arbetet och inte har någon tidigare erfarenhet av att jobba med BBIC. Intervjuperson 1 

beskrev att denne fått utbildning inom BBIC- verktyget, dock att det inte förekommer någon 

uppföljning av detta. Samt att handläggarna skulle kunna behöva mer stöd i arbetet. 

 

“Utbildning har vi fått. Men inte mycket uppföljning av det i alla fall. Det var ju fem sex år innan vi började 

som sagt, jag kan tycka att handläggarna kan behöva mer stöd i det dagliga arbetet för att kunna korta ner 

litegrann.” - Intervjuperson 1 
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Bland koder rörande utbildning fanns bland annat “Ingen uppföljning på utbildningen”, “Får 

utbildning” samt “Får handledning” (se bilaga 2) . 

 

 

6.3 Barnets röst 

Kategorin “barnets röst” handlar om hur BBIC hjälper socialsekreterarna under utredningens 

gång med lyfta fram barnens röst och åsikter. Koder under denna kategori är nästintill av positiv 

karaktär och bland dessa finns “Frågar barnets åsikt”, “Barnets behov tas fram” samt “Barnets 

åsikt viktigt” (se bilaga 2). På frågan hur socialsekreterarna inför ett barnperspektiv i 

utredningarna handlar svaren ofta om att det sker genom samtal; 

 

 “/.../... men om barnen inte är väldigt små att ha dem samtalen, och ha flera samtal.” -  Intervjuperson 1             

Samt;  

 

“Ja beroende på ålder på barnen om jag försöker, jag pratar ju alltid med barnen. Och är det så att dem inte 

kan prata så observerar man ju. Och sen så försöker jag alltid ta kontakt med andra än bara föräldrarna.  

Alltså, för att barnen kanske inte själva kan säga hur de har det eller hur det är som och det kan ju vara 

andra som står dem nära så det kan ju vara. Förskolepersonal eller... nätverk. - Intervjuperson 2 

 

  

Intervjuperson 3 beskriver att det krävs av den enskilde handläggaren att denne anpassar det 

specifikt för det barn utredningen gäller, och att kompetensen att göra detta inte alltid finns. Det 

som är återkommande är att ansvaret ligger hos den enskilda handläggaren är att den 

kompetensen inte alltid finns. 

  
“Som sagt krävs det handläggaren som måste anpassa det efter det specifika barnet. Det krävs andra 

verktyg.” - Intervjuperson 3 

  

Två av intervjupersonerna uttryckte att BBIC hjälper föra fram barnets syn på ett bättre sätt än 

tidigare. En av intervjupersonerna berättade att de alltid samtalar med barnet i den utsträckning 

det är möjligt. När det gäller småbarn använder de sig av observationer. Samma socialsekreterare 

uttryckte med att BBIC finns med i bakgrunden under samtalen med barnen. Även om BBIC 

systemet i sig inte är en mall som de måste gå efter punktvis. Att ta kontakt och samtala med 

andra än föräldrarna till barnet, exempelvis förskolepersonal eller andra släktingar anses vara en 

del av ett barnperspektiv enligt intervjuperson 2. Intervjuperson 3 säger sig använda sig av flera 

samtal om det är nödvändigt för att barnets åsikt ska framträda ordentligt. 

  

Respondenterna gick inte in på detaljer om vad de menade med ett barnperspektiv/barnets röst 

eller exakt hur barnets behov blev tydligare med hjälp av BBIC modellen. Vad som sticker ut var 

dock att barnet var viktigt och hur familjens problem påverkat barnet.  
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6.4 Behovsområden  

Kategorin “Behovsområden” handlar om att BBIC -modellen utgår ifrån flera behovsområden. 

Kategorin handlar om socialsekreterarna uppfattning om BBIC´s behovsområden. Koder som 

framkom var: “Täckande”, “Svårt att placera informationen” samt “barnens behov tydligare” 

(se bilaga 2). Samtliga respondenter ansåg att BBIC´s behovsområden är nödvändiga vid 

barnavårdsutredningar; 

  
           “Det är täckande” - Intervjuperson 2 

 

samt; 

“Det har blivit tydligare nu på hur man ska utforma uppdraget. Genom BBIC har vi de behovsområden vi 

följer i triangeln och kan koppla ihop dem med varandra. Vi väljer ut de behovsområden vi anser är viktiga 

för uppdraget.” - Intervjuperson 1. 

Intervjupersonerna förmedlar att behovsområdena i BBIC är täckande och att behovsområden 

omfattar vad de vill ha utav utredningarna Alla tre respondenter var överens om att 

behovsområdena var nödvändiga och täckande, ansåg ändå en av våra respondenter att det är för 

många behovsområden; 

  
“Jag tycker inte om att ha så många behovsområden, att det blir ganska hackigt och svårt att hitta röda 

tråden och sen nackdelarna. Det är ju att det kan ta ganska mycket tid tycker jag.” - Intervjuperson 3 

 

Behovsområden måste “användas på rätt sätt” för att det kan vara “Svårt att placera 

information”, vilket kan vara avgörande för att kunna få en röd tråd genom hela utredningen fram 

till beslutåtagandet.  

  

7. Analys  

I analysen har vi dragit paralleller från vår resultatdel kring BBIC. Precis som i resultatdelen är 

texten indelad i frågeställningar för att tydligt visa att vi svarat på dem. Huvudrubrikerna är; Vad 

anser socialsekreterarna om användningen av BBIC? Hur beskriver socialsekreterarna 

handlingsutrymmet i samband med BBIC? samt Hur bidrar BBIC till framkomsten av barnets 

röst i barnavårdsutredningar? 
 

7.1 Vad anser socialsekreterarna om användningen av BBIC? 

Resultatet visade att BBIC som utredningsverktyg beskrevs som en modell som kunde 

frambringa barnperspektivet som en röd tråd i utredningarna, samt att modellen framhävde 

barnens behov. Detta bevisar enligt respondenterna att BBIC hjälper barnen, att deras åsikter 

kommer med i dokumentationen samt att de beaktas i beslutskedet för insatser. 
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Resultatet visade även att respondenterna hade en del synpunkter kring dokumentationsverktyget, 

vilket mycket var av negativ karaktär. Många av de resultat som vi fick fram i denna studie liknar 

de tidigare nationella rapporter som vi har tagit del av. En av de synpunkter som är 

återkommande i intervjuerna var att formulären är för stora, de blir för omfattande och 

tidskrävande, i förhållande till den information som är relevant för utredningen. Dessa synpunkter 

stämmer till stor del överens med andra svenska studier som tagits upp under rubriken “Tidigare 

forskning”.  Det kanske är framföralt behovsområdena som ligger till grund för den negativa 

kritiken för dokumentationssystemet. Respondenterna tog upp att det är lätt att ta med för många, 

vilket då kan leda till ovan nämnda kritiken. Det leder även till att viktiga saker kring barnet 

glöms bort och svårare att få en sammanhängande bild av utredningar. I studien från Svendsen 

(2012) antyder de att dokumentationssystemet kan vara problematiskt, i sådana fall för att få en 

helhetssyn på barnet och dess behov. Det finns en risk att BBIC´s utredningssystem gör det svårt 

för handläggare att tolka utredningen på grund av strukturen på den insamlade informationen. 

Vilket resulterar i att BBIC motverkar sitt syfte. I synnerhet i intervjun med Intervjuperson 1 

framkom åsikter om datasystemet som “otympligt” och “tjorvigt” (se bilaga 2), vilket får visst 

medhåll i med intervjuperson 2. Rent tekniska problem förekommer även i Rasmussen (2004) 

studie, dock kan det där ha berott på att systemet vid tidpunkten fortfarande var nytt och 

outvecklat. En nyare studie från Svendsen (2012) bekräftar att det är fler som ser att den tekniska 

biten som ett irritationsmoment och här framförs ganska hård kritik mot att det inte fungerar 

bättre. Det framfördes önskemål om utbildning inom BBIC bland intervjupersonerna i vår 

undersökning vilket även uttryckts i rapporten av Gustavsson (2009) samt Rasmussen (2004). 

Vi kan dock inte glömma bort att det positiva som kom upp när dokumentationen nämndes under 

intervjun. BBIC’s dokumentationssystem har förmågan att belysa områden som annars riskerar 

att glömmas bort och att det lyfter fram barnets behov på ett tillfredsställande sätt. Alla dessa 

formulär och rubriker (behovsområden) är viktiga och nödvändiga för att täcka in barnets behov. 

Även om respondenterna nämnde ett flertal gånger var dokumentationssystemets brister, är det 

ändå en viktig del av deras arbete. För dokumentationen skapar struktur och belyses områden 

som är viktiga. Vilket även kom fram i Rasmussons (2004)  studie Barnavårdsutredningar på 

nya grunder, att dokumentationssystemet har lett till tydlighet, struktur, enhetlighet och 

systematik.  

 

7.2 Hur beskriver socialsekreterarna handlingsutrymmet i samband med 

BBIC?  

Ett intressant resultat som framkom i vår undersökning är att socialsekreterarna anser att BBIC är 

ett mycket styrt system. Intervjupersonerna hade åsikter om att de hade ett visst 

handlingsutrymme kring formuläret BBIC. Trots handlingsutrymmet nämner socialsekreterarna 

själva att de valt ut vissa delar och utelämnar andra delar som är mindre relevanta. I studien 

Svendsen (2012) visade det sig att socialsekreterarna själva tog sig ett så stort handlingsutrymme.   
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Även i studien av Khoo, Hyvönen & Nygren (2009) framkom att en del socialsekreterare 

använde BBIC på ett flexibelt sätt. Författarna lägger också utifrån sina studieresultat fram en 

teori om att BBIC skulle vara använt på ett mer fritt vis i Sverige än i Australien och Kanada. 

Resultatet från vår studie gör inga jämförelser mellan länder, en flexibel användning av BBIC 

från socialsekreterare runt om i Sverige pekar som nämnts även vår studie på. Risken med ett 

alltför vagt system över hur man går tillväga under utredning är som ovan nämnt att tolkningarna 

av systemet blir för olika vilket i sin tur leder till att utredningarna blir allt för olika, detta riskerar 

i sin tur att bidra till brister i rättsäkerheten om man väljer att hårdra det (Khoo, et al., 2009). Ett 

styrt system in i minsta detalj riskerar i sin tur att göra utredningsförfarandet alltför “byråkratiskt” 

och kan leda till att fokuset hamnar på själva systemet och dess tillvägagångssätt snarare än 

barnet under utredning. Möjligen kan man då se den motsägelsefulla åsikten som framkom om 

BBIC som mycket styrt, fast samtidigt med handlingsutrymme, som ett positivt tecken på att 

systemet är någorlunda balanserat mellan de två polerna.   

 

Utifrån vårt sökande av tidigare forskning fanns det mycket lite forskning som riktade in sig på 

BBIC’s behovsområden. Dock kunde vi dra paralleller till de artiklar som tog upp svårigheter att 

avgränsa utredningar, där behovsområden är en viktig del. Som tidigare nämns var våra 

respondenter nöjda med behovsområden som finns i BBIC-triangeln samt att de är nödvändiga 

vid barnavårdsutredningar. Vidare utbildning och handledning visade sig vara något positivt för 

socialsekreterarna. I studien Barnavårdsutredningar på nya grunder från Rasmusson (2004) visar 

det även där att synen på “triangeln” med behovsområden är ett hjälpmedel, dock att det fanns 

önskemål om mer utbildning när de väljer vilka områden som passar till utredningarna. Vilket 

respondenterna också kom in på att även om behovsområdena är bra, måste de ha kunskap och 

erfarenhet för att inte välja för många och avgränsa utredningarna.  I de svenska studierna 

Socialarbetares förhållningssätt till BBIC (Svendsen, 2012) och Socialarbetarnas arbetssätt och 

inställning till BBIC (Gustavsson, 2009), visades de liknande resultat som våra tre respondenter 

sade i intervjuerna. Intressant var dock att det flera gånger kom det upp när vi frågar om BBIC 

som verktyg att det kan vara besvärligt att jobba med många behovsområden vid dokumentration 

för en utredning. Det kom dock inte upp någon kritik när intervjupersonerna blev tillfrågade om 

just behovsområdena.  

  

Den utvecklingsekologiska teorin har olika nivåer och områden som granskas utifrån barnet. 

Detta kan överföras i BBIC’s behovsområden, för även om de inte har samma namn handlar de 

olika områdena om liknande saker, till exempel Barnets mående, barnets närmiljö, utbildning, 

familjens omsorgsförmåga och mycket mer. Den utvecklingsekologiska teorin finns redan 

integrerad i BBIC och gör denna teori mycket sammankopplad till just BBIC’s behovsområden. 
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7.3 Hur bidrar BBIC till framkomsten av barnets röst i 

barnavårdsutredningar?  

Inom Child-centred approach ses det som en förutsättning att utredningar som rör barn, måste 

barnets delaktigt finnas i utredningen för att de ska bli framgångsrika (Hyvönen et al. 2009). 

Samtliga intervjupersoner nämnde någon gång under intervjusamtalen att de har barnet i fokus, 

och lyfter aktivt fram ett barnperspektiv genom samtal i den utsträckning detta är möjligt. Detta 

är något som talar för Child-centred approach vilket tydliggörs igenom utredningarna, 

åtminstone till viss del. Det som framgår av våra intervjuer är att barnets röst synliggörs mer än 

vad det gjorde tidigare, vilket visar att barnperspektiv har ökat. 

 

Inom utvecklingsekologisk teori ses bland annat till de olika miljöer barnet befinner sig i och hur 

dessa samspelar med varandra. Detta kan sägas komma till uttryck då en av intervjupersonerna 

sade sig sträva efter att bortsett från barnet själv i utredningar även ta kontakt med andra, 

exempelvis förskolepersonal eller lärare, vilket visar på att denne lägger vikt vid att undersöka 

även mesonivån runt barnet.  Både BBIC och utvecklingsekologiska teorin ser barnet som ett 

aktivt subjekt som interagerar med sin omgivning. Detta är viktigt med tanke på att barnen ska 

kunna få säga sitt och det handelar inte bara om förmyndarnas åsikter kring utredningarna Barnen 

har sina egna rättigheter som måste kommas i första hand, när det är i fråga om hur barnen mår. I 

studien Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC av Gustavsson (2009) svarade mer 

än hälften av respondenterna att BBIC ökar barnperspektivet i utredningarna. Detta liknar vår 

studie där två av tre respondenter i denna studie var klart överens att BBIC ger ett ökat 

barnperspektiv Med andra ord innebär det att BBIC inte är en metod, som automatiskt lyfter fram 

barnets röst i utredningarna Socialsekreterarnas övertygelse om att BBIC hjälper till att lyfta fram 

barnets åsikter för att BBIC är viktigt och bidragande. Dock läggs ett stort ansvar på den enskilde 

socialsekreteraren att försäkra sig om att denne tagits barnets åsikter i beaktande.  

 

8. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen 

uppfattar BBIC som utredningsmodell. Vi anser att studien är relevant för socialt arbete när det 

kommer till barn och ungdomar, främst för att många av Sveriges kommuner använder sig av 

BBIC’s utrednings- och dokumentationssystem vid barnavårdsutredningar. Om vi utgår utifrån 

BBIC’s syfte som är att sätta barnens behov i centrum, är det relevant att undersöka om 

socialsekreterare som använder modellen som arbetsverktyg när de utreder barnen upplever att de 

blir hjälpta av den.  Då större delar av Sveriges socialkontor använder sig av BBIC-modellen vid 

barnavårdsutredningar ville vi veta hur BBIC används i praktiken och inte bara i teorin. 

 

 För att vi skulle kunna analysera våra respondenters svar har vi lagt mycket tid på att leta fram 

tidigare forskning, både internationellt och nationellt. Detta hjälpte oss att kunna dra paralleller 
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till nutida samhällsforskning kring BBIC och för att hjälpa oss att generalisera vår undersökning. 

Det visade sig svårt att hitta forskning kring BBIC som var relevanta för oss var svårare. Vi 

hittade lite forskning kring just hur socialsekreterares syn och hur de upplever BBIC samt kring 

behovsområden. Vi anser att vi har kunnat svara på vårt syfte genom våra intervjuer.  Resultatet 

visar att det finns positiva och negativa uppfattningar om BBIC. Våra respondenter anser att de 

positiva till BBIC hjälper att frambringa barnets röst och barnperspektivet, likaså barnets och 

familjernas situation. Det som framkom tydligt i vår kandidatuppsats var att 

dokumentationssystemet är en viktig del i det dagliga arbetet. Negativa som kom fram om det var 

bland annat dess otymplighet och systemutformningen som ansågs vara svåra att förstå. Vilket är 

en mycket viktig punkt, eftersom dokumentationssystemet hjälper till för att barnen ska få det bra 

och bli hörda. 

 

När det kom till att hitta teorier som passade in till vårt arbete för att hitta två som passade oss 

vilket blev Child-centerd social work och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori., eftersom 

vi tyckte dem passade oss utifrån respondenternas svar.  Child-centerd social work menas med att 

i barnavårdsutredningar ska barnet rättigheter vara i fokus (Hyvönen, Khoo, Nygren & 

Rasmusson, 2009). Socialsekreterare har i åtanke att låta barnet få vara delaktig i utredningen i 

den utsträckning det går, det gäller dock inte att glömma bort dem när det kommer till 

dokumentationen. Detta var grunden till varför denna teori valdes att utgå ifrån i vår 

kandidatuppsats. BBIC betyder trots allt ”Barnets bästa i centrum”, Vilket betyder att barnet är 

mycket viktigt i utredningarna, barnen få inte glömmas bort när de har en moddel som sak hjälpa 

dem.  Den här teorin passade denna undersökning på grund av att barnet var en viktig del i våra 

intervjusamtal, och våra respondenter kom hela tiden in på något som rörde barnet på något sätt.  

 

Den andra teorin vi valde att vi utgå från var Utvecklingsekologiska teorin, som BBIC modellen 

bland annat bygger på. Vi valde denna teori eftersom det är en av de teorier som förekommer 

inom BBIC. Utvecklingsteorin har varit ett genomgående tema i våra intervjuer. Teorin passade 

in i vår undersökning eftersom den tar upp saker som BBIC strävar efter att undersöka; barnets 

närmaste miljö, tillgång till barnomsorg, försummelse och faktorer som arbetsmöjligheter, 

bostad, ekonomi och sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2013). Socialsekreterarens uppgifter är att 

utreda barnets behov, föräldrarnas förmåga och barnets miljö för att kunna få en helhetsbild om 

barnets situation i hemmet. Socialarbetarnas arbetsuppgifter är att försöka hjälpa både barnen och 

familjen, genom att se till deras situation. Fast barnet är i fokus, måste de även hjälpa familjen att 

förstå att de inte kan fortsätta som de gör när det har gått så långt att socialtjänsten är involverad.  

 

Något som var intressant att nämna är att två av våra respondenter och studien av Svendsen 

(2012)  visade att BBIC var ett styrt system trots detta kunde de välja behovsområden inom BBIC 

och fick då ett visst handlingsutrymme. Vilket alla tre respondenter var positiva till. Dock ansågs 

de att det var styrt medans den tredje inte tyckte det Vi måste vara lyhörda gentemot de 
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socialsekretare som arbetar med den dagligen för vad de tycker. Det är inte deras fel att barn inte 

får rätt insatser eller att utredningarna tar tid, om det är ledningen som fattar beslut som påverkar 

handlingsutrymmet för socialsekreterarna. I sådana fall då det förekommer brist i personal, 

ekonomi samt resurser i en organisation är det logiskt att det går utöver de som kommer i kontakt 

med organisationen. Socialsekreterarna måste ta hänsyn till lagstiftningarna samt att sträva efter 

att barnets bästa ska komma med i utredningarna så långt som det bara går.  

Resultatet visade att BBIC hjälper att barnets syn på ett bättre sätt än tidigare. En av våra 

respondenter nämner att de samtalar med barnet i den utsträckning det är möjligt. Glömmer 

socialsekreterarna bort att ta med barnens åsikter eller perspektiv i dokumentationen? Eller tycker 

att barn inte kan föra sin egen talan om vad de tycker?   

 Den behövs mer utveckling kring ämnet när det gäller utbildning och uppföljning, för att få med 

barnen i utredningarna.  Frågan är i så fall om socialtjänsten har de rätta förutsättningarna för att 

kunna skapa den skydd som barnen behöver som är behov av insatser. Socialsekreterarna måste 

ta hänsyn till bland annat lagstiftningarna samt att sträva efter att barnets bästa ska komma med i 

utredningarna så långt som det bara går. Oavsett om det förekommer ett strukturerat system med 

regler att följa och saker att fylla behövs det mer utbildning eller uppföljning för att hjälpa 

socialsekreterarna göra deras arbete när det gäller dokumentationen bättre strukturerat än det är 

nu. Hög arbetsbelastning, tidsbrist och eventuella oklarheter kring BBIC dokumentation i 

samband med behovsområdena, är faktorer som vi kan relatera och tolka till att det kan skapa 

problem vid dokumentation vid barnavårdsutredningar. Detta var inget vi kunde hitta när vi sökte 

efter forskning eller något respondenterna nämnde, bara att någon måste utveckla systemet. 

Antingen inom varje socialkontor eller generellt. Vi anser att det behövs en person som kan ge 

feedback till socialsekreterarna om de är osäkra på hur de ska tillämpa systemet och 

behovsområden. Vi håller vi med om att BBIC dokumentationssystem borde utvecklas, då det har 

framställts, både från våra respondenter samt forskning bekräftar detta. Kanske skulle en lösning 

vara att “väva” samman de som går in i varandra. För tillfället skapar den bland annat 

otydligheter, skapar mycket text eller gör att socialsekreterare “lockas” tar med behovsområden 

som egentligen inte behövs i barnavårdsutredningen. Detta på grund av att många områden går in 

i varandra och går att dra flera paralleller än det egentligen behövs. Varför har det inte gjorts 

något tidigare, för att kunna skapa ett system som är lättare att skriva i när det har en stor 

betydelse i det dagliga arbetet för socialsekreterare Sverige. Det tar bara tid när de egentligen 

borde fokusera på mötet med de klienter som är i behov av hjälp.  Ett system som gör det lättare 

för socialsekreterarna att dokumentera behövs. Som det ser ut nu verkar det som om det är svårt 

att få en helhets bild av barn och deras behov, på grund av det är många behovsområden.  

 

Sammanfattningsvis vill vi bara förtydliga att vi anser oss ha kunnat svara på vårt syfte genom 

våra intervjuer.  Resultatet visar att det fanns både positiva och negativa uppfattningar om BBIC 
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modellen. Samtliga respondenter berättade att de var positiva till BBIC och modellen hjälper att 

frambringa barnets röst och perspektiv. Systemet hjälper att göra barnens och familjernas 

situation bättre och kan ge en annorlunda insynsvinkel på utredningarna med hjälp av de olika 

behovsområdena. En annan sak som framkom tydligt i vår kandidatuppsats var att 

dokumentationssystemet är viktigt i det dagliga arbetet har på något sätt glömts bort, som tidigare 

nämnts. Negativa saker som kom fram om det var bland annat om dess otymplighet och krångliga 

systemutformning. Vilket är en mycket viktig punkt för att få svar på vårt syfte, då 

dokumentationssystemet är en viktig del för att barnen ska få det bra och bli hörda. Kanske 

främst då socialsekreterarna måste dokumentera under utredningarna och att det är ju trots allt där 

barnens röst och perspektiv måste framföras. Allt som allt gav resultatet oss möjligheten att 

kunna fördjupa vår kunskap om vad våra tre respondenter sade under intervjusamtalen, samtidigt 

som vi hade möjlighet att hitta mönster eller åsikter som skiljde sig åt mellan dem. Analysen var 

mycket viktig för oss genom att härleda respondenternas svar med tidigare forskning kunde vi få 

en bättre helhetsbild till vår målpopulations syn på BBIC.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Vi vill börja med att tacka för att du ville ställa upp på denna intervju. 

Vi är tre studenter från Socionomprogrammet vid Umeå universitet. Vi gör denna intervju för att 

få material till vår Kandidatuppsats med syftet att undersöka hur socialsekreterare inom individ 

och familjeomsorgen uppfattar BBIC som modell i barnavårdsutredningar inom socialt arbete. Vi 

uppskattar att intervjun kommer att ta cirka en timme. 

 

Du kan närsomhelst avbryta om du har några frågor eller funderingar eller om något verkar 

oklart. Du behöver naturligtvis inte svara om det är någon fråga som du inte vill svara på. Om du 

skulle vilja avbryta intervjun av någon anledning är det bara att säga till. Personuppgifter är 

konfidentiellt och kommer inte att nämnas. Det kommer alltså inte framgå att det är dig vi 

intervjuar, då vi kommer koda materialet och använda ett fingerat namn. Detta deltagande 

kommer endast användas för vår kandidatuppsats Om det går bra för dig skulle vi vilja  spela in 

intervjun, för att kunna få ett flyt och för att få med allt som sägs på intervjun. Det kommer bara 

vara vi tre som lyssnar på ljudupptagningen som sedan kommer förstöras. Uppsatsen kommer 

även att bli en offentlig handling när den är klar. Den kommer att läggas ut på vår studentportal 

DiVA, som är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Inledningsfrågor 

1. Hur länge har du jobbat som socialsekreterare inom individ och familjenheten? 

2. Har du tidigare erfarenheter av att jobba med barnutredningar? 

3. Hur skulle du beskriva BBIC för en klient?    

 

Frågor 

1. Hur är det att arbeta med BBIC? 

2. Hur tycker du BBIC fungerar som verktyg när du skriver barnavårdsutredningar? 

3. Hur tycker du BBIC fungerar som verktyg i samtal med barn? 

4. Anser du att BBIC har lett till ett synliggörande av barnet? Hur i så fall? 

5.Hur jobbar du för att få fram barnets röst och rättigheter i barnavårdsutredningar? 

6. Hur tycker du ditt handlingsutrymme är vid utredningar i samband med BBIC?  

7. På vilket sätt påverkar BBIC utformningen av uppdraget? 

8. Hjälper BBIC till att åtgärda brister som tidigare funnits i barnavårdsutredningar, i så fall 

vilka? 

9. Anser du att BBIC´s behovsområden/kategorier är täckande eller saknas det något? 

10. Vilka Fördelar och Nackdelar tycker du finns med BBIC? 

11. Hur tror du framtiden kommer se ut när det gäller BBIC? 
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Du kan höra av dig vid eventuella frågor eller om det är något som du känner att du vill ändra på i 

intervjumaterialet. 

Mejladress:  

Nummer: 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ville medverka. 
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Tema 

 

 

Socialsekreterares 

syn på BBIC 

 

 

 

 

 

   

Kategorier BBIC-modellen BBIC som 

verktyg 

Barnets röst Handlings- 

utrymme 

Behovs- 

områden 

Koder Barnets behov i 

centrum 

Tanken är bra Frågar barnets 

åsikt 

Styrningen är 

stor   

Täckande 

 Barnet i centrum Får ny information Synliggör barnet 

bättre än tidigare 

Bra med 

styrning 

Täcker in 

 Betonar barnet Grunden bra Barnets behov tas 

fram 
Bra med 

begränsningar 

Svårt att placera 

information 

 BBIC-triangeln Barnet kommer i 

fokus 

Flera samtal med 

barnet 

Tydligare 

utformning på 

uppdragen 

Går in i varandra 

 

 Familj Datasystemet är 

otympligt  
Barns rätt att ta 

del av utredning 

Följer BBIC-

tringeln 

Barnens behov 

tydligare 

 Miljö Krångligt 

datasystemet 

Barnet åsikt 

viktigt 
Väljer 

behovs-

områden 

Måste användas på 

rätt sätt 

 Psykisk hälsa Lockas använda alla 

behovsområden 
Synliggör barnet 

bättre än tidigare 

Bra struktur Kopplar olika 

behovsområden 

 Barnets olika behov Mycket text Pratar med barnen Bra med 

tydligheterna 

Behovsområdena 

styrs uppdraget 

 Föräldrarnas förmåga Behovsområden 

blir för omfattande 

Observation 

 
Lite styrt 

 
Täckande 

 Hjälper med beteende 

utveckling 

Får utbildning krävs andra 

verktyg 
Styrt Bra 

 Utveckla 

omvårdnaden 

Får handledning Barnen har svårt 

att använda 

dokumenten. 

 Tydligare 

 Kopplar olika 

behovsområden 

Ingen uppföljning 

på utbildningen 

Barn borde rita 

sin egen plan 

  

 Riktar behovsområden Skapar gemensam 

utredning 

Mycket 

handlingsutrym

me 

  

 Beskriver triangeln Får fram barnets 

behov 

Bra med styrning     

 Behovsområden Ser vad som blir 

tillgodosedd för 

barnet  

Utredningen blir 

tydligare 

  

 Har barnet i fokus Behövs 

kontinuerlig 

utbildning 

Bra med riktning 

 
  

Bilaga 2 - Kodningsmall 
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 Vill familjens bästa Arbetsledningen 

behöver övervaka 

jobbet 

Lagom styrning   

 Innehåller 

föräldraförmåga 

Fördelar och 

nackdelar 
   

  Mall    

  Tidskrävande    

  Omfattande    

  För stor 

uppdelning 

   

  Förlust av röd tråd     

  För många rubriker    

  Tror alla använder 

den olika 
   

  BBIC-tänk finns i 

barn samtalen 

   

  Tvungen att se till 

barnet 

   

  Tar kontakt med 

andra  

   

  Barnfokus    

  Alltid ett 

barnperspektiv 

   

  Krävs verktyg för 

information- 

insamling 

   

  Krävs större 

kompetens 

   

  Styrningsverktyg    

  Bra för struktur    

  Skapar delaktighet    

  Kräver ordentlig 

implementering 
   

  Vill utveckla 

dokumentet 

   

  Logisk gång    

  Dokumentation 

liknar dubbelarbete. 
   

  Bra vid 

dokumentation 

   

  Svårt anpassa för 

ensamkommande 

barn 

   

  Anpassas efter    
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barnet 

  Verktygen saknas vi 

samtal 
   


