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Abstract 

This essay is a study of in which extension children are participating in child inquiries 

performed by the social services when using BBIC compared to when the social services 

weren’t. To get a good overview of this I made interviews with three social workers. I also 

analysed social acts of child inquiries of a total amount of six. Three of them were written by 

the social services before the introduction of BBIC, and three were written after.  This study 

takes place in a department in a city in Sweden. At the end of the study I could see that using 

BBIC the child and its needs were put in focus compared to earlier child inquiries. Though 

this positive effect I could also see that this work isn’t done yet, the social services still has a 

long way to go before the child inquiries are perfect – if they ever will be. The Childs 

surroundings and the social workers working conditions are two things that need to be put in 

the centre of upcoming studies, and also the documents of BBIC need to be simplified. 
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Förord 

Jag vill tacka de arbetsledare som låtit mig ta del av de sex barnavårdsutredningar som gjort 

den dokumentanalys som genomförts i denna studie möjlig. 

Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till de tre socialsekreterare som har ställt upp och 

intervjuats. De har besvarat mina frågor på ett uttömmande och tankeväckande sätt, vilket har 

resulterat i en fantastiskt omfångsrik empiri som jag har försökt att efter bästa förmåga göra 

rättvisa. Utan dem hade inte denna studie varit möjlig att genomföra! 

Utöver detta vill jag rikta ett speciellt tack till de underbara personer som tagit sig tid att läsa 

igenom denna uppsats i dess slutskede för att komma med värdefulla synpunkter och råd, 

samt dem som inspirerat och uppmuntrat mig under denna uppsats genomförande.  

Ett särskilt tack till Josef Håkansson, Emelie Dahlin, Anna Olsson samt A, B och C! 

 

 

Tack till er alla! 

 

Katrin Olsson 

Lund, maj 2010 
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Kapitel 1  Inledning 

Under Socialhögskolan vid Lunds Universitets socionomutbildning har BBIC som metod i 

arbetet med barn varit ett ständigt återkommande ämne. Det har följt med sedan termin ett (ht 

-07), och har sedan dess varit ett stående inslag och diskussionsämne under utbildningens 

gång. Då jag gjorde min praktik i en familjevårdsgrupp blev BBIC aktualiserat i än större 

utsträckning. Under våren 2010 har jag arbetat deltid som socialsekreterare, och min 

arbetsuppgift har varit att genomföra barnavårdsutredningar. Med anledning av att jag under 

en tid mött BBIC i praktiken på olika sätt har mitt intresse för huruvida BBIC faktiskt gör 

någon skillnad eller ej för barnen ökat. 

Enligt Socialstyrelsen (2008, s 33-36) inleddes försöken med att implementera BBIC i 

Sverige på grund av att brister i barnavårdsutredningar och hanteringen av 

familjehemsplacerade barn förekom, bland annat i form av att barn inte fick komma till tals i 

olika sammanhang. Kritik fördes också fram mot att de barnavårdsutredningar som gjordes 

inte var tillräckligt sakliga och opartiska, samt att det fanns brister i dokumentationen och 

handläggningen. För att lyckas med att komma till rätta med detta inleddes försök att utveckla 

nya arbetsmetoder utifrån brittisk modell. Som en fortsättning på detta arbete inleddes därefter 

projektet BBIC (ibid.), vilket tar sin utgångspunkt i det brittiska systemet LACS. I detta 

system presenteras ett antal grundprinciper som syftar till att tydliggöra barnets behov, 

vårdnadshavarnas förmåga samt familjens situation. Några av de mål som Socialstyrelsen 

presenterat gällande implementeringen av BBIC är att barns ställning ska stärkas i enlighet 

med svensk och internationell lagstiftning, samt att BBIC ska bidra till ökad kvalitet och 

rättssäkerhet för barnet (ibid, s 40). Den fråga som jag ställer mig är huruvida BBIC har 

kunnat råda bot på den problematik som var grunden till att BBIC-projektet inleddes? Har 

barns delaktighet ökat, har barnets ställning i barnavårdsutredningar stärkts och kommer barn 

till tals i den utsträckning de bör? 

BBIC vilar på en teoretisk grundval där den utvecklingsekologiska teorin finns representerad 

som det övergripande teoretiska perspektivet. Den utvecklingsekologiska teorin beskriver hur 

barn samspelar med sin omgivning på mikro-, meso-, exo- och makronivå (Socialstyrelsen, 

2004, s 16-17). Utöver denna teori kommer jag även att använda mig av Eriksons 

utvecklingspsykologiska teori om de åtta åldrarna (se Erikson, 1985, s 78-79). Genom att 

använda dessa teorier avser jag analysera hur väl barnperspektivet genomsyrar 

barnavårdsarbetet, samt hur väl barnet delaktiggörs i barnavårdsutredningar. Jag kommer 
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även att studera hur användandet av BBIC har påverkar och eventuellt förändrar sättet att 

arbeta med barnperspektivet och barns delaktiggörande i barnavårdsutredningar.  

I min fortsatta text kommer benämningen barn användas för barn 0-10 år gamla, då jag finner 

det intressant att resonera kring dessa yngre barn i detta sammanhang. Den definition av 

barnperspektiv som jag kommer använda utgår från barns egen delaktighet i 

utredningsmomentet och kommer vidare definieras och problematiseras i uppsatsen. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån utvecklingsekologisk och utvecklingspsykologisk teori 

undersöka hur användandet av BBIC har påverkat hur barn 0-10 år gamla delaktiggörs och 

hur barnperspektivet synliggörs.  

1.2 Frågeställningar 

- På vilket sätt arbetar socialtjänsten med barnperspektivet i barnavårdsutredningar som 

görs idag med hjälp av BBIC? 

- På vilket sätt arbetade socialtjänsten med barnperspektivet i barnavårdsutredningar 

som gjordes tidigare? 

- Vilka faktorer av betydelse finns som kan påverka barnets delaktighet i utredningen? 

- Hur skulle tillämpningen av barnperspektivet kunna utvecklas i framtiden? 

1.3 Perspektivval 

I denna studie har jag valt att försöka anlägga ett barnperspektiv där jag väljer att analysera 

empiri och teorier utifrån ett barns ögon. Den empiri och teori som samlats in utgår från 

”vuxna” källor, vilket kommer prägla denna studie och dess resultat. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa denna studie till att omfatta barn 0-10 år gamla. 

Barnavårdsutredningarna och intervjuerna har samtliga sitt ursprung i samma barnavårdsenhet 

i en stadsdel i en stad i Sverige. De barnavårdsutredningar som använts är baserade på SoL, 

och gäller anmälningar och ansökningar gällande så kallade miljöfall, det vill säga att det 

finns misstanke om att det finns brister i barnets närmiljö som kan utsätta barnet för risk.  
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Då tidigare forskning beskrivs kommer jag fokusera detta avsnitt till att främst beskriva den 

forskning som behandlar den differentiering som finns mellan sättet att genomföra en 

barnavårdsutredning före och efter införandet av BBIC. 

1.5 Disposition 

Denna studie inleds med en redogörelse för den problematik som föranleder att studien kan 

anses relevant att genomföra. Därefter följer ett metodkapitel där författaren redogör för 

metodval samt dess förtjänster och de nackdelar som finns med detsamma. I detta avsnitt 

beskrivs även tillvägagångssättet i studien, och därefter förs en diskussion kring resultatens 

tillförlitlighet och de etiska överväganden som genomförts under studiens gång. Efter detta 

följer ett kapitel som behandlar relevant bakgrund till studiens uppkomst. I detta avsnitt 

redogörs för vad en barnavårdsutredning är, varför BBIC har implementerats samt 

barnperspektivet och barnets bästa. I kapitel fyra redogörs det kort för tidigare forskning av 

relevans för denna studie, och därefter följer kapitel fem med en persentation av de 

utvecklingspsykologiska och utvecklingsekologiska teorier som ligger till grund för studien. I 

kapitel sex redogörs för den insamlade empirin utifrån de frågeställningar som studien 

grundar sig på. I kapitel sju följer den analys som görs, och uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion i kapitel åtta. Därefter följer källförteckning och bifogade bilagor. 

Kapitel 2  Metod 

2.1 Metodval 

För att genomföra denna studie har barnavårdsutredningar som genomförts före och efter 

införandet av BBIC i en stadsdel i en stad i Sverige jämförts och analyserats utifrån barns 

delaktighet i utredningen. Dessutom har individuella semistrukturerade intervjuer av 

socialsekreterare som arbetat med barnavårdsutredningar före och efter införandet av BBIC 

genomförts.  

Aspers (2007, s 159) beskriver att forskaren kan använda sig av främst primär- och 

sekundärmaterial i sin studie. Han menar att inget material i sig tillhör någondera kategori, 

utan att denna indelning utgår från forskaren. Aspers beskriver primärmaterialet som det 

material som forskaren själv genererar under studiens gång. Detta material kännetecknas av 

att det är skapat utifrån forskarens frågeställningar och består ofta av intervjuer. 

Primärmaterialet kan sedan kompletteras av ett sekundärmaterial som då består av ett material 

som forskaren inte själv skapat, exempelvis textdokument (ibid.). Aspers (2007, s 198) 
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beskriver också att forskaren tolkar sitt material mot bakgrund av hela den kunskap som 

forskaren har tillskansat sig under studiens gång. Materialet kan tolkas som första ordningens 

konstruktion, det vill säga så som aktören själv ser på situationen. Materialet kan även tolkas 

som andra ordningens konstruktion, det vill säga genom en teoretisering av det som 

framkommit från aktören. Den analys som forskaren gör har som syfte att styrka respektive 

avstyrka den relation som finns mellan första och andra ordningens konstruktion. Den 

tolkning av empirin som sedan görs styrs av den teoriram som används vid den aktuella 

tidpunkten (ibid.).  

2.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Mitt primärmaterial består av individuella semistrukturerade intervjuer med tre utredande 

socialsekreterare. Aspers (2007, s 136-138) beskriver att det vid semistrukturerade intervjuer 

finns specifika områden som forskaren kommer att beröra under intervjuns gång, men att 

forskaren ska följa upp respondentens svar på de frågor som ställs. Aspers menar att denna 

deduktiva intervjumetod används som informationsinhämtningsmetod, samt att den begränsar 

respondentens möjlighet att framföra sitt perspektiv. Andra intervjumetoder som kan 

användas är strukturerad intervju, tematiskt öppen intervju samt öppen intervju. Vid en 

strukturerad intervju använder sig forskaren av fasta frågor som ställs till respondenten, 

medan forskaren vid en tematiskt öppen intervju har identifierat några teman som belyses 

genom dialog under intervjuns gång. Vid en öppen intervju utgår forskaren helt från 

respondenten som kan ta upp vad denne vill till diskussion (ibid.). För att få fram en empiri 

som är relevant och analyserbar i relation till de barnavårdsutredningar som analyserats samt 

de teorier jag har valt att använda mig av har jag valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer. På så sätt har respondenterna fått utrymma att tala relativt fritt kring ämnen som 

berör den studie jag gjort, och jag har kunnat använda den empiri som framkommit på ett 

konstruktivt sätt.  

De intervjuer jag har genomfört har jag spelat in och därefter transkriberat. Aspers (2007, s 

149-150) beskriver att transkribering syftar till att få fram ett textmaterial som sedan kan 

användas som underlag för analys. Det vanligaste är att materialet transkriberas ordagrant, 

samt att pauser och dylikt skrivs ut om det är av betydelse för sammanhanget för att på så sätt 

få en rikare empiri (ibid.). Jag har dock valt att inte göra på detta sätt, utan att skriva ut 

materialet på ett mer läsarvänligt sätt för att få ett lätthanterligare material. Detta för att jag 



11 

 

bedömde att mitt material inte skulle kunna användas på ett annorlunda sätt även om de saker 

som Aspers nämner som berikande skrivits ut vid transkriberingen.  

2.1.2 Dokumentanalys av barnavårdsutredningar 

Jag har använt mig av sex barnavårdsutredningar som mitt sekundärmaterial. Utav dessa 

barnavårdsutredningar är tre genomförda före implementeringen av BBIC och tre efter. 

Lundström (2008, s 121) pekar på att detta material är speciellt till sin karaktär då det inte är 

skrivet för forskning vilket gör att sammanhanget då det författades blir betydande för hur det 

sedan ska tolkas (ibid.). Detta då läsarna av barnavårdsutredningar ofta befinner sig i en 

liknande kontext kan innehållet till vissa delar tas för givet eller vara underförstått (ibid., s 

123). Lundström beskriver att användningen av socialakter i forskning möjliggör att man kan 

visa på förändring som skett under en lång tidsperiod eller att man kan följa stora grupper av 

individer under en tid, vilket annars inte varit möjligt (ibid., s 132-133). Min avsikt har varit 

att genom att titta på barnavårdsutredningar på ett systematiskt sätt kunna urskilja eventuella 

förändringar i arbetssättet med barnperspektivet. För att kunna göra detta har jag valt att koda 

de barnavårdsutredningar jag har fått tillgång till med hjälp av olika färgkombinationer. På så 

sätt har jag kunnat bryta ner barnavårdsutredningarna och identifiera mönster. Detta beskriver 

även Aspers (ibid., s 194) som ett sätt att arbeta för att närma sig ett empiriskt material. 

De barnavårdsutredningar som använts har främst använts för att besvara de första två 

frågeställningar denna uppsats grundar sig på. 

2.2 Urval 

Jag har i min studie använt mig av sex barnavårdsutredningar. Dessa har valts ut av 

arbetsledaren på den enhet som är ansvarig för barnavårdsutredningar i 

undersökningsområdet. Mitt krav inför urvalet av vilka barnavårdsutredningar som skulle 

användas var att barnen skulle vara 0-10 år gamla. I övrigt har sådana faktorer som 

exempelvis barnens kön eller huruvida baranvårdsutredningen lett till insats eller ej inte varit 

av relevans i detta sammanhang. 

Jag har intervjuat tre socialsekreterare som har arbetat med barnavårdsutredningar före 

användandet av BBIC, samt med BBIC sedan det infördes i undersökningsområdet. De 

utvalda socialsekreterarna har tillfrågats om möjlighet för intervju efter att samtal förts med 

arbetsledaren om vilka denne ansåg skulle vara tillrådliga att intervjua.  
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2.3 Genomförande 

Jag inledde min studie med att ta kontakt med den arbetsledare på enheten som skulle 

förmedla de barnavårdsutredningar jag skulle få tillgång till. Jag samtalade då även med 

denne kring vilka personer som skulle intervjuas, då jag ville att de personer jag intervjuade 

skulle ha arbetat med barnavårdsutredningar både före och efter implementeringen av BBIC. 

Därefter tog jag kontakt med de tre socialsekreterare jag skulle tillfråga om en intervju. 

Samtliga tackade ja. På grund av olika omständigheter skedde inte dessa intervjuer så 

omgående under mitt uppsatsskrivande som jag hade önskat. Datum för intervjuerna var 

100427, 100428 och 100429.  Inför genomförandet av intervjuerna sammanställde jag en 

intervjuguide (se bilaga 1). Jag bokade även ett konferensrum i socialtjänstens lokaler där vi 

kunde sitta och genomföra intervjuerna ostört, vilket också blev fallet. Detta valde jag att göra 

för att samtliga personer som skulle intervjuas har mycket att göra, och jag resonerade som så 

att det skulle vara lättare för dem att fokusera på intervjun än på sina arbetsuppgifter om vi 

lämnade deras arbetsrum. Då kunde vi heller inte bli störda av kollegor eller ringande 

telefoner. Samtliga intervjupersoner uppgav att de kände sig obekväma med att spela in sin 

röst på band, men att detta inte var ett hinder för inspelningen vid intervjusituationen. 

I samband med att intervjuguiden utformades arbetade jag vidare med att sammanfoga de 

teoretiska avsnitten i denna studie. En del i detta arbete var att intervjuguiden skulle kunna 

anpassas något utifrån de teoretiska avsnitten. På så sätt kunde jag få fram ett arbetsmaterial 

som skulle gå att bearbeta systematiskt efter intervjuernas genomförande. Jag läste även 

igenom de barnavårdsutredningar jag fått tillgång till samt påbörjade kodning av dem. Efter 

genomförandet av intervjuerna transkriberade jag dessa ordagrant, vilket resulterade i tre 

utskrivna intervjuer om 20, 22 respektive 24 sidor text. 

2.4 Bearbetning och analys 

De barnavårdsutredningar jag har använt mig av har jag kodat utifrån två utgångspunkter. Jag 

har dels tittat på vad barnet själv har uttryckt under utredningens gång, samt i vilken 

utsträckning barnet har fått komma till tals, exempelvis i analysen. Jag har även beskrivt i 

vilken utsträckning övriga, så som vårdnadshavare, mor- och farföräldrar eller skolpersonal, 

beskriver barnet. Utöver detta har jag valt att enbart kort kommentera i vilken utsträckning 

övriga parter, så som vårdnadshavare eller skolpersonal, får den egena situationen eller 

problematiken beskriven i barnavårdsutredningen. Utifrån detta har jag sedan kunnat utröna 

olika mönster, likheter och skillnader samt dra slutsatser för att försöka besvara mina 
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frågeställningar. På detta sätt har jag arbetat både med de enskilda utredningarna samt 

genomgripande med de tre utredningar som genomförts före och efter implementeringen av 

BBIC. 

Utifrån de intervjuer som använts har jag undersökt hur intervjupersonerna arbetar med 

barnets delaktiggörande i barnavårdsutredningar samt i vilken utsträckning övriga personer 

runt barnet, så som vårdnadshavare, skola eller andra viktiga personer i barnets nätverk, 

tilldelas utrymme under barnavårdsutredningens gång. Jag har försökt identifiera 

återkommande utsagor samt urskilja likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar. 

Då jag redogör för empirin kommer detta ske i ett eget kapitel då empirin varit så omfattande 

att det annars hade varit svårt att göra den rättvisa. Jag har valt att tydliggöra sambandet 

mellan teori och empiri genom att dela in empiri och teori i en liknande kapitelrubricering, 

samt genom att resonera kring de samband som kunnat urskiljas i den analys som därefter 

presenterats.  

2.5 Resultatens tillförlitlighet 

En studie utan teori riskerar att slutföras utan att ett resultat alls kan uppnås (Aspers, 2007, s 

81). Jag har valt att analysera empirin utifrån teorier kring utvecklingspsykologisk teori, där 

viss fokus har legat på Eriksons teori om människans åtta åldrar (se Erikson, 1985, s 224-

246), samt utvecklingsekologisk teori. Valet av teori och metod är nära kopplat till det 

beviskrav som ställs på studien, det vill säga att forskaren behöver ha förutsättningar att samla 

in det empiriska material som krävs för studies slutförande (Aspers, 2007, s 79). 

Jag har valt att använda mig av både barnavårdsutredningar och intervjuer för att kunna lyfta 

fram skillnader och likheter i dessa material. Risken för att respondenten har införlivat det nya 

arbetssättet i så hög grad att skillnader och likheter inte längre finns färskt i minnet finns alltid 

närvarande vid intervjuerna. Då jag försökt skapa en avskildhet vid intervjutillfället för mig 

och mina intervjupersoner upplever jag att deras möjlighet att i lugn och ro reflektera under 

intervjuns gång har påverkats positivt.  

Jag har valt att använda mig av denna metodtriangulering för att öka tillförlitligheten i mitt 

resultat. En viktig aspekt att ta hänsyn till har varit att jag själv har genomfört min 

praktiktermin på den berörda barnavårdsenheten, samt att jag numer deltidsarbetar där. 

Därmed har jag en ökad förförståelse för det material som jag samlat in, samt för den kontext 
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som baranvårdsutredningarna upprättats under. Det finns en risk att jag använder alltför 

många interna begrepp, samt att jag omedvetet hoppar över moment eller förklaringar i min 

fortsatta beskrivning. Detta har också kunnat påverka utfallet i de intervjuer som jag 

genomfört, då samtliga intervjupersoner känner mig sedan tidigare. Jag upplevde att de 

känner sig mer avslappnade med mig som intervjuare eftersom vi hade en relation sedan 

tidigare, vilket kan ha gjort att jag fått annorlunda svar än vad jag hade fått annars. Då jag 

deltidsarbetar på denna barnavårdsenhet finns dessutom en risk att jag påverkas av 

arbetsledningens inställning till BBIC alternativt att en partiell beroendesituation skulle kunna 

uppträda och påverka studiens reslutat. Denna beroendensituation skulle även kunna vara 

allmängiltlig för de personer som intervjuats och valts ut av arbetsledningen. Jag har försökt 

vara uppmärksam på detta, och upplever mig ha mött ett öppet kritiskt reflekterande klimat 

samt fått positiv respons under studiens genomförande från de medverkande personerna inom 

mitt undersökningsområde. Jag har i studien försökt lyfta mitt perspektiv en nivå, samt vara 

kritisk i min granskning av mitt insamlade material. Dock har den risk som förelegat gällande 

att denna studies utfall kommer präglas av min förförståelse och personliga relation till 

barnavårdsenheten bidragit till mitt val att använda mig av flera metoder, då detta gjort att jag 

kunnat säkerställa mitt resultat så långt det är möjligt. Jag har också valt att låta en oberoende 

person som inte är insatt i ämnet granska min uppsats för att på så sätt hitta felaktigheter som 

jag själv inte upptäckt.  

Jag är medveten om att detta är en studie som är begränsad i sitt omfång, varför den inte kan 

anses vara allmängiltig. Denna studie är även begränsad till en enskild barnavårdsenhet, vilket 

jag har valt att göra för att få ett resultat som är giltigt på denna enhet. Under studiens gång 

funderade jag på att undersöka barnavårdsutredningar samt intervjua utredande 

socialsekreterare från olika barnavårdsenheter i olika kommuner, men valde att avstå från 

detta då det troligen hade blivit svårt att sammanfoga den insamlade empirin samt det resultat 

som framkommit då i en studie av denna storleksordning.  

2.6 Etiska överväganden 

Jag har fått mina intervjupersoners tillåtelse att spela in de intervjuer som genomförts. Innan 

intervjuerna har de fått tillgång till en skriftlig information gällande vad syftet med studien är 

(se bilaga 2), att intervjun kommer spelas in om personen i fråga tillåter det samt att personen 

i fråga kommer att vara anonymiserad i den skriftliga framställan av studien (jmf Bell, 2006, s 

53-58). Denna information har därefter upprepats vid intervjutillfället för att minska risken för 
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missförstånd. Anledningen till att jag väljer att låta personerna vara anonyma är att dessa ska 

kunna uttala sig friare. Jag väljer också att anonymisera var dessa personer är 

yrkesverksamma samt deras könstillhörighet, då jag inte upplever att dessa aspekter är av 

relevans för studiens utfall. Jag kommer fortsättningsvis att referera till intervjupersonerna 

som ”hon” oavsett egentlig könstillhörighet. 

De barnavårdsutredningar som har använts har anonymiserats helt. Dessa har behandlats helt 

konfidentiellt då sekretess för uppgifterna föreligger, och efter användning kommer materialet 

att förstöras. 

Genom att leta efter mönster i empirin kommer jag kunna dra vissa slutsatser som kommer att 

vara giltiga för den enhet där undersökningen görs. Dessa mönster kommer möjligen till viss 

del kunna identifieras på andra liknande arbetsplatser, men då denna studie inte är baserad på 

empiri insamlad från dessa enheter bör läsaren beakta detta vid granskning av studien och 

dess resultat. 

2.7 Litteratursökning samt källkritik 

Inledningsvis gick jag till Social- och Beteendevetenskapliga biblioteket i Lund för att genom 

att söka bland olika sorters litteratur så som tidskrifter, forskningsrapporter och böcker hitta 

olika möjliga ingångar och kunna skapa frågeställningar att utgå från i min uppsats. 

Därefter valde jag att titta på vilket material som Socialstyrelsen publicerat, då BBIC är en 

metod som de tagit initiativ till att utforma. På så sätt kunde jag hitta flera olika rapporter som 

var relevanta i sammanhanget som beskrev och granskade BBIC. Därför fortsatte jag med att 

söka via databaserna Lovisa, Libris och ELIN på sökord som ”barnavårdsutredningar”, 

”BBIC”, ”social work”, ”Sweden”, ”children”, ”child protection”, ”LACS” och ”social act”.  

Mycket av den litteratur som jag använt mig av är författad av professorer som skrivit 

facklitteratur och undervisningslitteratur inom sitt eget ämnesområde. Dessa verk är inte peer-

rewiewed, vilket gör att dess tillförlitlighet minskar. Dock är dessa professorer många gånger 

ledande inom sitt forskningsområde, varför deras verk ändå kan anses ha relevans i 

sammanhanget. Gällande studier av barns delaktighet i BBIC samt före BBIC har utbudet 

varit begränsat, vilket har medfört att det varit svårt att hitta verk av relevans för denna studie. 

Det har också varit svårt att lokalisera kritiska röster gällande BBIC som metod. Att finna 
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kritiska röster är i sig inget självändamål, men för att skapa en nyanserad bild för läsaren 

upplever jag att det är angeläget. 

Kapitel 3  Bakgrund 

3.1 Vad är en barnavårdsutredning? 

Då det inkommer information som föranleder att någon slags oro uppstår kring att ett barn 

inte har en trygg omgivning som tillgodoser barnets alla behov, alternativt då barnets förälder 

ansöker om bistånd till sitt barn, ska en barnavårdsutredning inledas. En barnavårdsutredning 

inleds enligt SoL kap 11 § 1 (Clevesköld, Lundgren & Thuneved, 2010, s 124). En 

barnavårdsutredning kan sägas bestå av fyra delar, nämligen formulerande av frågeställningar 

gällande vad som skall utredas, insamling av information som sedan skall göra att 

frågeställningarna kan besvaras, värdering och analys av den insamlade informationen samt 

avslutningsvis en bedömning av barnets situation utifrån analysen (Sundell & Egelund, 2002, 

s 19-31). Syftet med att göra en barnavårdsutredning är att se till att alla barn ska tillförsäkras 

en god uppväxt under trygga förhållanden. Att genomföra en barnavårdsutredning är ett 

komplext uppdrag då alla människors livssituation är mångfasetterad. Det är viktigt att 

socialsekreteraren kan se barnet både som individ och som en del i olika sociala sammanhang 

så att en komplett bild av barnets livssituation och de risk- och skyddsfaktorer som finns 

närvarande runt barnet kan bildas. En barnavårdsutredning ska ha barnets bästa (se 3.4) för 

ögonen (Andersson, Andersson & Thorsén, 2001, s 9-10).  

3.2 Varför BBIC? 

Under början av 1990-talet i Sverige kom massiv kritik mot den handläggning och 

dokumentation som genomförts i den sociala barnavården (Socialstyrelsen, 2008, s 17). Även 

planering och uppföljning gällande familjehemsplacerade barn kritiserades, och det framkom 

att barnen ytterst sällan samtalade med sin socialsekreterare. Barnavårdsutredningarna som 

genomfördes ansågs inte vara tillräckligt sakliga och opartiska (ibid., s 33, 35). Stark kritik 

kom från bland annat länsstyrelsernas tillsyn, och i samband med att kritik framställdes 

förändrades de krav som ställdes på socialtjänsten. Exempelvis infördes bestämelser gällande 

barns bästa, barns rättigheter samt barns delaktighet i frågor som berör dem och deras 

livssituation (ibid., s 17). 1993 fick Socialstyrelsen i uppdrag att åtgärda de brister som 

upptäckts, och i samband med det utvecklades ett arbetsmaterial baserat ett brittiskt 

intervjuunderlag vilket medgörde att det så kallade Dartingtonprojektet inleddes. Det pågick 
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mellan 1995-1997, och gjorde att intresset för att införa det engelska systemet LACS i sin 

helhet ökade. Samtidigt uppdagades det att den lagstadgade utredningstiden om fyra månader 

(SoL kap 11 § 2) överskreds, kvaliten på utredningarna och den information dessa innehöll 

var bristfällig och avsaknaden av statistik medförde att det var svårt att få en samlad bild av 

verksamheten. Detta medförde att Socialstyrelsen påbörjade ett långsiktigt arbete som syftade 

till att stödja och utveckla det arbete som bedrevs inom den sociala barnavården. Kvaliten på 

den sociala barnavårdens arbete skulle på detta sätt säkras och verksamheterna skulle kunna 

utvecklas och bygga upp en kunskapsbas. Projektet BBIC inleddes 1999 (ibid., s33-36). 

Genom att implementera BBIC i den svenska barnavården avsåg man att först och främst 

stärka barnets ställning. BBIC syftade även till att samarbetet med viktiga aktörer runt barnet 

skulle förbättras, att barnavårdsarbetet skulle struktureras och systematiseras samt att kvalitén 

på arbetet skulle öka. Därmed skulle barnens rättsäkerhet komma att öka. Utifrån dessa mål 

arbetades olika verktyg fram (ibid., s 40-41). Ett av dessa var BBIC-triangeln (ibid., s 53-54). 

 

Figur 1. BBIC-triangeln (Rasmusson, 2006, s 8).  

En av de viktigaste delarna i BBIC handlar om att barnets delaktighet och medbestämmande 

ska öka, vilket tar sin grund både i FN: s barnkonvention och SoL. Barnets åsikter ska bli 

hörda och respekterade, vilket man upptäckte inte var fallet innan BBIC: s införande. Barnet 

deltog då ytterst sporadiskt i de utredningar som genomfördes, och barnets röst saknades ofta i 

den analys och bedömning som gjordes. Vikten av att det fanns en god och kontinuerlig 

kontakt mellan barnet och dess socialsekreterare uppmärksammades. Man märkte att även 

föräldrarna kände sig mer bekräftade i de utredningar som genomfördes enligt BBIC, då inte 
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bara deras negativa utan även deras positiva föräldraegenskaper uppmärksammades (ibid., s 

55-57). 

I samband med implementeringen av BBIC utvecklades anpassade dokument gällande 

anmälan, ansökan, utredningsplan, utredning och så vidare. Även åldersanpassade 

fördjupningsteman togs fram utifrån de sju behovsområden som identifierats i BBIC-triangeln 

(ibid., s 59). Dessa dokument mötte en motstridig respons. De som var positiva till införandet 

av BBIC menade att dokumenten bidrog till att skapa en helhetssyn av barnets situation, att 

barnavårdsarbetet systematiserades och strukturerades på ett positivt sätt samt att en 

enhetlighet och tydlighet gällande arbetet framkom. De som var negativa till införandet av 

BBIC menade att dokumenten var stressande samt att de inte var anpassade efter vad som 

framkom i utredningen varför barnets individuella problematik inte kunde synliggöras i 

tillräcklig omfattning (ibid., s 62-64). 

3.3 Barnperspektivet eller barnets perspektiv– vilket ska man välja? 

Begreppet barnperspektiv är ett svårdefinierat begrepp med många betydelser, varför det är av 

relevans för denna studies utfall att detta begrepp problematiseras och resoneras kring.  

Rasmusson (2006, s 23) beskriver barnperspektivet som ett mångtydligt begrepp. Det kan 

definieras utifrån hur vuxna, barn och samhället ser på det. Utifrån samhällets syn på 

barnperspektivet kan detta anses omfatta den samlade kunskap som finns om barn i samhället 

som förändras allteftersom ny kunskap framkommer. Detta kommer till exempel till uttryck 

genom FN: s barnkonvention samt den barnpolitik som förs i landet. Utifrån vuxnas syn på 

barnperspektivet kan detta anses omfatta vuxnas ansvar för barns situation. I detta ingår att 

lyssna på barn, dokumentera deras åsikt, verka för barnets bästa (se 3.4) samt att barnets 

rättigheter tillgodoses.  

Utifrån barnets syn på barnperspektivet kan detta anses omfatta barnets egen upplevelse av sin 

verklighet. För att detta ska vara möjligt krävs att barnet ses som en aktiv kompetent 

människa, och att barnet delaktiggörs och synliggörs. Detta innebär att barnet själv ges 

tillfälle att medverka, samt att barnet har kunskap om den situation som denne befinner sig i. 

Barnet måste ges möjlighet att påverka beslut som fattas (ibid., s 22-23).  

Även Halldén (2003, s 13- 15) menar att begreppet barnperspektiv är mångtydigt, vilket hon 

menar att det bör få vara då det är flera skilda saker som kan anses omfattas av detta begrepp. 
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Bland annat beskriver Halldén att det finns en skillnad i vad som kan anses vara ett 

barnperspektiv och vad som kan anses vara ett barns perspektiv. Detta resonemang tar sin 

grund i att innebörden av begreppet barnperspektiv är att en vuxen ska verka i ett barns 

intresse och noga beakta vad som kan anses vara bäst för det enskilda barnet. På så sätt kan en 

föreställning hos den vuxne skapas kring hur barnets livsvillkor ser ut, och utifrån det kan en 

övertygelse kring att det beslut som fattas tas utifrån ett barnperspektiv byggas upp. Dock kan 

ett barns perspektiv anses vara nödvändigt att inkludera för att ett barnperspektiv ska kunna 

synliggöras, detta genom att samtala med barnet för att få en direkt och för barnet verklig bild 

av hur barnet själv upplever sina livsvillkor. Halldén pekar på att även om barnperspektivet 

och ett barns perspektiv är nära knutna till varandra kan ett barnperspektiv anses vara uppnått 

utan att barnet själv fått spela en aktiv roll. Vidare beskriver Halldén att det inte kan anses 

vara att anta ett barnperspektiv att enbart lyssna till ett barns beskrivning av sin livssituation, 

då barnets erfarenheter måste kopplas till den rådande samhällssituationen och de strukturer 

som råder samt barnets omgivande livsvillkor och inte enbart de direktupplevda (ibid.).  

3.4 Barnets bästa – vad är det? 

Begreppet barnets bästa är tätt knutet tillresonemanget som förts ovan kring barnperspektivet, 

och även detta begrepp är viktigt att problematisera. Barnets bästa lyfts fram i FN: s 

barnkonvention, i vilken artikel tre beskriver att barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid alla åtgärder som rör barn. Detta grundar sig i tanken att varje barn är en liten människa 

med fullt människovärde, precis som en vuxen. Barnet görs därmed till ett aktivt subjekt med 

egna rättigheter, och detta ska gälla alla frågor som på något sätt berör barnet (Rasmusson, 

2006, s 60-62).  

Barnets bästa är ett begrepp som är svårt att definiera då det är situationsberoende. Det som är 

relevant är att det i varje situation som berör ett barn ska göras en bedömning av vad som är 

bäst för det enskilda barnet. Därmed ska barnets livssituation, de särskilda omständigheterna 

kring ärendet samt barnets intressen undersökas för att en korrekt bedömning ska kunna 

göras. Att barn ska ha rätt att komma till tals och uttrycka sin åsikt, samt att barnet har rätt till 

utveckling utan att diskrimineras ska ges särskild hänsyn i sammanhanget (ibid., 67-68).  

Socialtjänsten ska vägledas av vad de anser vara det bästa för barnet i det enskilda fallet, 

varför det är viktigt att det enskilda barnet sätts i fokus under utredningens gång (Rasmusson, 

2009, s 19-20). Enligt Barnombudsmannen (2005, s 7-8) ska bedömningen om vad som kan 
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anses vara barnets bästa bygga på kännedom om barnet och dess livssituation i kombination 

med kunskap och erfarenhet. Barnombudsmannen pekar även på att barnets rätt att komma till 

tals är absolut (ibid.). 

Kapitel 4  Tidigare forskning 

Socialstyrelsen (2008, s 96) beskriver i sin slutrapport av projektet BBIC att BBIC gör att 

socialsekreterarna får ett bredare och mer allsidigt material att använda som underlag då 

beslut ska fattas. Dessutom ”tvingas” socialsekreteraren till att handlägga barnavårdsärenden 

på ett sätt som är mer enhetligt och som i större utsträckning än tidigare stämmer överens med 

de intentioner som finns i lagstiftningen. Detta gör att bedömningen av vilken insats som är 

lämplig för barnet utifrån barnets behov underlättas (ibid.). Socialstyrelsen menar även att 

användandet av BBIC gjort att socialsekreterarnas kunskap om barns behov ökat och att barns 

ställning stärkts i och med att barnen blivit mer aktiva i barnavårdsutredningarna (ibid., s 98).  

Rasmusson, Hyvönen och Mellberg (2004, s 49-51) beskriver i en delrapport av utvärderingen 

till implementeringen av BBIC att BBIC syftar till att få barnen delaktiga under såväl 

utredning som planering och uppföljning. De beskriver att barnen i varierande grad 

synliggjorts i olika dokument, men att samtliga dokument dominerats av de vuxnas 

beskrivningar (ibid.)  

Rasmusson (2006, s 97-99) beskriver i sin rapport Barnperspektivet i den sociala 

barnavården att dokumentationen i barnens akter har förbättrats sedan införandet av BBIC. 

Dessutom har flera barn vid intervjuer uttalat sig om att deras socialsekreterare varit av stor 

betydelse för dem gällande deras förmåga att hantera svåra situationer de mött. Rasmusson 

resonerar även kring barns delaktighet då hon reflekterar över de rättigheter barn har idag 

samt att barn idag betraktas som egna individer. Med anledning av detta ställs ökade krav på 

att barn involveras och delaktiggörs. I detta sammanhang får socialsekreteraren en viktig roll, 

då det är denne som ska bedöma vad som är bäst för barnet samt delaktiggöra barnet på ett 

ålders- och mognadsadekvat sätt samt stötta barnet i denna process. Företeelser som rädsla, 

dålig självkänsla eller kommunikationssvårigheter hos barnet ska vara moment som inte utgör 

hinder för barnets möjlighet att medverka. Rasmusson pläderar för vikten av att betrakta 

delaktighet som ytterligare ett behovsområde, då detta kan anses vara en grundläggande 

rättighet och ett mänskilgt behov för barnet utifrån bland annat barnets utvecklingssynpunkt. 

Rasmusson pekar även på att BBIC är ett verktyg med stor potential som socialsekreterarna 
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kan använda för att lyckas uppnå detta, men att BBIC ännu inte utnyttjas fullt ut i någon 

kommun (ibid.).  

Rasmusson redogör för att barns delaktighet syftar till att dels skapa en bättre och mer hållbar 

planering för barnen, då de kan anses mer benägna att följa planeringen om de själva är 

införstådda med den. Dessutom kan den makt som ges till vuxna i barns omgivning reduceras, 

vilket medför att barnen får större medbestämmande. Barnet involveras då i större 

utsträckning och ges möjlighet att påverka sin egen tillvaro, varför deras självkänsla och 

återhämtningsförmåga ökar i och med att tilltron till den egna kompetensen växer. Rasmusson 

pekar på att barn delaktiggörs dels utifrån sin egen ålder, mognad och kompetens, men också 

utifrån sina tidigare erfarenheter samt den aktuella situation som barnet befinner sig i för 

tillfället. Att socialsekreteraren är viktig i sammanhanget har redan nämnts, men även 

föräldern får ta en framträdande roll gällande barns delaktighet. Detta då förälderns syn på 

barnet och barnets behov, förälderns förmåga att känna tilltro till socialtjänsten, förälderns 

erfarenheter samt den aktuella situation som föräldern befinner sig i påverkar hur väl 

föräldern kan motivera barnet att anta en aktivt deltagande roll (ibid., s 102, 104-105). 

Flera lokala och regionala utvärderingsstudier har gjorts av BBIC. Bland annat har Sjömar 

(2007, s 22-23) genomfört en i Umeå kommun. I denna redogör hon för att majoriteten av 

socialsekreterarna anser att de får en bättre bild av barns behov vid de barnavårdsutredningar 

som görs, samt att BBIC medför att socialsekreterarna fokuserar på barnet i större 

utsträckning än tidigare. Socialsekreterarna uppger att de återkommer till barnet i de 

utredningar som görs tack vare den rubricering som finns i BBIC (ibid.) Sjömar uppger även 

att BBIC är tidskrävande, varför antalet formulär som ska användas samt mängden 

dokumentation blir ett stressmoment för socialsekreterarna (ibid., s 34-35). 

Enell (2009, s 2) har studerat barnets ställning i barnavårdsutredningar, och huruvida denna 

har förändrats sedan BBIC implementerats i fyra kommuner. För att kunna göra detta har hon 

jämfört 80 utredningar, av vilka 40 varit skrivna före implementeringen av BBIC och 40 varit 

skrivna efter implementeringen av BBIC. Enell beskriver följande: 

”Resultatet i uppföljningsstudien visar att andelen barn som socialtjänsten kontaktar och 

andelen barn som fått sin uppfattning redovisad i utredningen har ökat. Men hänvisningar till 

barnets åsikter i socialsekretarnas bedömning för beslut i utredningarna sker fortfarande i liten 

utsträckning. Uppföljningsstudien visar att 2009 utreds barnens situation mer riktat mot några 
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utvalda behovsområden, vilket leder till fördjupning inom vissa områden medan annat förblir 

outrett. Barnets situation sammanfattas i utredningsanalysen främst utifrån barnets egna 

behov. Ett utvecklingsekologiskt perspektiv som anger en helhetssyn på barnet och barnets 

utveckling framträder dock inte fullt då interaktionen mellan olika faktorer i barnets miljö 

sällan analyseras” (Enell, 2009, s 2). 

Enell beskriver att de behov som definieras hos barnen blivit mer specifika efter införandet av 

BBIC, medan de tidigare var vagare och mer allmängiltiga. Enell drar slutsatsen av sin studie 

att införandet av BBIC har medfört att barns möjlighet att bli delaktiga i den 

barnavårdsutredning som de berörs av har ökat, men att så inte är fallet då barns ställning i 

texten gällande inflytande och delaktighet är densamma som den var tidigare. Enell menar 

även att det inte framställs någon helhetssyn av barnets situation i de barnavårdsutredningar 

som genomförs enligt BBIC, utan fokus ligger på att redogöra för barnens behov (ibid., s 3). 

Ett problem som aktualiseras då barns delaktighet diskuteras är hur barns utsagor ska 

dokumenteras för att sedan kunna användas på vederbörligt sätt. Detta resonerar Ramusson 

(2009, s 45-46) om i sin rapport Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC, i 

vilken hon uttrycker att barnen i en studie som granskat barns delaktighet ofta synliggjorts på 

ett tydligt sätt men att den vilja barnen gav uttryck för inte gavs någon framträdande plats om 

inte denna vilja sammanföll med vad som ansågs vara bäst för barnet (ibid.). Detta resonerar 

även Petersson (2003, s153-163) om då hon uttrycker att barnets beskrivning av sin vardag 

och sin vilja kan användas av socialsekreteraren för att rättfärdiga eller legitimera ett beslut 

för både föräldrar och rättsliga företrädare. På detta sätt kan ett beslut som beskrivs vara fattat 

utifrån ett barnperspektiv grundas på en felaktig ambition (ibid.). Med detta vill jag visa på 

den problematik som kan föreligga vid tillämpningen av barnperspektivet samt då barn ska 

delaktiggöras på ett adekvat sätt. 

Kapitel 5  Teori 

5.1 Utvecklingspsykologisk teori 

Enligt denna teori beskrivs en människas utveckling i tre delar, nämligen fysisk, kognitiv och 

socioemotionell. Den fysiska utvecklingen omfattar samtliga fysiska förändringar som sker 

med en människa under en livstid. Den kognitiva utvecklingen innefattar de mentala processer 

som används för att vi ska bli medvetna om oss själva och andra, minnas samt inhämta ny 

kunskap. Den socioemotionella utvecklingen omfattar hur vår personlighet utvecklas 
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känslomässigt samt i samspel med de sociala sammanhang vi befinner oss i. Dessa tre delar 

utgör en helhet som genom livet konstant samspelar och påverkar varandra. För att vi ska 

kunna förstå ett barn behöver vi ha inblick i alla dessa delar, och samtidigt kunna se till 

barnets helhet (Hwang & Nilsson, 2003, s 18-19). Andra viktiga faktorer som formar en 

människa är arv och miljö. Arvet omfattar de biologiskt medfödda egenskaper varje människa 

har med sig vid födsel, medan miljön omfattar olika faktorer i omgivningen som individen 

utsätts för (ibid., s 21). Denna utveckling bygger hela tiden vidare på individens tidigare 

erfarenheter. Under de första sex åren utvecklas människan snabbare än vad man gör under 

någon annan period i livet, och de biologiska och beteendemässiga system som påverkar 

individen ska integreras och differentieras (Broberg, Almqvist & Tjus, 2007, s 39). 

Utvecklingspsykologins teoretiska bas består av flera perspektiv; inlärningsperspektivet, det 

psykodynamiska perspektivet, det kognitiva perspektivet, det interaktionistiska perspektivet 

samt det utvecklingsekologiska perspektivet. Dessa perspektiv har fogats samman med syftet 

att organisera och integrera den kunskap som finns tillgänglig för att skapa en 

sammanhängande helhet om människors beteende och upplevelser, då ett perspektiv inte 

ensamt kan göra detta (ibid., s 28).  

5.1.1 Erik H Erikson 

Erikson är en psykodynamiker som inspirerades i sitt arbete av Sigmund och Anna Freud. 

Han utvecklade en teori om människans livscykel, ”människans åtta åldrar”. Denna teori 

betonar starkt de sociala sammanhangen. Då Erikson utvecklade sin teori strävade han efter 

att sammanfoga de tre organisationsprocesserna, kroppen, själen och kulturen, till en. Erikson 

menar att en människas utveckling sker kontinuerligt samtidigt som den innehåller olika 

livsuppgifter. Dessa måste lösas innan människan kan gå vidare i sin utveckling. Då Erikson 

beskriver barndomens utvecklingsfaser påminner dessa om de faser som Freud arbetade fram. 

Till dessa har Erikson fogat tre vuxenåldrar (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s 57-

58). Utav dessa åtta åldrar kommer jag att redogöra för de första fyra, då det endast är dessa 

som berör min målgrupp för denna studie (författarens kommentar). 

5.1.1.1 Spädbarnsåldern, 0-18 månaders ålder 

Den första fasen handlar enligt Eriksons (1985, s 74-75) teori om tillit och misstro, vilket kan 

anses vara den första konflikt som spädbarnet ställs inför. Barnet har behov av att få känna 

tillit och förtroende för att dennes omvårdnad, kärlek och grundläggande behov blir 
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tillgodosedda. Detta genererar vid ett positivt utfall i att barnet känner hopp inför att någon 

kommer tillgodose dennes behov, vilket i sin tur gör att barnet utvecklar en förmåga att känna 

trygghet, samt lita på sig själv och sin omgivning. Skulle det bli ett negativt utfall beror det på 

att barnets behov inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning, vilket föranleder barnet att möta 

omvärlden med misstänksamhet och avvisande. Detta kan resultera i att barnet blir trotsigt 

eller blygt (ibid.). 

5.1.1.2 Småbarnsåldern, 1,5-3 års ålder 

Den andra fasen handlar enligt Eriksson (1985, s 96-97) om autonomi eller skam och tvivel. 

Barnet lär sig att vara självständigt i olika sammanhang, och kan växla mellan att vara 

impulsivt och egensinnigt till att följa andras vilja och göra denna till barnets ”lag”. När denna 

konflikt löses av barnet skapar det vid ett positivt utfall att barnet får en egen vilja och blir allt 

mer självständigt. Vid ett negativt utfall kan barnet få svårt att skilja mellan sina egna och 

andras behov samt bli ambivalent i sitt beteende (ibid.). 

5.1.1.3 Förskoleåldern, 3- 6 års ålder 

Erikson (1985, s 95-96) beskriver att den tredje fasen handlar om initiativ eller skuld, då en 

begränsning i barnets relation till sin förälder tvingas fram. Det gör att barnet frigör sig 

alltmer från sin förälder. Barnet vill kunna agera som en vuxen, och det medför att gränsen 

mellan vad barn och vuxna kan och får göra kan bli svår att urskilja för barnet. Barnet provar 

genom lek att ta sig an olika sociala roller i olika sammanhang samt att respektera andras 

roller. Dessutom införlivar barnet sin egen könsidentitet under denna period (ibid.). Vid ett 

positivt utfall kan barnet bli mer målmedvetet och initiativtagande. Vid ett negativt utfall kan 

barnet uppleva sig själv som otillräckligt samt känna skuld inför detta, vilket resulterar i 

passivitet hos barnet (Hwang & Nilsson, 2003, s 40). 

5.1.1.4 Skolåldern, 6-12 års ålder 

Den fjärde fasen handlar enligt Erikson (1985, s 93-94) om verksamhet eller underlägsenhet. 

Under denna period anses barnets sexualitet vara vilande, varför barnet kan fokusera på att 

lära sig de sociala och tekniska förutsättningar som finns för en arbetssituation, samt 

tillgodogöra sig den utbildning som samhället erbjuder. Under denna period kombinerar 

barnet lek och kunskapsinhämtning i än större utsträckning än tidigare. Detta leder vid ett 

positivt utfall till att barnet känner sig kompetent, då denne kan klara av olika aktiviteter, 

känner till regler för samarbete samt klarar av att organisera och genomföra sin uppgift. Vid 
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ett negativt utfall kan detta leda till att barnet känner sig underlägsen, vilket kan medföra att 

barnet känner att de saknar kompetens att genomföra olika saker samt beröva barnet 

handlingsförmågan (ibid.). 

5.2 Utvecklingsekologisk teori 

Utvecklingsekologisk teori omfattar kunskaper om miljöns inflytande på individens 

utveckling. Urie Bronfenbrenner utvecklade den utvecklingsekologiska modellen för att skapa 

en bättre förståelse för sambandet mellan individ och samhälle. Modellen består av fyra 

system, nämligen mikro, meso, exo och makro (Hwang & Nilsson, 2003, s 52-53). I 

modellens centrum befinner sig barnet och dennes medfödda egenskaper (Broberg, Almqvist, 

Tjus, 2007, s 43). Utöver denna modell är tiden en viktig faktor, då både barnet och den 

omgivande miljön kan förändras med tiden av olika anledningar. Bronfenbrenner menar att 

dessa förändringar kan ha sitt upphov såväl i barnet som i den omgivande miljön, vilket är 

viktigt att ha i åtanke då man ska förstå de olika systemens påverkan på varandra (Hwang & 

Nilsson, 2003, s 55). 

5.2.1 Mikrosystemet 

Bronfenbrenner beskriver mikrosystemet som den miljö som närmast omger barnet. Denna 

miljö består främst av föräldrar och syskon, och beskriver även det samspel som finns mellan 

de olika familjemedlemmarna. Detta system har stor betydelse för barnet, och det är mycket 

viktigt att det fungerar väl för att barnet ska må bra. Allt eftersom barnet bli äldre och 

utvecklas kommer andra mikromiljöer så som skola, förskola, kamrater i närområdet och 

andra liknande miljöer till i detta system. Detta gör att barnets relationer ökar, liksom de 

sociala situationer som barnet befinner sig i (Hwang & Nilsson, 2003, s 52-53). 

5.2.2 Mesosystemet 

Mesosystemet utgörs av att de olika mikrosystemen kopplas samman i olika delsystem. Det är 

positivt för barnets utveckling att de olika mikrosystemen samverkar och har kontakt, då 

normer som finns i de olika mikrosystemen lättare integreras och blir samstämmiga. De olika 

mikrosystemen är inte fristående från varandra, utan de interagerar. Exempelvis påverkas inte 

barnets agerande i skolan enbart av skolsituationen, utan även av exempelvis 

familjesituationen och kamratrelationer som finns runt barnet (Hwang & Nilsson, 2003, s 53). 
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5.2.3 Exosystemet 

Exosystemet utgörs av olika miljöer som det enskilda barnet inte direkt är delaktig i, men som 

indirekt påverkar barnets närmiljö i form av relationer och olika aktiviteter. Det kan 

exempelvis handla om lärartätheten på barnets skola, föräldrarnas arbetssituation, hur den 

kommunala barnomsorgen är utformad eller andra liknande saker (Hwang & Nilsson, 2003, s 

53-54). Sammanfattningsvis kan man säga att det är lokalsamhället som de olika 

mikrosystemen inryms i som utgör exosystemet. Utformningen av lokalsamhället och hur de 

olika delarna som indirekt påverkar barnet samverkar skapar varierade förutsättningar för 

barnet (Broberg, Almqvist, Tjus, 2007, s 43). 

5.2.4 Makrosystemet 

I makrosystemet ingår det samhällssystem som barnet lever i. De generella drag som finns i 

samhället, som exempelvis levnadsstandard, familjepolitik och skolpolitik, som alla påverkar 

barnets situation och erfarenheter om än på avstånd omfattas här (Hwang & Nilsson, 2003, s 

53). Även lagstiftning och samhällsanda ingår. Samhället kan exempelvis via lagstiftning sätta 

gränser för barnets och förälderns relation, vilket på sikt påverkar barnets mikrosystem 

(Broberg, Almqvist, Tjus, 2007, s 43). I detta sammanhang kan även den problematisering av 

barnperspektivet som redogjordes för tidigare (3.3) aktualiseras, då detta i högsta grad kan 

anses vara ett uttryck för den samhällsanda som råder. 

Kapitel 6  Empiri 

Jag kommer här att redogöra för de intervjuer och dokumentanalyser av 

barnavårdsutredningar som jag genomfört. Jag kommer att referera till de tre 

intervjupersonerna som A, B och C, samt till de olika dokumenten som 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

Dokument 1-3 är skrivna enligt BBIC, medan dokument 4-6 är skrivna före implementeringen 

av BBIC. 

6.1 Barnperspektivet i barnavårdsutredningar där BBIC använts 

6.1.1 Intervjuer 

De tre personer jag intervjuat beskriver alla att då BBIC implementerades i deras organisation 

fick de en utbildning om 2,5 arbetsdagar. Därefter skedde övergången till BBIC etappvis, och 

nu ska de arbeta helt utifrån BBIC. Parallellt med implementeringsprocessen har även 

diskussioner förts i arbetsgruppen gällande hur BBIC ska tillämpas för att öka 
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socialsekreterarnas kunskapsbas och trygghet i användandet av BBIC. A menar att det har 

hjälpt att arbetsledningen har varit mycket engagerade och stöttande i införandet av BBIC. 

B beskriver att då en anmälan inkommer gör först det sociala mottaget en förhandsbedömning 

av allvarlighetsgrad innan den skickas vidare för utredning. Samtliga intervjupersoner 

beskriver att då utredning inleds träffar socialsekreteraren barnet och föräldrarna för att 

berätta om familjens rättigheter samt om hur utredningen kommer att gå till. Helst ska även 

anmälaren delta, men så är sällan fallet. Därefter upprättas en utredningsplan, vilken omfattar 

de frågeställningar som finns kring barnet och som ska utredas. Därefter träffar 

socialsekreteraren personer som finns runt barnet som kan ge en bra information om barnet, så 

som skola, förskola, mor- och farföräldrar. B beskriver att informationen cirkuleras 

kontinuerligt under utredningens gång. Avslutningsvis beskriver B och C att då tillräcklig 

information samlats in görs en bedömning av barnets situation, och ett beslut om huruvida 

insats är behövligt eller inte fattas, helst i samrådan med familjen. 

C beskriver att syftet med BBIC är att ingenting ska kunna falla emellan vid en utredning, 

utan allt av relevans för anmälan gällande barnet ska uppmärksammas.  

6.1.1.1 Barns delaktighet 

Gällande hur barnet synliggörs i barnavårdsutredningar utifrån BBIC menar 

intervjupersonerna att detta är mycket beroende på barnets ålder och mognad. Samtliga 

uttrycker även att barnet är hårt knutet till samt ytterst lojalt mot sina föräldrar. 

6.1.1.1.1 Spädbarn, 0-18 månaders ålder 

Alla tre intervjupersoner beskriver att det viktigaste då utredning av spädbarn sker är att 

observera samspelet och anknytningen mellan spädbarnet och föräldern. De menar att genom 

att sitta och samtala med barnets föräldrar och samtidigt observera hur föräldern reagerar på 

de signaler barnet sänder ut samt se hur väl föräldern tillgodoser barnets grundläggande 

behov, så som mat, kärlek, omtanke och omsorg, så kan en relativt bra bild av barnets 

situation förmedlas. C beskriver även att genom att leka med barnet kan hon exempelvis se 

hur väl barnet kan följa med blicken och hur barnet reagerar på interaktion. Utöver att titta på 

samspelet mellan barn och förälder uppger samtliga intervjupersoner att BVC kontaktas, då 

dessa kan lämna information om huruvida barnet följer sin kurva och utvecklas normalt. 

Socialsekreterarna undersöker även om det finns viktiga personer i nätverket som kan stötta 

upp om barnets föräldrar inte orkar tillgodose barnets behov fullt ut. 
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6.1.1.1.2 Småbarn, 1,5-3 års ålder 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de arbetar på liknande sätt som med spädbarn när det 

gäller småbarn, det vill säga genom observation av samspelet mellan föräldern och barnet.  

B beskriver att hon börjar samtala med barn redan då de är ganska små genom att på ett 

åldersadekvat sätt berätta om sin roll. C beskriver att hon försöker anpassa sig efter barnet, 

och leka och samtala med barnet på dennes villkor. Hon tittar på hur barnet reagerar då en 

leksak sträcks fram, samspelar barnet eller blir barnet rädd för leksaken? C beskriver även att 

hon tittat på huruvida talet har kommit igång, hur motoriken fungerar, hur barnet uttrycker 

sina behov samt vilken respons barnet får från sin förälder. Samtliga intervjupersoner 

beskriver att det är individuellt hos varje barn hur väl denne klarar av att samtala med en 

utomstående. Vissa barn pratar jättemycket, medan andra är tysta och tillbakadragna. 

Samtliga intervjupersoner beskriver också att barn ofta börjar förskolan runt 1-2 års ålder. 

Därmed blir förskolan en viktig informationskälla för socialsekreteraren, som då kan få 

andrahandsinformation gällande barnet. På så sätt kan information om till exempel hur väl 

barnet samspelar med andra vuxna och barn, hur barnets inlärningsförmåga tar sig uttryck och 

på vilket sätt barnet medverkar i olika aktiviteter samalas in.  

6.1.1.1.3 Förskolebarn, 3 – 6 års ålder 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att barnen nu har ett mer utvecklat språk som de kan 

använda sig av, och det är bärför lättare att samtala med dem.  

A beskriver att hon försöker ha barnsamtal från 4-5 års ålder, medan B har det så tidigt som 

möjligt men absolut senast från fyra års ålder. C beskriver att hon för ordentliga barnsamtal 

från det att barnet är ca 5-6 år gammalt. B och C beskriver att de redan innan de för 

barnsamtal på ett åldersadekvat samtalar med barnet, dock på en lägre nivå. Både A och C 

använder nallekort för att det ska bli lättare för barnet att uttrycka sina känslor medan B 

använder sig av nätverkskartor. Barnen behöver inte kunna skriva för att kunna göra en 

nätverkskarta, det räcker att de kan måla dit de personer som de vill ha med. Barnen behöver 

dock ha en medvetenhet kring de personer som finns runt omkring dem, vilket B menar att de 

har från ca sex års ålder. Samtliga intervjupersoner beskriver att föräldrarna och förskolan är 

viktiga för barnet, och genom att samtala med förskolan och föräldrarna kan bilden kring 

barnet kompletteras och bli fullständig. 
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C beskriver att barnets samspel med andra blir viktigt då barnet befinner sig i förskoleåldern, 

och barnets mående börjar synas i barnets beteende. Detta kan exempelvis visa sig genom hur 

barnet hanterar konflikter, vilken empatisk förmåga som barnet har, kamratrelationer, barnets 

förmåga att se saker ur olika perspektiv osv.  

6.1.1.1.4 Skolåldern, 6-12 års ålder 

B uppger att hon anser att barnen i denna åldersgrupp kan vara lika delaktiga och få ta lika 

mycket plats i utredningsförfarandet som föräldrarna. Barnet ska få samma information som 

föräldrarna samt få samma möjlighet som sina föräldrar att bemöta information som 

inkommer under utredningens gång. Barnet ska även få möjlighet att uttrycka sin åsikt om 

förslaget till insats. C uppger att hon försöker göra dessa barn delaktiga i utredning på samma 

sätt som med de yngre barnen, fast i större utsträckning. C menar att det är viktigt att titta på 

vilka relationer som fnns runt barnet samt på hur barnet samspelar med vuxna och barn i sin 

omgivning. 

A uttrycker följande:  

”Ja de är ju fortfarande barn. Det går ju inte att föra alltför seriösa samtal med dem tycker inte 

jag. Och där känner jag många gånger en osäkerhet…” ”… jag kan vara väldigt orolig för vad 

jag kan ta upp och vad jag inte kan ta upp, för jag vill inte skada barnet och gå därifrån. Och 

jag tänker många gånger att hur mycket kan man egentligen utifrån den ålder sex, sju åtta, 

nio? Och ja… kanske tio börjar man väl förstå varför vi är där och vad vi är. Jag försöker vara 

så tydlig jag kan, men är de yngre, sex sju åtta, blir det mer nallekort. Kanske en tioåring som 

är lite mer mogen kan jag förklara lite mer för”. 

6.1.2 Barnavårdsutredningar genomförda enligt BBIC, dokumentanalys 

De utredningar som genomförts enligt BBIC inleds med en sammanfattning av 

barnavårdsutredningen. Därefter följer en beskrivning av anledningen till att 

barnavårdsutredningen genomförts. Under denna rubrik redogörs för barnets samt 

vårdnadshavarens uppfattning kring att utredning är inledd. Då detta redogjorts för beskrivs 

vilka frågeställningar utredningen utgått ifrån samt om tidigare kännedom om barnet eller 

dess familj finns. Efter detta redogör socialsekreteraren för relevanta familj- och 

miljöfaktorer, vilka redovisas i BBIC-triangelns bas (se 3.2, figur 1). Därefter redogörs för de 

behovsområden (se 3.2, figur 1) som identifierats för utredning, och under respektive aktuellt 

område redogörs för barnets, vårdnadshavarens samt övrigas uppfattning. Därefter beskrivs 
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vårdnadshavarens förmåga (se 3.2, figur 1) utifrån relevans. Detta sammanställs sedan under 

rubrikerna ”analys” och ”bedömning”, vilket avslutas med förslag till beslut. Samtliga 

utredningar genomförda i BBIC var 7-10 sidor långa. Två av utredningarna har aktualiserats 

på grund av inkomna anmälningar, medan en aktualiserats på grund av att barnets 

vårdnadshavare har ansökt om bistånd till sitt barn. 

I samtliga barnavårdsutredningar har barnsamtal genomförts. Under varje behovsområde som 

har använts i utredningen har barnets åsikt i frågan redogjorts för på ett tydligt sätt. På samma 

sätt har vårdnadshavarens samt övriga viktiga personers åsikt redogjorts för. De beskrivningar 

som lämnats av barnen har varit konkreta, barnen har exempelvis berättat att det är bråk i 

hemmet, varför de tror att så är fallet, vad barnet gör på fritiden, hur det går för barnet i 

skolan, hur barnet ser på sin relation med sina föräldrar och sina syskon samt vilka rutiner 

som finns i hemmet. På samma sätt har sedan vårdnadshavaren fått redogöra för barnets 

situation på ett konkret sätt. 

Då familj- och miljöfaktorer beskrivs redogörs det för barnets och föräldrarnas bakgrund och 

vilka omständigheter av relevans som familjen lever under. Under detta avsnitt kommer 

föräldern till tals i större utsträckning än barnet. Under respektive behovsområde redogörs det 

tydligt för vad barnet själv uttryckt samt vad som beskrivs om barnet av andra. 

I samtliga barnavårdsutredningar har barnets åsikt redogjorts för i analysen. I utredning 1 

omfattar analysen 32 meningar. I denna utredning uttrycks barnets egen åsikt i fem meingar, 

och barnet beskrivs av andra i 22 meningar. I utredning 2 omfattar analysen 18 meningar. I 

denna utredning uttrycks barnets egen åsikt i fyra meningar, och barnet beskrivs av andra i 

tolv meningar. I utredning tre omfattar analysen 19 meningar. I denna utredning uttrycks 

barnets egen åsikt i tre meningar, och barnet beskrivs av andra i tio meningar. 

Endast i utredning 2 beslutades det om insats, och detta beslutades utifrån barnets behov. 

6.2 Barnperspektivet i barnavårdsutredningar före BBIC 

6.2.1 Intervjuer 

Ingen av de tillfrågade socialsekreterarna anser att de arbetade på ett annorlunda sätt än vad 

som beskrivits ovan gällande barn i de olika åldrarna (se 6.1.1.1.1-6.1.1.1.4). 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de kan se en skillnad i sättet att arbeta med 

barnavårdsutredningar med hjälp av BBIC jämfört med hur man gjorde tidigare. Framför allt 
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är det strukturen i sättet att arbeta som skiljer sig åt. I och med införandet av BBIC anser 

samtliga intervjupersoner att de också arbetar mer barnfokuserat jämfört med hur de arbetade 

tidigare, vilket gör att barnet synliggörs och delaktiggörs i större utsträckning. 

B uttrycker att grunden i själva utredningsförfarandet är detsamma, men att det som skiljer ut 

sig i störst utsträckning är barnens möjlighet till delaktighet:  

”Jag har ju inte jobbat här så väldigt länge (fyra år, författarens kommentar) och ändå kommer 

jag ihåg att jag gick in och frågade nån och så sa jag att ”ja, jag har fått in den här och den här 

anmälan och mamma hon säger att hon inte kan få barnvakt till den här flickan”, vad var hon 

sex-sju år. Och då säger min kollega som har jobbat här länge ”ja då måste du ställa in det. 

För hon får inte höra det här, det här är inget barnsamtal.” Och idag skulle det vara så 

självklart att hon skulle vara med, man hade nästan ställt in om hon inte kunde vara med. Så 

där har det ju förändrats jätteradikalt, och där kände ändå jag att jag var lite så dubbel. För då 

har man ju ändå fått med utbildningen att barn ska vara delaktiga, men de som utbildade sig 

10-20 år före mig hade nog inte alls det tänket. Så det har nog skett successiva förändringar. 

Men när vi fick BBIC utbildningen blev det tydligt att så här ska det faktiskt vara…” ”… Före 

BBIC hade tanken inte ens slagit mig att man kanske skulle berätta för barnen att nu har vi 

haft den här utredningen och din mamma kommer få en tant eller liksom, en socialrådgivare 

och det är på grund av det här och det här. Och det är för att de inte ska känna att de har suttit 

och berättat en massa saker för oss och så har det inte hänt någonting även om de inte blir 

direkt påverkade. Det är en av de stora förändringarna, och det genomsyrar faktiskt att det har 

blivit mer. Sen är det inte så pass mycket som man kanske skulle kunna”.  

A beskriver att hon anser att den största skillnaden ligger i att man arbetar med 

behovsområden i BBIC, och att fördjupningsdokumenten finns som stöd. Detta gör att A 

anser att utredningarna där BBIC används genomförs med högre kvalitet. Samtliga 

intervjupersoner är ense om att det som skiljer i utredningsförfarandet då BBIC används 

jämfört med när det inte användes är att dokumentationen i BBIC är mer omfattande. De kan 

se för- och nackdelar med detta, då de menar att dokumentationen är tidskrävande vilket gör 

att den tid de kan tillbringa med sina klienter minskar. Samtidigt ökar rättssäkerheten för 

barnen, och de utredningar som skrivs har ett tydligare barnperspektiv. Utöver detta nämner 

samtliga intervjupersoner informationscirkulering som någonting positivt som har förändrats i 

deras arbetssätt, det vill säga att alla parter ska få information samt få möjlighet att 
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kommentera den information som inkommer gällande barnet. Detta genomfördes inte i 

samma utsträckning tidigare, varför familjen delaktiggörs mer än tidigare enligt B. 

6.2.2 Barnavårdsutredningar före användandet av BBIC, dokumentanalys 

En barnavårdsutredning som genomfördes innan BBIC implementerades rubricerades av 

socialsekreteraren själv. De rubriker som är genomgående använda i de barnavårdsutredningar 

som jag analyserat är ”anledning till utredning”, ”familjeförhållanden”, ”syfte med 

utredningen”, ”utredningsförfarande”, ”tidigare insatser/utredningar”, ”moderns uppfattning 

om barnet”, ”faderns uppfattning om barnet”, ”referenser” och ”bedömning”. Där barnsamtal 

förekom redogjordes detta för under rubriken ”barnets uppfattning”. Viss anpassning har gjort 

i någon utredning där ytterligare någon rubrik tillfogats. Utredningarna var samtliga mellan 

2,5–3,5 sidor långa. Samtliga ärenden har aktualiserats genom anmälan från barnets skola 

respektive förskola, vilka uttrycker oro för barnet utifrån barnets hemsituation.  

Barnsamtal har genomförts i två av de tre utredningarna. Vid båda dessa tillfällen samtalade 

socialsekreteraren med barnet kring vad barnet tycker om respektive inte tycker om att göra, 

hur barnet har det i skolan och på fritiden, vad som är bra respektive inte bra i skolan och på 

fritiden, om barnet har några kamrater och vad de brukar göra då de träffas, vilka barnets 

framtidsplaner är samt hur familjesituationen ser ut. Ett av barnen valde att inte svara på detta, 

vilket redovisas i utredningen. I utredning 4 har inget barnsamtal förts. Detta barn är 3,5 år 

gammalt, och det redogörs i utredningen för att barnet har svårt för att uttrycka sig genom tal. 

I samtliga utredningar får föräldrarna möjlighet att beskriva barnet, vilket redogörs för under 

respektive rubrik. I utredning 4 beskrivs barnet totalt vid 22 tillfällen, i utredning 5 beskrivs 

barnet vid 39 tillfällen och i utredning 6 beskrivs barnet vid tio tillfällen. I samtliga 

utredningar ligger stor fokus på föräldrarnas privata konflikt, och mycket av utredningstexten 

handlar om detta. Därefter uppmärksammas familjens situation i övrigt, och först därefter 

hamnar fokus på det barn som utredningen berör. I samtliga utredningar utalar sig 

skolpersonal respektive förskolepersonal som referens, och utredning 4 och 5 beskriver skolan 

barnet på ett utförligt sätt, medan skolpersonalen i utredning 6 mer beskriver sin egen ångest 

över barnets situation.  

I de bedömningar som görs avslutningsvis i samtliga utredningar fokuserar socialsekreteraren 

till största delen på föräldrarnas och familjens situation. Därefter beskrivs barnet och dess 

situation på ett kort sätt. I den bedömning som skrivits i utredning 4 nämns barnet i fem 
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meningar, och vid dessa tillfällen beskrivs barnet av andra. Denna bedömning är åtta 

meningar lång. I den bedömning som görs i utredning 5 nämns också detta barn i fem 

meningar, och vid samtliga tillfällen beskrivs även detta barn av andra. Denna bedömning är 

tolv meningar lång. I den bedömning som görs i utredning 6 nämns inte barnet någon gång. 

Denna bedömning är tio meningar lång. 

Endast i utredning 5 beslutas det om insats, vilken bedömdes vara nödvändig utifrån 

föräldrarnas behov. I utredning 4 avböjer föräldrarna insats. 

6.3 Faktorer som påverkar barnets delaktighet 

6.3.1 Faktorer av betydelse hos barnet 

De drag A kan se hos barnen som påverkar hur mycket de blir delaktiga i utredningen handlar 

om huruvida barnet är blygt eller inte, om de är mer eller mindre verbalt utvecklade samt att 

vissa barn har lättare att stå på sig och berätta om sin situation även när det inte är en bra 

familjesituation som beskrivs. A anser att det är viktigt att vara uppmärksam så att inte barnet 

lastas för familjens eller skolans problematik. Samtliga socialsekreterare tror att det krävs fler 

möten med barnen för att en relation och ett förtroende till sin socialsekreterare ska kunna 

skapas, så att barnet därefter kan berätta om sin situation.  

B beskriver att det kan vara svårt att komma in som utomstående och samtala med barn, 

eftersom de i första hand är lojala med sin familj och sina föräldrar. Detta gör att det blir än 

viktigare att förklara sin närvaro. B beskriver att det är viktigt att bjuda in barnet till samtalet, 

samt att skapa ett samtalsklimat så barnet känner sig tryggt, vilket även C påpekar. C uppger 

också att barnets intresse av att medverka är en faktor som har stor betydelse i deras 

delaktighet i den utredning som genomförs. Vissa barn vågar inte delta i utredningen för de 

upplever att deras föräldrar inte är positiva till den kontakt familjen har med socialtjänsten, 

medan andra barn inte tycker det är roligt. C beskriver att det är viktigt att ha i åtanke att alla 

barn har ett egent tänkande, och att barn är väldigt lojala. C uttrycker även följande:  

”Det är viktigt att se barnet som en kompetent liten tänkande människa”.  

6.3.2 Faktorer av betydelse hos föräldern 

Samtliga intervjupersoner är övertygade om att föräldern är av stor vikt för barnet i varje 

utredning som genomförs. Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att föräldrarna har en 

god kommunikation med sitt barn, samt att denne kan förmedla en positiv bild av varför 
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familjen får besök av socialtjänsten. Är föräldern hjälpsökande eller villig att ta emot stöd kan 

det i sin tur generera att barnet öppnar sig mer, då barnet känner att det är tillåtet att göra 

detta.  

Samtliga intervjupersoner beskriver att det är lätt för föräldrarna de möter att falla in i att 

berätta om sin egen tillvaro och de egna problemen de haft genom livet. Då är det viktigt att 

flytta fokus till barnet för att få föräldern att reflektera kring hur förälderns beteende eller 

mående påverkar barnet. I detta menar B att BBIC har hjälpt till, då det är tydligt i alla 

dokument och all kommunikation att fokus ska ligga på barnet.  

6.3.3 Faktorer av betydelse gällande barnets (för)skol(e)situation 

Intervjupersonerna är överens om att förskolan och skolan är viktiga för att de ska få en 

förbättrad bild av barnets tillvaro, eftersom barnet tillbringar en stor del av sin tid där. B 

beskriver att barnet fortfarande är så hårt knuten till sina föräldrar upp till tio års ålder att de 

har svårt att släppa in någon annan vuxen så nära sig.  

6.3.4 Faktorer av betydelse i socialtjänstens organisation 

Samtliga av intervjupersonerna upplever att de har brist på tid att lägga på sina klienter. De 

beskriver att arbetsbelastningen är hög, vilket gör att de känner en stress över att hinna med 

att utföra sitt arbete. Samtliga uttrycker en oro för att det är barnsamtal som prioriteras bort i 

dessa sammanhang då barnet själv inte kan kräva sin rätt att få utala sig vilket föräldrarna kan. 

Samtliga intervjupersoner upplever även att de sällan har tid för reflektion i den utsträckning 

de önskar, även om BBIC: s arbetssätt gör att mer reflektion är tidigare krävs. 

A beskriver att hon inte upplever att organisationen lägger tillräckligt mycket resurser på de 

barnavårdsutredande enheterna. A beskriver att hon idag har ca 20 aktiva utredningar, och ca 

17-18 pågående insatser. Hennes önskan hade varit att ha tio aktiva utredningar och tio 

pågående insatser för att kunna göra ett bra arbete.  

B beskriver att hon hade velat arbeta mer aktivt med sina klienter för att se hur barnet och 

dess familj fungerar i verkliga livet. B beskriver även att de samtalsrum som finns varken är 

inbjudande eller trivsamma för ett barn att komma in i. B beskriver att hon har haft ca 23 

aktiva utredningar under det senaste sex månaderna, samt att hon har ungefär lika många 

pågående insatser, samt att hon inte anser att en socialsekreterare ska ha mer än maximalt 15 

aktiva utredningar igång samtidigt tillsammans med cirka tio pågående insatser. 
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C beskriver att hon har maximalt tre barnsamtal under en utredning, men att hon hade velat ha 

åtminstonne 4-5 barnsamtal för att kunna få en bra bild av barnets situation. Hon skulle även 

vilja ha utrymme för att träffa barnet på ett annat sätt än i enbart samtal, vilket det inte finns 

tid till nu. C beskriver att hon upplever att organisationen satsar mycket på de 

barnavårdsutredande enheterna nu i och med att mycket fokus liger på införandet av BBIC, 

vilket hon menar är positivt. Det krävs även att socialtjänstens organisation ska nå ut till andra 

verksamheter i större utsträckning än vad som görs för att skapa en bättre samverkan. C 

beskriver att hon för tillfället har cirka 25 aktiva utredningar och lika många pågående 

insatser. Hon skulle önska att hon hade tio av respektive för att känna att hon hann med sitt 

arbete på ett tillfredsställande sätt samt kunde producera riktigt bra barnavårdsutredningar. 

6.3.5 Faktorer av betydelse hos socialsekreteraren 

Samtliga intervjupersoner var överens om att deras egenskaper påverkade huruvida barnen 

kände att de kunde öppna upp sig för dem i ett barnsamtal. A beskriver att hon försöker inge 

förtroende, aktivt lyssna på barnet och förmedla att hon är en person som barnet kan lita på 

och som vill barnet väl. Dock uttrycker hon att hon känner sig okunnig och nervös då hon 

befinner sig i samtal med barn 0-10 år gamla, vilket hon tror att barnen känner av.  

B uttrycker att hon försöker förmedla till barnet att denne är huvudpersonen för samtligas 

engagemang, och att hon försöker använda ett språk som barnet förstår och på så sätt 

delaktiggöra barnet ytterligare. B uttrycker också att det är viktigt att verkligen lyssna på vad 

barnet har att säga, visa att man klarar av att hantera det som barnet berättar samt att 

socialsekreteraren är tydlig i det som denne säger så barnet inte missuppfattar något eller blir 

oroligt. 

C uttrycker följande: 

”Barn berättar gärna om sina liv, men de berättar sällan om det som är dåligt.” ”Barn bär på 

många missuppfattningar och tankar som vi inte ens kan tänka oss.”  

Utifrån detta menar hon att det är viktigt att den socialsekreterare som barnet möter kan 

förmedla en trygghet och ärlighet till barnet. C menar att miljön runt barnet då samtalet förs är 

viktig, då ett barn som sitter i ett inbjudande rum med leksaker och andra tillbehör är mer 

avslappnat och därför har lättare att vara delaktig än ett barn som sitter på en stol vid ett bord i 

ett rum. C uttrycker också att det är viktigt att socialsekreteraren ger barnet den tid som barnet 

behöver i stället för att stressa fram samtalet. 
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6.3.6 Faktorer av betydelse med den rådande lagstiftningen 

A uttrycker att hon anser att det finns ett bra stöd i den lagstiftning som finns för barn, med 

bland annat FN: s barnkonvention. Dock uppger hon att hon inte alltid upplever att 

organisationen tar tillräcklig hänsyn till den lagstiftning som finns för barnen, vilket hon tror 

kan bero på resursbrist. 

B uttrycker att föräldrarnas rättigheter i lagstiftningen är stora, vilket hon menar kan vara både 

positivt och negativt. Dels uttrycker hon att föräldern är den som står närmast barnet, vilket 

gör att det är viktigt för socialsekreteraren att lyssna på dessa då det handlar om barnet. Dock 

menar B att barn 0-10 år inte själva får tacka ja eller nej till en frivillig insats som föreslås i 

samband med utredningens avslutande, men att de i vissa fall hade varit mogna nog att 

påverka det beslutet. 

6.4 Hur kan tillämpningen av barnperspektivet utvecklas? 

A uttrycker att hon upplever att den höga arbetsbelastningen och tidspressen gör att hon inte 

alltid hinner fokusera utredningen så mycket på barnen som hon hade önskat göra. A hade 

även önskat mer handledning och fördjupning, samt att det funnits resurser för att anställa mer 

personal för att minska arbetsbelastningen. 

B uttrycker följande:  

”… jag har ju vissa ärenden som jag har rent ut sagt skuldkänslor för att jag inte har hunnit 

med. Där jag känner att barnen far illa rent ut sagt. Och ändå hinner jag inte göra det jag 

skulle vilja. Jag skulle vilja till exempel att när föräldrarna uteblir att då går jag hem till dem 

för att visa att det här är faktiskt viktigt och inte att jag ger dem en tid om två veckor för vad 

är det för signaler man skickar då? Och ta… Alltså ta sig tid att skapa den här lilla grunden 

som jag pratade om innan, att hinna bygga upp nånting med barnet. Att hinna motivera 

föräldrarna ännu bättre. Att verkligen ta den här tiden, att föräldrarna verkligen själv kommer 

fram. Jag vill inte använda ordet manipulera, men sitter man och diskuterar ett ärende så har 

ju oftast föräldrarna en lösning om vad man vill göra, men de hinner man inte alltid då utan 

man presenterar en lösning och då är det inte alltid så enkelt att acceptera den. Framför allt 

inte för barnet. Så den, den processen skulle jag verkligen vilja jobba mer av, mer med. Jobba 

mer med nätverk, alltså jobba mer med BUP och skola. Hinna liksom göra det där lilla 

extra…”  
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B tror att det som krävs för att detta sätt att arbeta med klienterna ska bli möjligt är att man 

alltid är två socialsekreterare som genomför varje utredning, vilket även C önskar. B uttrycker 

också att bättre material, i form av exempelvis bättre barnrum, samt mer tid för varje klient 

skulle göra att utredningarnas kvalitet förbättrades samt att barnen synliggjordes på ett bättre 

sätt. 

C uttrycker att hon skulle vilja träffa familjen regelbundet en gång i veckan under hela 

utredningstiden för att skapa sig en bättre bild av hur familjen fungerar och i vilka situationer 

som det inte fungerar. C och B menar att en attitydförändring i samhället måste ske för att en 

förändring i form av mer tid till varje klient och färre ärenden per tjänst ska kunna ske. 

Kapitel 7  Analys 

7.1 Eriksons teori 

Enligt Erikson (1985) måste ett spädbarn få sina grundläggande behov tillgodosedda, vilket 

vid ett positivt utfall resulterar i att barnet blir tryggt och litar på sin omgivning men vid ett 

negativt utfall resulterar i att barnet blir avvisande och misstänksamt. De personer jag 

intervjuade beskrev att de tittade mycket på hur barnets och förälderns anknytning och 

samspel fungerar, samt hur väl föräldern tillgodoser barnets behov. Detta utifrån att de anser 

att föräldern är en viktig person för barnet, viket även bekräftas i Rasmussons (2006) studie. 

Intervjupersonerna beskriver även att de tittar på hur väl barnet interagerar med sin 

omgivning, samt att de samtalar med BVC för att få en bra bild av barnets utveckling och 

mående. De moment som Erikson menade var av vikt för barnets fortsatta utveckling 

tillgodoses. I denna ålder kan problematiken med att tillämpa ett barnperspektiv anses vara 

aktualiserad, då samtliga intervjupersoner beskriver problematiken med att få spädbarnet 

delaktigt. Detta förhållande gäller även för barn i småbarnsåldern, även om barnet då kan bli 

mer delaktigt genom att socialsekreteraren tittar på alternativa saker som barnet uttrycker. C 

beskriver detta då hon berättar att hon bland annat undersöker barnets reaktion vid lek, hur 

barnet uttrycker sina behov och vilken respons de får på detta, hur barnet medverkar vid olika 

aktiviteter samt hur motorik och tal utvecklats. Erikson (1985) beskriver barn i 

småbarnsåldern som att de ska lära sig att bli alltmer självständigt och skaffa sig en egen vilja, 

men att om barnet misslyckas med detta kan barnet få svårt att skilja på sina egna och andras 

behov. Ingen av intervjupersonerna nämnde vikten av att se hur barnets vilja och 

självständighet utvecklades, utan de menar att barnets grundläggande behov fortfarande är i 
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fokus. De uppger att de ännu undersöker ungefär samma saker hos dessa barn som de gör hos 

spädbarn 

Erikson (1985) beskriver att barnet under förskoleåldern lär sig att samspela med andra 

genom att ta sig an olika sociala roller i leksituationer. Barnet frigör sig alltmer från den 

vuxne, och om barnet lyckas med dessa uppgifter blir barnet målmedvetet och initiativtagande 

medan barnet annars blir passivt med skuldkänsor och en känsla av otillräcklighet. C uttrycker 

att det bland annat är viktigt att titta på barnets mående, då detta börjar synas alltmer i barnets 

beteende. Hon menar även att det är viktigt att titta på hur barnet samspelar med andra, om 

barnet kan se på saker utifrån olika perspektiv samt ha ett empatiskt förhållningssätt. På så 

sätt bekräftar hon Eriksons teori. 

Erikson (1985) beskriver att barn i skolåldern har sitt lärande i fokus vilket till stor del sker 

genom lek. Blir utfallet på detta positivt utvecklas barnet till att bli en kompetent aktör medan 

barnet annars riskerar att känna sig underlägsen. B beskriver att det är viktig att betrakta 

barnet som en kompetent individ, och därför ge dem möjlighet att aktivt påverka sin situation. 

Utifrån denna aspekt är det även viktigt att vara medveten om den problematik som Petersson 

(2003) beskriver då hon resonerar kring att den vilja som barnet uttrycker kan användas för att 

rättfärdiga ett beslut med motiveringen att det fattas utifrån ett barnperspektiv. Halldén (2003) 

beskriver vikten av att barnperspektivet tar sin grund i den vuxnes bild av vad barnets bästa 

består i, men att det krävs en delaktighet från barnet för att detta ska kunna klargöras. Därmed 

är det viktigt att den vuxne inte lägger över ansvaret för det beslut som fattats på barnet, då 

detta kan verka hämmande för barnets vilja att delta ytterligare i processen (Rasmusson, 

2006). C beskriver även att det är viktigt att undersöka vilka relationer som finns runt barnet 

för att se vilka som kan stötta barnet och hur, samt att betrakta barnet som en kompetent liten 

människa. 

Till viss del överensstämmer Eriksons teori med vad intervjupersonerna anser är relevant och 

viktigt att titta på utifrån de olika åldrarna barnet befinner sig i. Som läsaren märker är 

problematiken kring barnperspektivet ständigt närvarande i det sociala barnavårdsarbetet. 

7.2 Utvecklingsekologisk teori 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samspelar olika faktorer kring barnet i 

olika system. I mikrosystemet finns föräldrarna och syskonen i fokus kring barnet. Detta 

system utvecklas även till att omfatta bland annat barnets kamratrelationer, förskola och skola 
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allt eftersom barnet blir äldre. Samtliga intervjupersoner beskriver att barnet är nära bundet 

till sina föräldrar under perioden 0-10 år, och att en av de viktigaste faktorerna vid en 

barnavårdsutredning är att titta på hur väl barnet och dess föräldrar samspelar. De uppger även 

att förskola och skola är viktiga platser för barnen gällande barnens utveckling, och att det är 

viktigt för barnet att barnet har en fungerande tillvaro både i hemmet och i förskolan/skolan. 

Intervjupersonerna beskriver att även kamrater och syskon är viktiga för barnet, vilket 

synliggörs genom samtal med barnet, föräldrarna och förskolan/skolan, vilket gör att barnets 

mikrosystem finns representerat vid en barnavårdsutredning. I barnavårdsutredning 4-6 (se 

6.2) beskrivs främst föräldrarnas inbördes relation och familjens situation. Barnet vidtalas i 

mycket begränsad utsträckning, och i den analys som görs efter genomförd utredning står inte 

barnets röst att finna på något ställe. I barnavårdsutredning 1-3 (se 6.1) kan man se att barnet 

hela tiden är i fokus och att barnet kommer till tals i samtliga fall gällande de behovsområden 

som identifierats för utredning hos barnet. Barnet beskrivs av olika personer på ett utförligt 

och konkret sätt, och i de sju behovsområden som BBIC-utredningen utgår ifrån kan man se 

att barnets mikrosystem finns representerat. Barnets familjesituation beskrivs utifrån det 

området där detta omfattas i BBIC-triangeln (familj och miljö) (se 3.2, figur 1) på ett 

begränsat sätt i samtliga utredningar. I analysen finns beskrivningarna som ges av barnet i 

fokus, medan barnets röst blir hörd i begränsad utsträckning. Detta beskriver Enell (2009), 

som menar att BBIC möjliggjort för barn att bli delaktiga vid barnavårdsutredningar men att 

barns ställning gällande att faktiskt vara delaktiga och ha inflytande fortfarande är densamma.  

Rasmusson (2006) resonerar kring att barns delaktighet borde vara ett eget behovsområde i 

BBIC, då det kan anses vara så centralt i sammanhanget. I detta sammanhang är det intressant 

att resonera kring det intervjupersonerna beskriver gällande att samtal med barnet prioriteras 

bort i utredningens slutskede då tidsbrist uppstår. En av grundbultarna i BBIC beskriver 

Socialstyrelsen (2008) är att barn ska synliggöras och delaktiggöras i arbetet med den sociala 

barnavården. Att det då är barnet som får ta ett steg tillbaka i den prioritering som 

socialsekreterarna gör är en aspekt som är väl värd att ägna ytterligare studier åt. Kan de 

barnavårdsutredningar som genomförs då anses ha anlagt ett barnperspektiv? Enligt Halldén 

(2003) behöver inte ett barnperspektiv innefatta barnets deltagande även om detta är önskvärt. 

Dock anser bland annat barnombudsmannen (2005) att barnets rätt att komma till tals är 

absolut för att barnets bästa ska kunna anses vara beaktat. Detta skulle därmed innebära att ett 

barnperspektiv ska kunna anses vara anlagt samtidigt som barnets bästa inte kan anses beaktas 
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fullt ut, och att en starkt bidragande orsak till detta är den rådande tidsbrist som ständigt 

existerar i barnavårdsarbetet. 

Utifrån ett barnperspektiv resonerar Halldén (2003) kring att den vuxne måste tillskansa sig 

kunskap kring barnets livssituation genom att ta del av barnets åsikter men även genom att 

samla in information gällande barnet från andra källor för att på så sätt skapa sig en komplett 

bild kring barnets behov. En brist som beskrivs gällande tillämpningen av BBIC är att barnet 

hamnar så mycket i fokus att de moment som beskrivs i mikrosystemet som påverkar barnet 

och som finns i barnets omkringliggande miljö minskas ner i sådan omfattning att de kan vara 

svåra att sätta i relation till barnets behov. Detta menar Enell (2009) gör att helhetssynen som 

ska prägla det sociala barnavårdsarbetet går förlorad. Den fråga man då kan ställa sig är 

huruvida barnperspektivet kan anses vara tillämpat i de barnavårdsuredningar som görs? 

Bronfenbrenner beskriver att mesosystemet består i att de olika mikrosystemen interagerar och 

har ständig kontakt med varandra. Detta beskriver intervjupersonerna bland annat genom att 

beskriva hur föräldrarnas inställning till exempelvis socialtjänsten påverkar hur benägen 

barnet är att prata med sin socialsekreterare. I barnavårdsutredning 1-3 kan man se att även 

om barnets mikrosystem finns beskrivet genom de olika behovsområdena i BBIC-triangeln 

kan flera av dessa väljas bort vid en utredning, vilket Enell (2009) menar kan medföra att 

helhetssynen på barnet och dennes situation kan gå förlorad. I stället fokuserar utredningen på 

att redogöra för barnets behov inom respektive behovsområde som valts ut för utredning, samt 

ge en mindre information om familjesituationen. De områden som redogörs för beskrivs inte 

ur en interaktionistisk synvinkel, utan vart och ett av områdena beskrivs var för sig utan att 

inbördes påverkan redogörs för i någon direkt omfattning om sambandet inte är påtagligt. I 

barnavårdsutredning 4-6 beskrivs familjens situation och främst föräldrarnas problematik 

utförligt, men barnet och beskrivningar av barnet och dennes behov faller bort. Även i detta 

sammanhang kan frågan kring huruvida ett barnperspektiv tillämpas eller ej ställas med 

anledning av den kritik som Enell framför.  

Intervjupersonerna beskriver att de upplever att de blivit mer konkreta i 

barnavårdsutredningarna i stället för att vara så övergripande i sina beskrivningar av barnet 

vilket de menar att de var tidigare. På så sätt kan de lättare definiera barnets behov, och 

intervjuperson B beskriver att hon upplever att hon gör ett bätre arbete samt att hon i större 

utsträckning ser barnet. Denna konkretisering som beskrivs ha uppkommit till följd av BBIC 
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kan anses vara av relevans, då barnet i större utsträckning delaktiggörs och ges möjlighet att 

uttrycka sin egen åsikt samtidigt som viktiga personer runt barnet får hjälp av 

socialsekreteraren att behålla fokus på det aktuella barnet. Detta kan anses ha medfört att en 

bättre insikt i vad som i det enskilda fallet kan anses vara barnets bästa har erhållits. 

Exosystemet består av miljöer som påverkar barnet men som barnet inte är direkt delaktigt i. 

Detta kan relateras till den rubrik som heter ”lokalsamhällets resurser” som finns i BBIC-

trialngeln under ”familj och miljö”.  

Bronfenbrenner beskriver även makrosystemet, vilket består av det samhällssystem som 

barnet befinner sig i. I detta ingår bland annat den nationella lagstiftning som finns, 

exempelvis SoL och FB, som påverkar barnets rätt att komma till tals och delaktiggöras i 

ärenden som påverkar barnet. Även FN: s barnkonvention kan anses vara en del av detta 

system, då denna visar på en samhällsanda gällande hur barn ska betraktas och behandlas. 

Både barnperspektivet och begreppet barnets bästa kan anses vara en del i denna 

samhällsanda. Dessa begrepp kan vara svåra att tillämpa då de båda är mångtydliga och kan 

anses omfatta flera relevanta faktorer. De är även nära sammanlänkade och tätt knutna till 

barnavårdsarbetet i sitt praktiska och teorietiska utförande.  

A beskriver att hon inte upplever att den rådande lagstiftningen respekteras fullt ut av 

beslutsfattare, för om så hade varit fallet hade den sociala barnavården haft tillgång till större 

resurser. Intervjupersonerna beskriver att de anser att föräldrarna har stora rättigheter i 

förhållande till sina barn enligt den rådande lagstiftningen. De beskriver också att de upplever 

att de har ett arbete som präglas av hög arbetsbelastning, svaga resurser och svårigheter att 

genomföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Detta beskrivs även av Sjömar 

(2007) som menar att BBIC är ett tidskrävande arbetsredskap vilket riskerar att bli ett 

stressmoment för socialsekreterarna som använder det.  

7.3 Skillnader och likheter i barnavårdsutredningar förr och nu 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de upplever att BBIC varit en positiv förändring 

gällande sättet att arbeta med barn i den sociala barnavården. De menar att barnen har hamnat 

i fokus på ett annat sätt än tidigare, samt att det nu ställs krav på barnens medverkan i större 

utsträckning än vad som gjordes tidigare. B och C beskriver att de upplevde att barnsamtal 

fördes i ungefär samma utsträckning tidigare som det gör sedan BBIC implementerats, men 

att samtalen sedan BBIC infördes är mer konkreta och att det finns ett definierat syfte med 
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samtalen vilket inte alltid var fallet tidigare. En atarkt bidragande faktor i detta sammanhang 

beskriver A är de fördjupningsdokument som arbetats fram. Dessa utgår ifrån barns 

utveckling, varför bland annat vissa av de faktorer som Eriksson (1985) redogör för gällande 

de olika åldrarna finns representerade. Dessa fördjupningsdokument anser intervjupersonerna 

gör att barnavårdsarbetet kvalitetssäkras i högre utsträckning än tidigare. Över lag menar 

intervjupersonerna att de barnavårdsutredningar som genomförs enligt BBIC är mer 

genomtänkta än vad barnavårdsutredningar var tidigare, vilket de menar beror till stor del på 

att de arbetar med utredningsplaner och behovsområden. Utöver det medför BBIC att 

utredningen blir mer strukturerad och genomförs mer enhetligt över hela landet än vad som 

var fallet tidigare. Detta uttrycker även Socialstyrelsen (2008), som menar att utredningar 

genomförda i BBIC ger ett mer allsidigt material att använda som beslutsunderlag. Dessa 

positiva faktorer som framkommit i och med implementeringen av BBIC är väl värda att 

beakta. Utifrån ett barnperspektiv kan de anses verka i positiv riktning, då intervjupersonerna 

beskriver att deras fokus i utredningarna kontinuerligt återförs till barnet tack vare det 

material de har att arbeta med.  

Skillnaden mellan de olika barnavårdsutredningarna är påtaglig. Barnavårdsutredning 1-3 

skiljer sig avsevärt från barnavårdsutredning 4-6, då barnavårdsutredning 4-6 samtliga är 2,5–

3,5 sidor långa medan barnavårdsutredning 1-3 är 7-10 sidor långa. I barnavårdsutredning 4-6 

befinner sig barnets familj och föräldrar i fokus, och barnet nämns endast kort, medan i 

barnavårdsutredning 1-3 befinner sig barnet och dess behov inom de olika behovsområdena i 

fokus. Då barnavårdsutredningarna jämförs blir det tydligt att barnets tillvaro redogörs på ett 

mer konkret sätt än tidigare i enlighet med intervjupersonernas utsagor. I analysen i 

barnavårdsutredning 1-3 beskrivs barnet och dess behov utförligt av personer runt barnet. I 

begränsad utsträckning uttrycks barnets egen åsikt. I analysen i barnavårdsutredning 4-6 

beskrivs föräldrarnas och familjens situation utförligt, medan barnet beskivs i begränsad 

omfattning och barnets egen åsikt uttrycks inte alls. Denna skillnad är slående, men 

utredningsmodellerna har gemensamt att de präglas av svårigheter att beskriva barnet utifrån 

den helhetssyn som den utvecklingsekologiska teorin vilar på samt Enell (2009) beskriver. Att 

kvalitén på de skriftliga barnavårdsutredningarna höjts är odiskutabelt även om brister 

fortfarande kvarstår. Det intressanta i sammanhanget är att ingen av de personer jag intervjuat 

anser att de arbetar på ett annorlunda sätt med barnet sedan BBIC implementerades jämfört 

med hur de arbetade tidigare. Detta till trots har jag ovan beskrivit en omfattande skillnad i 
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den skriftliga produkten som barnavårdsutredningen resulterat i, och samtliga 

intervjupersoner har uttryckt att de anser sig producera bättre utredningar med högre kvalitet 

och rättssäkerhet. Den frågan som då kan ställas är huruvida BBIC är ett nytt förhållningssätt 

eller om det bara är ett nytt manualbaserat sätt att skriva barnavårdsutredningar på som bättre 

framhäver de behov hos barnet som socialsekreteraren kunde se redan innan?  

Samtliga intervjupersoner redogör för att de känner sig stressade i sin arbetssituation på grund 

av den höga arbetbelastningen. Samtliga har 20-25 aktiva utredningar, och ett liknande antal 

insatser som de ansvarar för. Denna höga belastning gör att intervjupersonerna beskriver att 

de har svårt att fullgöra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Det som samtliga anser är det 

största hindret för detta är tidsbrist i kombination med resursbrist. Då detta är fallet menar de 

att tid för reflektion saknas, samt att det är lätt att barnets medverkan kan bli det moment i 

utredningen som kompromissas med. Detta för att barnet inte själv klagar och kräver att få 

medverka, vilket en vuxen klarar av att göra. Intervjupersonerna beskriver att den 

dokumentation som ingår i användandet av BBIC är omfattande, vilket gör att fokus i en 

stressad situation lätt flyttas från barnet till att dokumenten måste fyllas i. Denna stress och 

tidspress beskriver även Sjömar (2007). Återigen aktualiseras frågan kring huruvida kvaliten 

på det arbete som genomförs i den sociala barnavården höjs, eller om det är som så att de 

dokument som används i BBIC bara är bättre än tidigare dokument på att sätta barnet i fokus. 

7.4 Sammanfattning 

7.4.1 Barnperspektivet i barnavårdsutredningar genomförda före och efter  

införandet av BBIC 

Samtliga intervjupersoner beskriver att barnsperspektivet kommer till uttryck på ett tydligare 

sätt i och med införandet av BBIC. Frågan är om så är fallet utifrån en vuxens sätt att betrakta 

barnperspektivet? I denna studie har barnperspektivet utifrån ett barns egen betraktelse 

antagits, och med utgångspunkt i den definitionen skulle man kunna dra slutsatsen utifrån 

Enell (2009) att barnets ställning i utredningsförfarandet ser likadant ut efter införandet av 

BBIC som det gjorde innan. Dock kan även slutsatsen dras efter att ha studerat de 

barnavårdsutredningar som är skrivna enligt BBIC att barnet befinner sig mer i fokus för 

utredningen nu är tidigare då barnet beskrivs konkret och tydligt i utredningar genomförda 

enligt BBIC, bland annat med hjälp av de fördjupningsdokument som tagits fram där barns 

utveckling i olika åldrar beskrivs (se blad annat Erikson, 1985). I BBIC- utredningar faller 

dock faktorer runt barnet, så som familjens situation, lätt i glömska i jämförelse med den 
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omfattande redogörelse dessa faktorer fick i de utredningar som genomfördes före införandet 

av BBIC. För att den grundtanke som finns i den utvecklingsekologiska teorin (se Hwang & 

Nilsson, 2003) kring helhetssyn samt de olika delarna i barnets omgivning som samverkar och 

påverkar barnet ska kunna anses vara giltig i sammanhanget krävs att dessa faktorer tas in i en 

större utsträckning i barnavårdsutredningar. 

Utifrån barnets olika åldrar delaktiggörs och synliggörs de i utredningen på olika sätt, men 

intervjupersonerna är överens om att de gör på samma sätt i BBIC-utredningar som de gjorde 

tidigare. Spädbarn och småbarn medverkar främst genom att observationer av dem och deras 

föräldrar sker i hemmet, samt att information om barnet samlas in från förskola, BVC och 

föräldrar. Förskolebarn och skolbarn medverkar i större utsträckning själva genom att berätta 

om sin situation, men föräldrar, förskola och skola är ännu viktiga komponenter för att barnet 

ska synliggöras på ett tydligt sätt. Dessa parter beskrivs samtliga som viktiga komponenter i 

den utvecklingsekologiska teorin utifrån att barnets mående ska utvecklas positivt (Hwang & 

Nilsson, 2003). 

7.4.2 Faktorer av betydelse som kan påverka barnets delaktighet i en utredning 

Intervjupersonerna nämner främst föräldrarna som en avgörande faktor för barnets 

medverkan, då de menar att föräldrar och barn är så tätt sammanbundna och att barnet är så 

lojal mot sin förälder i de flesta fall att barnet inte kommer vilja samtala med socialtjänsten 

om de inte känner att de har tillåtelse från föräldern att göra detta. Denna relation pekar även 

Rasmusson (2006) på, och hon uttrycker att förälderns förmåga att motivera barnet i dennes 

kontakt med socialsekreteraren kommer vara en avgörande faktor som påverkar i vilken 

utsträckning barnet delaktiggörs. Även lagstiftning och socialtjänsten var faktorer som 

intervjupersonerna menade påverkade hur barnet synliggörs, exempelvis genom att 

socialtjänsten är hårt belastad och har svårt att hinna med att ge barnet den tid som barnet 

behöver för att vilja öppna upp sig och prata med sin socialsekreterare. Utöver detta nämndes 

även att socialsekreterarens egenskaper påverkar, exempelvis huruvida denne var uppriktigt 

intresserad av att verkligen höra barnet. Även barnets egna egenskaper, som exempelvis om 

det är ett barn som är tryggt i sig själv eller som känner stor osäkerhet, har stor påverkan på 

hur aktivt barnet är i en barnavårdsutredning. Detta beskriver även Erikson (1985), då han 

beskriver vilka egenskaper barnet kan utveckla om barnet lyckas eller misslyckas med att 

genomföra en livsuppgift. 
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7.4.3 Hur kan tillämpningen av barnperspektivet ske i framtiden? 

Intervjupersonerna uppger att det som krävs är dels att de behöver få mer tid att arbeta med 

varje enskild klient, samt få tid till reflektion. De vill gärna se att en förändring av hur socialt 

arbete med barn värderas så att resurser som är adekvata för den uppgift som ska genomföras 

finns tillgängliga. Att samverkan behöver ske i en större utsträckning än vad som sker nu, 

samt att BBIC-dokumenten behöver förenklas för att inte innebära en stress utan en tillgång 

till arbetet är också saker som intervjupersonerna nämner. Utifrån vad som tidigare 

framkommit i denna analys gällande att samtal med barnet riskerar att prioriteras bort på 

grund av tidsbrist kan den förändring som intervjupersonerna efterfrågar vara nödvändig att 

genomföra. Detta för att ett barnperspektiv ska kunna säkras både utifrån ett barns eget 

perspektiv samt den vuxnas perspektiv. För att ett barns bästa ska kunna anses vara beaktat 

krävs reflektion, varför dessa förändringar kan anses vara brådskande. 

Kapitel 8  Slutdiskussion 

Denna studie har varit omfattande med hänvisning till det begränsade utrymme som funnits 

att presentera den på. Så har varit fallet på grund av den metodtriangulering som användts, 

och jag hoppas läsaren har förståelse för detta. 

Under studiens gång har flera intressanta aspekter framkommit. Att det inte är så lätt att 

beskriva hur väl barnperspektivet framkommer utifrån barnets eget perspektiv då allt material 

kommer från vuxnas sätt att se på barnperspektivet är viktigt att ha i åtanke. Utifrån de 

intervjuer som genomförts i samband med denna studie kan barnperspektivets förhållande till 

barnavårdsutredningar anses vara problematiskt. Att barn inte alltid kommer till tals i 

tillräcklig omfattning, speciellt de barn som befinner sig i de yngre åldrarna, är en 

problematik som framkommit som gör att ett ifrågasättande kring huruvida barnets perspektiv 

och delaktighet kan anses vara tillgodosett. Utöver detta kan det även ifrågasättas om ett 

barnperspektiv verkligen kan anses vara tillämpat utifrån den diskussion som tidigare förts 

gällande att barn prioriteras bort tillförmån för de vuxna parterna i ärendet samt den skriftliga 

delen av utredningen. Ambitionen med BBIC är att barnet ska delaktiggöras, samt att ett 

barnperspektiv ska kunna anses vara antaget i de barnavårdsutredningar som genomförs. 

Denna ambition kan anses vara tvivelaktigt uppfylld, samtidigt som intervjupersonerna 

beskriver sig utföra ett bättre, mer rättssäkert och kvalitetssäkert arbete där barnets röst ges 

mer utrymme. Innan BBIC implementerades redogjordes det ytterst knapphändigt för barnet, 

både utifrån barnet självt men också från viktiga personer runt barnet. Sedan BBIC 
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implementerats har barnet synliggjorts i betydligt större utsträckning än tidigare, och 

utredningen kan nu anses vara fokuserad kring barnet och dennes behov. Att övriga faktorer 

runt barnet inte tillskrivs så stort utrymme som tidigare ansåg jag inledningsvis var mestadels 

positivt, men jag har allt eftersom studien fortlöpt insett att även detta förhållningssätt är 

problematiskt. För att en barnavårdsutredning ska kunna genomföras på ett sätt där villkoren 

för barnets vardag beskrivs utifrån en helhetssyn behöver bilden av barnet och bilden av 

barnets omgivning kombineras. Endast på det sättet kan barnets bästa belysas på ett rättssäkert 

och kvalitetssäkert sätt. Detta är även den grundtanke som finns utifrån det 

utvecklingsekologiska synsättet, och det är i detta som BBIC har sin grund.  

Att sättet att genomföra barnavårdsutredningar blivit mer standardiserad och enhetlig över 

landet är enbart positivt. Dock finns en stor risk med BBIC, nämligen att ambitionsnivån är 

satt högre än var arbetsbelastningen tillåter socialsekreterarna att genomföra. Med det menar 

jag att det är ett omfattande arbete att använda BBIC i sin helhet, och jag tror knappt att någon 

ännu lyckas. Detta uttrycker även Rasmusson (2006), som beskriver att det finns stor potential 

i användandet av BBIC som ännu inte upptäckts. Detta kan troligen härledas till att BBIC är 

en så omfattande och arbetskrävande metod samtidigt som arbetsbelastningen är så tung. 

BBIC-dokumenten är omfattande i sin utformning samt stressande och tidskrävande för 

socialsekreterarna, vilket kan anses vara ännu ett tecken på att BBIC kan bli svårt att i sin 

helhet implementera i en sådan organisation som socialtjänstens barnavårdsutredningsenhet. 

Utifrån ett barnperspektiv kan den rådande tidsbristen påverka utredningsförfarandet negativt. 

B beskriver att hon i vissa ärenden haft dåligt samvete över barn som hon inte upplevt att hon 

hunnit arbeta med i den utsträckning som deras situation krävt. Hon menar att det sedan inte 

går att förvänta sig att barnet ska uppleva ett förtroende för socialsekreteraren och vilja berätta 

om det svåra och jobbiga i sitt liv. Då tidsbristen är något som samtliga intervjupersoner samt 

Sjömar (2007) återkommer till, samt då en tydlig påverkan av barnperspektivet och barnets 

perspektiv syns kan det bedömas vara av relevans att se över vilken arbetsbelastning som kan 

anses acceptabel för att socialsekreterarna ska kunna fullgöra sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt. Risken kan annars vara att personalomsättningen blir än högre än den 

nödvändigtvis ”måste” vara, vilket medför att kontinuiteten i utredningsarbetet försvinner 

tillsammans med mycket erfarenhet och kunskap. Att det finns svårigheter med detta är lätt att 

förstå, då till exempel att alla utredningar ser olika ut till innehåll och omfattning. Dock tror 

jag det är viktigt utifrån ett personalperspektiv, ett barnperspektiv och ett organisatoriskt 
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perspektiv så att de barnavårdsutredningar som genomförs utförs med barnets bästa för 

ögonen med en personal som upplever att de kan arbeta på ett fullgott sätt utan att 

kompromissa med barnets delaktighet eller rättssäkerhet. 

I den jämförelse som gjorts i denna studie av barnavårdsutredningar genomförda före och 

efter implementeringen av BBIC syns en tydlig kvalitetsförbättring. Dock finns fortfarande 

brister, vilka är viktiga att arbeta vidare med. Den utveckling av det sociala barnavårdsarbetet 

som pågår anser jag för den sociala barnavården i en positiv riktning. Grundtanken bakom 

utvecklingen av BBIC är mer än god. Sker en anpassning av BBIC så att en helhetssyn av 

barnets livssituation redogörs för samt att en förenkling av BBIC: s dokument genomförs 

kommer BBIC troligen att leva kvar länge i socialtjänstens organisation.  

Då denna studie är begränsad i sin omfattning kan den inte anses vara generaliserbar. Dock 

kan de mönster som framkommer vara intressanta och viktiga att ha i åtanke då andra 

utredande barnavårdsenheter undersöks. Efter att ha genomfört denna studie kan jag också se 

att det finns ett omfattande behov av att genomföra en större studie av barns delaktighet, samt 

att genomföra en studie av de organisatoriska villkor som råder i socialtjänstens organisation 

för att se hur dessa påverkar möjligheten att tillämpa ett barnperspektiv i det sociala 

barnavårdsarbetet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som socionom med socialt arbete? 

2. Har du någon tidigare erfarenhet av socialt arbete? 

3. Hur länge har du arbetat med barnavårdsutredningar? 

Barnperspektivet i barnavårdsutredningar med BBIC 

4. Var du med vid implementeringen av BBIC? Om ja, berätta hur det gick till… 

5. Berätta om hur en utredning enligt BBIC genomförs?  

6. På vilket sätt medverkar barnet?  

7. Hur tänker du kring att barnet ska medverka i utredningen?  

8. Hur synliggörs barn i spädbarnsåldern? Vad är det viktigaste att tydliggöra utifrån 

barnet för ett barn i spädbarnsåldern? Hur medverkar barnet till detta? 

9. Hur synliggörs barn i småbarnsåldern? Hur medverkar barnet till detta? 

10.  Hur synliggörs barn i förskoleåldern? Hur medverkar barnet till detta? 

11. Hur synliggörs barn i skolåldern (upp till 10 års ålder)? Hur medverkar barnet till 

detta? 

12. Förändras vad som är viktigt att uppmärksamma gällande barnet utifrån åldrarna och 

hur i så fall? Hur kommer det sig att det förändras/inte förändras? 

Barnperspektivet i barnavårdsutredningar innan BBIC  

13. Berätta om hur barnavårdsutredningar genomfördes tidigare? På vilket sätt 

medverkade barnet? Hur tänkte man kring att barn skulle medverka i 

barnavårdsutredningar? 

14. -Hur synliggjordes spädbarn? På vilket sätt medverkade barnet? 

15. - Hur synliggjordes barn i småbarnsåldern? På vilket sätt medverkade barnet? 
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16. - Hur synliggjordes barn i förskoleåldern? På vilket sätt medverkade barnet? 

17. - Hur synliggjordes barn i skolåldern (upp till 10 års ålder)? På vilket sätt medverkade 

barnet? 

Faktorer av betydelse hos barnet? 

18. Vilka faktorer tror du har betydelse för hur mycket barnet kan påverka och medverka 

under utredningens gång? Vilka och på vilket sätt? 

19. Tror du det finns faktorer av betydelse hos föräldern som påverkar hur mycket barnet 

medverkar i utredningen? Vilka och på vilket sätt? (lyhördhet, uppmuntran, 

utvecklande lek, uppfostran, kommunikation, förebild, acceptans kring barnet och den 

egna vuxenrollen, glädjas med barnet) 

20. Tror du att det finns några faktorer av betydelse hos barnet som påverkar hur mycket 

barnet medverkar i utredningen? Vilka och på vilket sätt? (ålder, bakgrund, konflikt i 

familjen, utvecklingsnivå, egenskaper, språk och tal, omvärld). 

21. Tror du det finns faktorer av betydelse kring barnets skolsituation som påverkar hur 

mycket barnet medverkar i utredningen? Vilka och på vilket sätt? (lärare, kompetens, 

självständighet) 

22. Tror du det finns faktorer av betydelse i socialförvaltningens organisation som 

påverkar hur mycket barnet medverkar i utredningen? Vilka och på vilket sätt? 

23. Tror du det finns faktorer av betydelse hos socialsekreteraren som genomför 

barnavårdsutredningen som påverkar hur mycket barnet medverkar i utredningen? 

Vilka och på vilket sätt? 

24. Tror du det finns faktorer av betydelse i den rådande lagstiftningen som påverkar hur 

mycket barnet medverkar i utredningen? Vilka och på vilket sätt? 

25. Vad är lättast med att lyfta fram barnet i utredningen? 

26. Vad är svårast med att lyfta fram barnet i utredningen? 
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Förändringsfråga/Jämförande 

27. Tycker du att du har förändrat ditt sätt att arbeta i och med införandet av BBIC? Om 

ja, hur? Om nej, varför inte? Anser du att detta har varit positivt eller negativt? 

28. Tror du att arbetssättet har förändrats utifrån barnets perspektiv så att det ligger mer 

fokus på barnets röst nu jämfört med vad det gjorde tidigare? På vilket sätt? Tror du 

att det är positivt eller negativt?  

29. Framkommer något i det nya sättet att arbeta som du känner att du saknade innan/ som 

gör att du kan göra en bättre bedömning av barnet situation?  

30. Framkommer det saker med det nya sättet att arbeta som du anser är överflödiga/ som 

försvårar ditt arbete med att bedöma barnets situation? 

Framtida utveckling av barnperspektivet 

31. - Om du skulle få arbeta precis som du själv tyckte fungerade bäst med barns 

delaktighet i barnavårdsutredningar, hur hade du velat arbeta då?  

32. Vad hade du förändrat jämfört med hur du arbetar idag? 

33. Vad hindrar dig från att arbeta på det sättet idag?  

34. Vad anser du krävs för att ditt drömscenario ska bli verklighet? 

35. Har du något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Katrin Olsson och läser sjätte terminen på Socialhögskolan i Lund. Jag håller nu på 

att skriva min C-uppsats, och med anledning av det har jag tagit kontakt med Dig. 

Uppsatsen kommer att studera barnperspektivet i barnavårdsutredningar. Jag kommer att 

jämföra om tillämpningen av barnperspektivet för barn 0-10 år gamla förändrats i och med 

införandet av BBIC (Barns Behov i Centrum). För att kunna göra detta kommer jag att 

genomföra en dokumentanalys av sex barnavårdsutredningar, där tre är skrivna innan BBIC 

implementerades och tre är skrivna efter att BBIC implementerats. Som komplement till 

denna dokumentanalys vill jag gärna träffa Dig för en intervju gällande detta. Studien 

kommer att vara begränsad till X stadsdel i X stad, då både barnavårdsutredningarna samt 

intervjupersonerna kommer att ha sitt ursprung i den organisationen. 

Vid de intervjuer som jag kommer att genomföra vill jag gärna använda mig av bandspelare, 

då det underlättar mitt fortsatta arbete. Jag kommer efter intervjun transkribera den 

genomförda intervjun för att på sätt kunna analysera även den. Det kommer endast vara jag 

och min handledare som har tillgång till den inspelade intervjun, och efter genomförd och 

godkänd uppsats kommer denna att raderas. Jag kan garantera Dig som intervjuperson 

anonymitet då dina uppgifter kommer avidentifieras i min uppsats. Intervjun kommer att ta ca 

40-60 minuter. 

Har Du några frågor eller vill diskutera något får Du gärna kontakta mig. Du kan även ta 

kontakt med min handledare Gunilla Lindén (se samtliga kontaktuppgifter nedan).  

Avslutningsvis vill jag tacka Dig för att Du ställer upp och medverkar i denna intervju! Din 

medverkan är mycket värdefull! 

Med vänliga hälsningar   Kontaktuppgifter till min handledare: 

    Gunilla Lindén 

Katrin Olsson   Universitetslektor, Socialhögskolan,  

Tfn: XXXX-XXXXXX   Lunds Universitet 

E-post: katrin.olsson.410@student.lu.se   Tfn: xxx-xxxxxxxx 

    E-post: gunilla.linden@soch.lu.se 

mailto:katrin.olsson.410@student.lu.se
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