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Abstract 
Author:  Petra Carlsson & Sabina Renström 
Title:  Children's needs at the center - a documentation system that develops 
the social services? - A study in if the follow-up of placed children have 
changed after the system “a child needs at the center” have started to be used 
[translated title] 
Supervisor: Monica Larsson 
Assessor: Erik Wesser 

 
After repeated criticism of the social services about how they manage family 
care, the National Board of Health and Welfare decided to solve the problem 
by importing a model used in England (Integrated children's system). This 
was translated into Swedish conditions and named BBIC (Barns behov i 
centrum = Child’s needs at the center). Our study aims to investigate whether 
BBIC will contribute to more and more extensive follow-ups of children 
placed than before, with a focus on the child's best. This has been studied 
through qualitative interviews with six social workers who work with 
children investigations. The results indicate that follow-up is becoming more 
wide when BBIC is used, the social welfare worker needs to see the child 
several times to obtain all the information that BBIC documents require. The 
result also indicates that the social workers use different BBIC documents 
when they do follow-ups. There are also other parts of the follow-up in which 
social welfare workers work different, for example how often they visit the 
child between the statutory reassessments.  

 
Keywords: BBIC, children, follow-up, social service, social welfare 
secretary 
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1 Förkortningar 
 

BBIC  – Barns behov i centrum 

 

FB – Föräldrabalken 

 

ICS – Integrated children’s system 

 

LACS – Looking after children system 

 

LVU  – Lagen (1990: 52) om särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

OSL – Offentlighets- och sekretesslag (2009: 400) 

 

SoL – Socialtjänstlagen (2001: 453) 
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2 Inledning  

I Sverige är det socialnämnden i varje enskild kommun som har det yttersta 

ansvaret för de barn som placerats utanför sitt eget hem och detta är något 

som regleras i Socialtjänstlagen (SoL). Tidigare har hård kritik riktats mot 

Sverige pga. de brister som funnits i samband med uppföljningen av 

placerade barn. Detta har lett till att dokumenteringssystemet Barns behov i 

centrum (BBIC) har utvecklats av Socialstyrelsen under mitten på 90-talet. 

Systemet ska genomsyra hela utredningsarbetet vid barnutredningar och 

fungerar som en mall för handläggningen av ärendena. Hur uppföljningen av 

placerade barn har förändrats efter införandet av BBIC ser olika ut för olika 

kommuner, men enligt BBIC-systemet finns det angivet vilket 

tillvägagångssätt som kommunerna bör välja att använda sig av. Vi har valt 

att studera om anvisningarna till BBIC följs i kommunerna och undersöka 

socialsekreterares upplevelser av att arbeta med detta system genom att göra 

intervjuer med sex socialsekreterare i tre olika kommuner. Vårt mål har varit 

att försöka jämföra om uppföljningarna av barn som placerats utanför 

hemmet har förändrats efter införandet av BBIC och på vilket sätt det i så fall 

har skett.  

 

2.1 Problemformulering 

Föräldrar har alltid i första hand ansvar för sina barn, detta är det inget tvivel 

om. Regleringen är tydlig i Föräldrabalken (FB) 6:2 där det uttryckligen 

beskrivs att det är vårdnadshavaren, som i de flesta fallen också är biologiska 

föräldrar, som har det yttersta ansvaret för barnet. Det är när föräldrarna av 

olika anledningar inte kan sköta omsorgen eller när barn far illa på andra sätt 

som samhället måste ingripa. Detta innebär att samhället inte har någon rätt 

att vidta åtgärder om det inte finns giltiga skäl, såsom misstanke om att 

barnet far illa i hemmiljön (Sundell, 2001: 33). Samtidigt betonas 

kommunens ansvar för sina medborgare i Socialtjänstlagen (SoL) 2:2. Detta 

innebär att det alltid är kommunens skyldighet att se till att alla som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. SoL reglerar också 
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kommunens ansvar gentemot barn och ungdomar i 5:1, där det bl.a. står att 

”socialnämnden skall verka för att barn och ungdomar växer upp under 

trygga och goda förhållande” samt att ”socialnämnden skall i nära samarbete 

med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den 

unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet”. Det är 

socialnämnden som har ansvaret för de barn och ungdomar som placeras 

utom hemmet och det är också deras uppgift att se till att dessa barn och 

ungdomarna utvecklas gynnsamt.  

 

Sverige har som många andra länder fått kritik för sina brister när det 

kommer till familjehemsvården av barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 

2000: 10). Kritiken handlar framförallt om att det inte har funnits 

arbetsplaner för den planerade vården till barnet vid placeringar och att 

socialtjänstens rutiner kring utredningarna och överväganden/omprövningar 

har varit bristfälliga. Socialstyrelsen utvecklade därför 

dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC), som i princip är en 

översättning från Englands version Looking after children system (LACS) 

som utvecklades på 1980-talet. Dokumentationssystemet syftar till att bl.a. 

stärka barnets ställning inom den sociala barnavården och skapa struktur och 

systematik i arbetet för att det ska vara lättare att följa upp hur 

handläggningen gått till och se hur insatserna har sett ut (Socialstyrelsen, 

2006a: 15-16). Socialstyrelsen har utvecklat BBIC så att det kan liknas vid en 

mall där hela handläggningsförfarandet, från det att anmälan/ansökan 

inkommer till socialtjänsten till att exempelvis en placering i familjehem eller 

på institution avslutas, innefattas. I denna studie kommer fokus att ligga på 

hur uppföljningarna av placerade barn (både på institution och i familjhem) 

ser ut och om de har förändrats efter införandet av BBIC. När vi talar om 

uppföljning menar vi all kontakt socialsekreteraren har med det placerade 

barnet. Dock har vi i vissa sammanhang valt att skilja på de lagstadgade 

uppföljningarna och de uppföljningar som sker där emellan, i dessa fall är 

detta angivet. Uppföljningar är bara en del av hela BBIC som 
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dokumentationssystem men en viktig sådan, då kritiken mot socialtjänsten 

riktades mot hur genomförandet av uppföljningarna kring placerade barn 

utfördes (Socialstyrelsen, 2000: 10).  

 

De flesta av landets kommuner har övergått till att arbeta med BBIC, trots att 

det inte finns någon lagstiftning som säger att det är ett måste1. BBIC har 

införts i ett skede då mycket kritik har riktats mot den svenska barnavården. 

Frågan är om införandet av BBIC har gjort någon skillnad och om 

socialtjänsten har fått ett verktyg som gjort att de blivit bättre på att se 

barnens behov och låta barnet komma till tals vid placeringar utanför 

hemmet. Uppföljningarna av de placerade barnen är troligtvis ett av de 

viktigaste tillfällena för socialsekreteraren att utvärdera barnets 

välbefinnande, samt hur väl familjehemmet eller institutionen passar barnet.  

 

Statistik från Socialstyrelsen (2006b: 273) visar på en förhöjd risk att 

placerade barn begår självmord jämförelsevis med barn som bor med sina 

föräldrar. Risken för självmord ökar med drygt det dubbla när barnet är 

placerat jämfört med barn boende hos sina vårdnadshavare. Mot bakgrund av 

denna förhöjda självmordsstatistik är det viktigt att det blir bra placeringar 

från början och därmed minimera risken för omplaceringar etc. Det är också 

viktigt med tanke på att det år 2008 var drygt 22 700 barn som var placerade i 

socialtjänstens regi någon gång under året, vilket är barn som socialtjänsterna 

i landet har ansvar för (Socialstyrelsen, 2009: 22). Vi undrar därför om BBIC 

bidrar till att socialsekreterarna i större utsträckning placerar barnen i ett, för 

deras behov, passande hem eller institution och därmed minskar risken för att 

behöva omplacera.  

 
2.2 Syfte 

Att undersöka om BBIC bidrar till fler och mer omfattande uppföljningar av 

placerade barn än tidigare, med fokus på att barnets bästa ska prägla 

socialsekreterarens arbete. 

                                                 
1 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/natverk hämtad 2009-11-02 
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2.3 Frågeställningar 

• På vilket sätt har rutinerna kring uppföljningar av placerade barn 

förändrats efter att BBIC börjat användas? 

 

•  Hur har placerade barns delaktighet i uppföljningen ökat efter 

införandet av BBIC? 

 

•  Hur upplever socialsekreterarna sina möjligheter att utveckla och 

förbättra vården för det placerade barnet med BBIC som verktyg? 

 

3 Bakgrund 

Följande kapitel kommer bl.a. beröra vad BBIC innebär och varför ett 

dokumentationssystem som BBIC uppkommit, vad lagstiftningen säger om 

utredningar, hur lagstiftningen kring barn har förändrats i Sverige, samt hur 

placeringar kan påverka barnen.  

 

3.1 Barns behov i centrum och tidigare dokumenteringssystem   

Den svenska socialtjänsten har som tidigare nämnts fått kritik för 

handläggningen av barnärenden, vilket ledde till att Barns behov i centrum 

(BBIC) uppkom. Syftet med BBIC är att det ska finnas ett enhetligt 

dokumenteringssystem som med sina mallar ska genomsyra hela 

barnutredningen. Detta innebär att alla barnutredningar som görs med BBIC 

som mall ska utseendemässigt se likadana ut och att alla delar i ett barnärende 

ska genomföras på ett likartat sätt. Dessutom är tanken att utredningsarbetet 

ska grundas i vetenskapligt beprövad kunskap (Dahlberg & Forssell, 2006: 

13-14), men det är svårt att få fram hur Socialstyrelsen har gjort för att 

evidensbasera BBIC.  
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BBIC bygger på nio grundprinciper som ska underlätta förståelsen och 

bedrivningen av utredningarna och uppföljningarna. Dessa nio 

grundprinciper benämns som;  

• Barn och unga i centrum  

• Teoretiska utgångspunkter- Utvecklingsekologisk syn och andra teorier 

om barns och ungas utveckling  

• Kunskap och beprövad erfarenhet 

• Identifiera resurser och svårigheter  

• Likvärdiga möjligheter för alla barn 

•  Samarbete med barn och deras familjer 

•  Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av 

insatser  

• Insatser under utredningens gång 

• Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser 

(Dahlberg & Forssell, 2006: 14-21). 

 

Utifrån den forskning som fanns i England uppstod BBIC-triangeln (bilaga 1) 

med de olika behovsområdena som ska undersökas i en barnutredning. Denna 

triangel kompletterades sedan med svensk kunskap och tradition och blev det 

svenska BBIC. Triangeln ska fungera som ett verktyg för socialsekreteraren 

att analysera samspelet mellan olika faktorer som finns i barnets omgivning. 

Triangeln ska då bidra till en ökad förståelse för de olika konsekvenser som 

interaktionen mellan olika beståndsdelar i barnets liv får (Dahlberg & 

Forssell, 2006: 23-24).  Förutom triangeln som verktyg har också 

socialsekreteraren olika formulär och rutiner som ska fungera som en ram för 

hela ärendeprocessen. Varje fas i ett barnärende har ett eget formulär eller 

dokument när BBIC används. Socialtjänsten börjar exempelvis varje 

barnärende antingen med formuläret Anmälan/information på annat sätt eller 

Ansökan2 (Socialstyrelsen, 2006a: 40). Beroende på om barnet blir aktuellt 

för insatser från socialtjänsten eller inte, är det andra dokument som används 
                                                 
2 Båda dokumenten går att ta del av på Socialstyrelsens hemsida 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-11 hämtad 2009-12-11 
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efter det första. Vid en placering av ett barn används ett flertal dokument 

under placeringstiden, exempelvis Genomförandeplan, 

Placeringsinformation och Vårdplan3.    

 

Våra försök att hitta strukturerade dokumenteringssystem som socialtjänsten 

skulle ha använt innan uppkomsten av BBIC har inte gett några resultat. Det 

har tidigare inte funnits några mallar eller verktyg alls för utredningsarbetet 

med barn. Den tidigare kritiken mot socialtjänsten har bl.a. berört att ett 

enhetligt dokumentationssystem skulle vara önskvärt (Elsrud & Forsberg, 

2006: 82) och BBIC tycks vara Socialstyrelsens svar på denna kritik. 

Socialstyrelsen gav tidigare ut råd och anvisningar för hur dokumenteringen 

och handläggningen skulle genomföras och ett exempel på detta var 

publikationen Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten som 

utkom 1983, 1987, 1994, 2006 och 2008. Dock var detta endast råd och 

anvisningar, vilket innebar att det inte var nödvändigt att följa dessa så länge 

som socialsekreteraren följde lagar och författningar som berörde utredning 

och dokumentation. I förlängningen ledde detta till utredningar som varierade 

i utseende och innehåll mellan olika kommuner och mellan olika 

socialsekreterare och i många ärenden följdes inte ens lagarna 

(Socialstyrelsen, 2000: 10).  

 

3.2 Uppkomsten av BBIC 

I den svenska lagstiftningen och närmare bestämt Socialtjänstlagen (SoL) 

13:1 beskrivs vad Socialstyrelsen har för uppgift gentemot socialtjänsten. 

Socialstyrelsen har dels tillsyn över socialtjänsten och deras verksamhet, dels 

ska de vidareutveckla socialtjänsten och detta gör de bl.a. genom att publicera 

allmänna råd för socialtjänsten. BBIC är ett projekt som Socialstyrelsen har 

tagit fram och utvecklat från den engelska föregångaren för att passa det 

svenska systemet och lagstiftningen. Det första implementeringsförsöket 

gjordes under namnet Dartingtonprojektet och varade mellan 1995 och 1997 

                                                 
3 Ibid. 
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Försöket syftade till att få fram ett systematiskt utrednings- och 

insatsformulär som skulle kunna fungera inom den svenska socialtjänsten. 

Projektet genomfördes i fyra svenska kommuner och fokus låg på de 

barnintervjuer som de genomförde under denna tidsperiod. Under 

projekttiden testades ett antal dokument av de inblandade socialsekreterarna, 

för att på så sätt kunna utvärdera dessa senare (Socialstyrelsen, 2000: 19-24).  

 

Utvärderingen av projektet ledde till både positiv och negativ kritik. Flera 

brister upptäcktes dels i arbetet med dokumenten, dels med dokumentens 

utföranden. Socialsekreterarna hade bl.a. haft svårigheter med att involvera 

de biologiska föräldrarna, trots att SoL 5:1 tydligt gör gällande att det är 

viktigt att samarbeta kring barnet (Socialstyrelsen, 2000: 62). De inblandade 

socialsekreterarna var dock nöjda med dokumenten på en punkt, de gav bra 

underlag för samtal med barn. Däremot upplevdes de som otympliga och 

något svårarbetade. Ett år efter att projektet hade avslutats hade de 

inblandade socialsekreterarnas entusiasm och engagemang i BBIC minskat 

avsevärt och de var få som fortfarande arbetade på samma systematiska sätt 

(Socialstyrelsen 2000: 64). Trots att en del brister upptäcktes under 

projekttiden valde Socialstyrelsen att fortsätta att utveckla BBIC till vad det 

är idag. Implementeringen i landet går sakta men säkert framåt och allt fler 

kommuner anammar systemet. Vi upplever det som att Socialstyrelsens mål 

är att alla kommuner i hela landet ska börja använda BBIC i sitt arbete med 

barnutredningar. Vår upplevelse stärks ytterligare vid genomläsning av de 

kommentarer som återfinns till SoL 11:3 2 st som infördes 2008-04-01 

(Norström & Thunved, 2008: 229-232). Där definieras hur en 

genomförandeplan ska utformas och vad den ska innehålla. I tidigare 

lagstiftning har det inte funnits något som har benämnts som 

genomförandeplan, vilket är ett av de dokumenten som används i BBIC.  

 

3.3 Den engelska modellen Looking after children system (LACS)  

Det svenska systemet Barns behov i centrum (BBIC) bygger till stora delar 

på det engelska systemet Looking after children system (LACS) som forskare 
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i England började ta fram på 1980-talet. Den engelska familjehems- och 

institutionsvården utsattes för mycket hård kritik och forskningsresultat 

visade att många av de placerade barnen kom till sämre uppväxtförhållanden 

än de omhändertagits från. Dessutom löpte dessa barn större risk för psykiska 

och fysiska hälsoproblem, att senare i livet blev arbets- och bostadslösa, samt 

att de började inom den kriminella banan. Den engelska regeringen satsade 

därför stora resurser på att ta fram ett system som på ett bättre sätt kunde 

utvärdera den vård som samhället skulle tillhandahålla de barn och ungdomar 

som behövde den (Socialstyrelsen, 2006a: 12-13). 

 

Under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet ändrades den 

engelska lagstiftningen, vilket innebar att den samlades till en 

sammanhängande lag, ”the Children Act 1989”. I denna lag fick Förenta 

Nationernas (FN) barnkonvention en central plats. I den nya lagen fick 

socialtjänsten mer skyldigheter och krav på sig i förhållande till omvårdnaden 

av placerade barn. Socialtjänsten skulle se till att den vård som ges utanför 

hemmet under placeringen är lika bra som den omvårdnad som barn som bor 

med sina föräldrar kan förvänta sig att få (Socialstyrelsen, 2000: 10-11).  

 

I England kopplades två modeller samman och bildade ett nytt system, 

Integrated children’s system (ICS), som påminner allra mest om det svenska 

systemet. Den kombinerar LACS sju behovsområden, som togs fram av 

forskare för att visa på vad ett barn behöver för typ av omvårdnad, och 

Framework for the assessment of children in need and their families (AF), 

som är en utredningsmodell som förutom de sju behovsområdena dessutom 

kopplade det till föräldrarnas förmåga och faktorer i barnets familj och miljö. 

Det var på detta sätt som den i Sverige kallade BBIC-triangeln (bilaga 1) 

bildades.  

 

3.4 En utredning och dess uppföljning 

Statistiken visar att det var ca 30 % fler barn som placerades utanför hemmet 

år 2008 jämfört med år 2002 (Socialstyrelsen, 2009: 25). Det är svårt att 
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avgöra om detta beror på att barnen får det sämre över lag, eller om det beror 

på att det är fler anmälningar som inkommer till socialtjänsten. Troligen 

beror det på det senare och att definitionen kring när barn far illa har 

förändrats över tid. Under åren 1976 och 1992 tredubblades antalet 

anmälningar för barn som for illa i sina hem (Vinnerljung et al., 2006). 

Forskning indikerar också på att de barn som blir föremål för utredning 

många gånger blir aktuella på grund av flera olika problem (Sundell et al. 

2007). Detta innebär att när barnen väl blir aktuella inom socialtjänsten är det 

ofta som de behöver flera olika insatser och under långa perioder.  

 

En barnutredning startas efter att exempelvis en ansökan eller en anmälan har 

inkommit till socialtjänsten, detta regleras i SoL 11:1. Hur en utredning ska 

gå till rent juridiskt finns reglerat i framförallt SoL kap 11, men det finns 

även andra paragrafer som styr socialtjänsten i handläggningen. I SoL 

regleras också till viss del även uppföljningarna av frivilliga placeringar och i 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 13 § regleras 

uppföljningar av tvångsplaceringar. I SoL 6:8 står det att: ”Vårdas ett barn 

med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall socialnämnden minst 

en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs.” För att 

kunna bedöma om vården fortfarande behövs bör socialsekreteraren besöka 

barnet minst var sjätte månad under placeringen. Detsamma gäller när barnet 

vårdas enligt LVU.  

 

När ett barn placeras utanför hemmet i en kommun som arbetar med BBIC, 

är det en rad dokument som socialsekreteraren ska fylla i. Detta är extra 

viktigt när det är stor omsättning på personal, vilket det ofta är på 

socialkontoren, för att nästkommande socialsekreterare ska kunna ta vid och 

fortsätta med arbetet (Dahlberg & Forssell, 2006: 25). De viktigaste 

dokumenten vid en placering är vårdplan, genomförandeplan, 

placeringsinformation, uppföljning med övervägande respektive omprövning 

samt protokoll för uppföljning. Vårdplanen syftar till att på ett övergripande 

sätt klargöra vilken typ av vård som barnet är i behov av (Dahlberg & 
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Forssell, 2006: 134). Genomförandeplanen tar sedan vid och ska förklara på 

vilket sätt som vården ska genomföras. Genomförandeplanen ska vara relativt 

detaljerad, vårdplanen ska däremot inte vara det. Placeringsinformationen är 

den information som vårdgivarna eller familjehemsföräldrarna får om barnet 

direkt vid placeringens början. Informationen kan handla om speciella 

problem barnet har, allergier eller andra praktiska saker som är bra för 

familjehemmet eller institutionen att veta. Uppgifterna ges för att de ska vara 

välinformerade för att på så sätt kunna ge barnet vad det behöver. 

Uppföljningen görs var sjätte månad och då görs också, vid placeringar enligt 

SoL och LVU 2 §, ett övervägande där socialsekreteraren tar ställning till om 

placeringen fortfarande är nödvändig för barnets bästa. Detta fastställs senare 

av socialnämnden. Vid placeringar enligt LVU 3 § görs istället en 

omprövning av om vårdbehovet består (Dahlberg & Forssell, 2006: 136). 

Under uppföljningsmötet ska protokollet för uppföljning fyllas i noggrant, då 

detta protokoll sedan kommer att följa barnet och användas vid 

nästkommande uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006: 137).  

 

4 Metod 

I följande kapitel kommer alla centrala delar av hur arbetet har genomförts att 

presenteras. Det kommer först en redogörelse av metoden, sedan kommer 

som följer urvalet och avgränsningen, validiteten och reliabiliteten, 

tillvägagångssättet, fördelningen av arbetet samt etiska överväganden.  

 

I varje forskningsprojekt är det viktigt att välja en passande metod för att få 

fram relevanta resultat med utgångspunkt i den aktuella forskningsfrågan. I 

det här arbetet föll valet på en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Intervjuer är lämpliga att genomföra bl.a. när det behövs privilegierad 

information och erfarenheter, dvs. information från nyckelpersoner på fältet. 

Det innebär att informanterna besitter viktig kunskap och erfarenheter som 

forskaren är intresserad av för att kunna besvara sin forskningsfråga 

(Denscombe, 2009: 233). Våra intervjuer är av den strukturerade typen, vilket 
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innebär att frågorna är relativt fixerade och kommer i en bestämd ordning, 

men informanterna har möjlighet att svara med förhållandevis öppna svar 

(Robson, 2002: 270). Denna typ av intervjufrågor använde vi för att kunna få 

ut information som lättare kan grupperas i olika teman och jämföras mellan 

de olika informanterna. Dessutom har syftet med arbetet varit att få fram 

detaljerad information om en väl avgränsad företeelse som ingår i hela BBIC 

systemet och därför passar det denna studie bättre med strukturerade frågor. 

Intervjuerna har dock inletts med att informanten presenterat sig och allmänt 

fått berätta om BBIC. Detta gjordes för att kunna öppna upp samtalet och få 

en naturlig start (Sjöberg & Wästerfors, 2008: 33). 

 

Fördelen med att använda intervjuer istället för enkäter i detta arbete är att 

även om det har varit strukturerade intervjuer har det funnits utrymme för att 

vidareutveckla frågor och idéer som informanterna har haft. Dessutom har 

informanten haft möjlighet att berätta med egna ord om de erfarenheter som 

de har upplevt i arbetet med uppföljningar av placerade barn, och det har 

funnits möjlighet att ställa följdfrågor om det har behövts. Valet av 

informanter för den här studien föll på socialsekreterare, som genomför 

barnutredningar, av flera skäl. Socialsekreterare med inriktning 

barnutredningar har erfarenhet av att arbeta med BBIC som 

dokumentationssystem och de kan besvara frågorna utifrån sin profession. I 

den här studien fanns det dock risker med att intervjua socialsekreterare som 

arbetar med BBIC, eftersom det kan vara svårt för dem att kritisera sitt egna 

arbetssätt och det system de är bundna till att arbeta med. Deras erfarenheter 

och upplevelser av systemet är ändå av stor vikt för att kunna förstå om 

systemet fungerar så att barnets bästa är i fokus. Studien kunde ha utformats 

på ett annat sätt, genom att intervjua placerade barn och få deras uppfattning 

om hur BBIC påverkar deras möjligheter till att lättare kunna påverka och 

göra sin röst hörd. Vi utvecklar närmare vårt val av informanter och därmed 

också valet av fokus i avsnittet Etiska överväganden.     
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I studien har fem intervjuer genomförts med sex informanter, dvs. att i en av 

intervjuerna närvarade två socialsekreterare samtidigt. Att två 

socialsekreterare intervjuades samtidigt beror på att de inte hade tid att 

genomföra intervjuer var för sig. Eftersom det märktes att de hade arbetat 

under lång tid tillsammans och de dessutom påpekade detta finns det inget 

som tyder på att svaren hade blivit markant annorlunda om intervjuerna 

hållits separata. Denna intervju tog ca 45 min, de andra intervjuerna har 

hållits relativt korta, runt 30 min för varje intervju, mycket på grund av att det 

inte har behövts mer tid då intervjuerna har varit relativt strukturerade. 

Intervjuguiden (bilaga 2) är ett viktigt hjälpmedel under intervjun, speciellt 

när intervjun ska hållas strukturerad (Kvale, 2007: 121-123). Ett viktigt 

inslag i intervjuerna har varit användningen av bandspelare. Den tillförsäkrar 

forskaren att denne får med alla viktiga detaljer som informanten förmedlar, 

samt att det hjälper till vid analysen av materialet (Kvale, 2007: 149). 

Alvesson & Deetz (2009: 217) menar att en del informanter kan uppleva 

användningen av bandspelare som något obehagligt och det finns de som tror 

att användningen av bandspelare gör det svårare att upprätthålla anonymitet 

genom studien. Det är viktigt att alltid erbjuda anonymitet för informanten 

och det kan därför finnas en vinst i att erbjuda sig att stänga av bandspelaren 

under delar av intervjun om detta gör informanten mer bekväm (Alvesson & 

Deetz, 2009: 217).  Detta har inte behövts i våra intervjuer, då informanterna 

gett sitt medgivande till inspelning och inspelningen har inte behövt avbrytas. 

 

Transkriberingen görs ofta av en sekreterare i stora forskningsprojekt (Kvale, 

2007: 155). I mindre studier är det i de flesta fallen forskaren/intervjuaren 

själv som skriver ut intervjuerna och så har även skett i denna studie. Det är 

oftast detaljrikedomen i den skrivna texten som avgör hur lång tid utskriften 

tar. Det är inte nödvändigt att skriva med alla pauser och liknande i alla 

studier. Det viktiga är att i förväg bestämma sig för hur utskriften ska ske, 

framförallt när det är flera som delar på uppgiften (Kvale, 2007: 155-156). I 

denna studie har citaten återgetts ordagrant men vi har valt att i utskrifterna 
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sammanfattat visa delar, då vi ansåg att all information inte behövdes 

återberättas ordagrant i utskrifterna.   

 

4.1 Urval och avgränsning 

Studien har genomförts i tre kommuner inom Jönköpings- och Västra 

Götalands län som har arbetat med BBIC i varierande längd. Alla 

kommunerna har ordinarie licens som Socialstyrelsen har utfärdat efter att 

kommunerna har genomfört en implementeringsperiod på minst två år4.  

Anledningen till att vi har valt kommuner som har ordinarie licens är för att 

de som endast har prövolicens oftast inte har hunnit implementera hela BBIC 

konceptet utan bara delar av det och att de arbetat med BBIC i mindre än två 

år.  

 

Att intervjuerna har genomförts i olika kommuner är för att få ett bredare och 

mer trovärdigt resultat. Det är troligt att informanter från olika kommuner har 

olika uppfattningar och erfarenheter om hur det tidigare har fungerat och hur 

det idag fungerar att arbeta med BBIC. Intervjuerna har genomförts med 

socialsekreterare som har arbetat med barnutredningar både innan och efter 

att BBIC började implementeras i kommunen, för att skillnaden skulle bli 

tydligare.  

 

4.2 Validitet och reliabilitet  

I kvalitativa studier är inte syftet att få reda på en enda verklighet. Det är 

istället den upplevda verkligheten som är det som är intressant. Detta är 

viktigt att komma ihåg i diskussionen om validitet och reliabilitet. Det är 

samtidigt viktigt att den kvalitativa studien gör intryck av att vara tillförlitlig 

för att det ska vara intressant för andra att ta del av resultatet (Denscombe, 

2009: 378).  

 

                                                 
4 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/licens hämtad 2009-11-09 
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I de flesta projekt där intervjuer är aktuella sker också en transkribering av 

det inspelade materialet. Det är viktigt att fundera över det utskrivna 

materialets reliabilitet. Som forskare överför du det talade språket till ett 

skrivet, vilket kan få konsekvenser. Det är viktigt att här komma ihåg att det 

blir en tolkning av det inspelade talet som sedan utgör det utskrivna 

empiriska materialet. Det är svårt att med precision säga var en mening tar 

slut och nästa börjar dvs. var pauserna finns, vilket kan ge en hel del 

tolkningsutrymme för forskaren (Kvale, 2007: 150). Dessa 

tolkningsutrymmen gör det också svårt att utröna validiteten i en 

transkribering. En och samma berättelse kan få helt skilda betydelser 

beroende på vem som skriver ner dem. Dock behöver det inte bero på att det 

inte är objektivt beskrivet, det handlar helt enkelt oftast om olika skrivstilar. 

Det betyder inte heller att den ena är mer riktig än den andra (Kvale, 2007: 

152).  

 

I vårt arbete har vi delat upp transkriberingen och detta kan göra att både 

reliabiliteten och validiteten kan ifrågasättas i våra utskrifter. Det är högst 

otroligt att vi har samma typ av skrivstil och att vi hade uppfattat exakt 

samma saker om vi hade transkriberat varandras intervjuer ännu en gång. 

Dock har båda deltagit under tre av fem intervjuer vilket bidrar till att även 

den som inte transkriberar intervjun har en viss kontroll på vad som sagts.   

 

Studiens syfte är att ta reda på socialsekreterares uppfattning, upplevelse och 

kunskap kring hur BBIC fungerar i uppföljningen av placerade barn.  I 

kvantitativa studier är det ofta viktigt att frambringa resultat som kan 

generaliseras på en större population, men detta är inte syftet med vår studie. 

Det kan dock vara vettigt att resonera kring trovärdigheten i de svar 

informanterna ger, exempelvis hade det varit orimligt att tro att 

socialsekreterarna skulle kunna ha utrymme för att ha daglig kontakt med 

placerade barn om någon hade angett detta. Det finns flera sätt att försöka 

kontrollera trovärdigheten i de källor som används, bl.a. kan data kontrolleras 

mot andra källor (Denscombe, 2009: 265-266). I vår studie har vi dels 
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lagstiftning att grunda informanternas trovärdighet på och dels det 

studiematerial som finns om hur BBIC fungerar. Dessutom märks det i flera 

av de frågor som vi ställt till informanterna att det finns en likhet i svaren, 

vilket ökar trovärdigheten i de aktuella resultaten. Intervjuerna har skett med 

specialister, i detta fall med socialsekreterare som har arbetat under en längre 

tidsperiod inom socialtjänsten och detta ökar också deras trovärdighet 

(Denscombe, 2009: 267).  

 

Reliabiliteten i resultaten i detta forskningsprojekt går att diskutera. Det finns 

inget som garanterar att de resultat som har framkommit kommer att kunna 

uppnås av några andra forskare som utför samma typ av undersökning. I 

själva verket är det troligtvis omöjligt att få samma resultat (Denscombe, 

2009: 381). Detta är en av de största nackdelarna med den kvalitativa 

forskningen, men också en av de aspekter som ökar chansen till kreativitet i 

forskningen (Kvale, 2007: 213). Det viktigaste för att öka chansen till hög 

reliabilitet är att vara noggrann med att redogöra för hur projektet har 

genomförts, för att andra forskare ska kunna återskapa det (Denscombe, 

2009: 381). Även om en studies reliabilitet inte går att fastställa kan 

forskningen och resultaten vara viktiga i förlängningen, det kan skapa nya 

möjligheter för fortsatt forskning inom området.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Första kontakten med de olika kommunerna togs i form av mail för att 

förbereda socialsekreterarnas chefer på vad studien syftar till och hur mycket 

tid intervjuerna skulle ta i anspråk. Det är dessutom viktigt att få ett samtycke 

från socialsekreterarnas överordnade, då det är deras arbetstid som 

intervjuerna tar i anspråk. Den första kontakten följdes upp med en 

telefonkontakt med den som mottagit det första mailet. Det har sedan varit 

cheferna som har vidarebefordrat informationen till sina respektive 

socialsekreterare och gjort urvalet, efter våra kriterier5, vilka som skulle delta 

                                                 
5 Socialsekreterare som arbetat med barnutredningar både före och efter BBIC 
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i studien. Ett flertal kommuner har kontaktats, först inom Kalmar län och 

sedan inom Jönköpings- och Västra Götalands län. Vi valde därefter de 

kommuner som visade intresse för vår studie.   

 

Från början hade vi valt att kontakta kommuner som endast hade prövolicens. 

Vi ansåg då att det inte spelade någon roll eftersom de kommuner som vi 

hade valt hade arbetat med systemet under en längre period och att det därför 

fanns goda chanser att de ändå kunde besvara vår forskningsfråga. Eftersom 

dessa kommuner inte hade möjlighet att ställa upp på intervjuer på grund av 

olika anledningar fick vi ändra område. Vi valde då två län där flera 

kommuner hade ordinarie licens. 

 

Petra har haft rollen som samtalsledare och Sabina har haft rollen som 

observatör/sekreterare under intervjuerna. Detta för att sträva efter att 

strukturen på intervjuerna ska vara lika, och därmed öka chansen till 

tillförlitliga upplysningar. I denna studie har inte observationer varit viktiga, 

och därmed hade inte en observatör varit nödvändig. Vi anser dock att det är 

viktigt att båda deltar i intervjun, dels för att kunna göra utförliga 

anteckningar utifall tekniken skulle svika och dels för att det är lättare att 

förstå och analysera resultaten när båda har deltagit och lyssnat på 

intervjuerna. Intervjuerna har inletts med en öppen fråga om hur 

socialsekreterarna tycker det är att arbeta med BBIC. Detta för att påbörja 

samtalet på ett sätt som inspirerar informanten till ett fortsatt deltagande 

under resten av intervjun. Samtalsledaren har sedan gått vidare med de mer 

strukturerade frågorna (bilaga 2). Kvale (2007) beskriver flera olika typer av 

frågor som ofta används vid intervjuer och många av dessa har använts även i 

denna intervju. Exempelvis har samtalsledaren under intervjun ställt 

följdfrågor där det har funnits frågetecken kring informanternas svar, eller där 

det har uppkommit nya intressanta infallsvinklar (Kvale, 2007: 123). Även 

observatören/sekreteraren har vid enstaka tillfällen ställt följdfrågor. För att 

visa informanterna att vi har varit intresserade av det som har sagt har många 

bekräftanden ljud och nickningar förekommit under intervjuerna. Detta bidrar 
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också till att informanterna blir uppmuntrade till att fortsätta sitt resonemang 

(Kvale, 2007: 123). En annan viktig aspekt är att tystnaden ibland talat för sig 

själv. Antingen blir den ett sätt för informanten att samla sig, eller så blir den 

ett sätt för informanten att markera att ämnet är färdigdiskuterat (Kvale, 

2007: 124).  

 

Alla informanterna har godkänt användningen av bandspelare utan 

invändningar och därför har den använts under alla intervjuerna. Dessutom 

har stödanteckningar skrivits som en extra säkerhet om tekniken inte skulle 

fungera. Stödanteckningarna användes sedan som ett stöd i transkriberingen 

av materialet.   

 

Efter transkriberingen av alla intervjuer delades resultatet in i teman för att 

lättare kunna beskriva och analysera det. Avgränsningen av varje tema har 

uppkommit utifrån frågorna i intervjuguiden (bilaga 2).  

 

4.3.1 Fördelning av arbetet 

Petra har främst arbetat med kapitlet Inledning, Problemformulering, 

Bakgrund och dess underrubriker, Metod och dess underrubriker, 

Begreppsförklaring samt två av temana; De viktigaste redskapen och En god 

placering. Sabina har kontinuerligt läst igenom och bearbetat alla Petras 

texter.  

 

Sabina har främst arbetat med kapitlet Abstract, Tidigare forskning och dess 

underrubriker, Teoretiska utgångspunkter och dess underrubriker, samt två 

teman; Barnets del i uppföljningen och Hur fungerar BBIC? Petra har 

kontinuerligt läst igenom och bearbetat alla Sabinas texter.  

 

Tre intervjuer har genomförts tillsammans, två har Petra av praktiska skäl 

gjort själv. Sabina transkriberade de tre intervjuerna som gjordes gemensamt, 

Petra transkriberade de två som hon gjorde själv.  
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Tillsammans har vi arbetat med Syfte, Frågeställning, analyserna i temana 

och Diskussionen. Bearbetning av den slutgiltiga texten står båda för.  

 

4.4 Etiska överväganden 

All samhällsforskning ska vara etisk och det är viktigt att som forskare hela 

tiden tänka på detta (Denscombe, 2009: 193). Det finns fyra stora 

huvudprinciper som varje forskare inom det samhällsvetenskapliga området 

bör beakta extra noga. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och dessa presenteras av 

Vetenskapsrådet6.   

 

Informationskravet innebär att forskaren har till uppgift att informera om 

informanternas uppgift i studien, vilka villkor som gäller, att deras 

medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta när de vill. Då det är 

viktigt att informanterna ges frihet till att bestämma själva hur mycket de vill 

delta i studien, är det minst lika viktigt att inhämta samtycke från informanten 

till att delta i en studie (Vetenskapsrådet, 2009: 7-9). Som vi tidigare nämnt 

hade studien kunnat byggas på intervjuer med barn, men för att undvika det 

etiska dilemmat med att intervjua barn har vi valt att intervjua 

socialsekreterare. Det kan vara känsligt och svårt för barn att svara på frågor 

som rör deras nuvarande eller tidigare placering och det finns större risker att 

barnet tar skada än en vuxen. En annan fördel med att intervjua 

socialsekreterare är att de kan intervjuas i egenskap av sin profession. Detta 

gör risken mindre att skada den enskilde personen, i vår studie är det 

meningen att de ska svara utifrån sin profession och sina erfarenheter från 

arbetet. Det är dessutom alltid viktigt att vara tydlig med att informanterna 

har rätt till att avbryta intervjun när de vill, utan att det får efterföljande 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2009: 10).  

 

                                                 
6 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf uppdaterad 2009-11-13 
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Det är viktigt att information som skulle kunna göra att en utomstående kan 

identifiera informanterna förvaras utom räckhåll för obehöriga. Det är också 

viktigt att forskaren kan erbjuda anonymitet för informanterna, så att 

konfidentialiteskravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 2009: 12). I vår uppsats 

nämns inte socialsekreterarnas arbetskommun eller deras riktiga namn. Detta 

är ett val som vi som forskare har gjort, eftersom vi ville att informanterna 

skulle känna att de kunde berätta fritt vad de hade för åsikter. Även om valet 

av ämne kanske inte anses som speciellt känsligt för socialsekretetrarna tror 

vi att om vi inte hade garanterat anonymitet hade det kunnat hämma 

informanterna i deras uttalanden. Enligt nyttjandekravet får inte de uppgifter 

som samlas in under ett forskningsprojekt under några omständigheter 

användas för annat bruk, exempelvis kommersiellt (Vetenskapsrådet, 2009: 

14). Vi har varit noga med att inte sprida informationen som inkommit 

vidare.  

 

Vi har valt att delge socialsekreterarna i denna studie all denna information 

dels muntligen, dels genom ett skriftligt brev (bilaga 3) till varje informant, 

där också våra kontaktuppgifter funnits för att underlätta för informanterna 

att ta kontakt efter att intervjun har genomförts. 

 

5 Begreppsförklaring 

Nedan kommer vi att förklara begrepp för att underlätta läsningen av resten 

av uppsatsen. Begreppen är främst hämtade från BBIC och lagtext. 

 

Barnets bästa: Det finns egentligen ingen definition för vad som är barnets 

bästa, detta styrs av kulturella, moraliska och socialpolitiska aspekter 

(Sundell & Egelund, 2001: 24). Detta är dock ett vanligt uttryck i samband 

med BBIC, men har ingen direkt definition där heller utan är något som varje 

enskild socialsekreterare får göra en bedömning av utifrån de behovsområden 

som ska utredas (Dahlberg & Forssell, 2006: 128).   
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Genomförandeplan7: Ett dokument i BBIC som upprättas omgående efter 

att beslut om placering har fattats. I genomförandeplanen ska barnets vård i 

familjehemmet eller institutionen specificeras mer noggrant än i vårdplanen 

och det är också där som barnets behovsområden belyses för de nya 

vårdgivarna (Socialstyrelsen, 2006a: 41).    

 

Oberoende ordförande: Ska användas vid uppföljningarna av placerade 

barn, enligt BBIC. Ska agera mötesledare samt fungera som en opartisk 

förhandlare under uppföljningen (Socialstyrelsen, 2006a: 86).  

 

Omprövning av vård: Sker var sjätte månad enligt lag vid vård enligt LVU 

3 §, så kallade beteendefall, för att kartlägga om vårdbehovet av barnet 

fortfarande kvarstår.  

 

Ordinarie licens: En kommun kan endast erhålla ordinarie BBIC-licens efter 

att ha haft prövolicensen i 24 månader, samt att de uppfyller de krav som 

finns i licensavtalet8. 

 

Placeringsinformation9: I detta BBIC-dokument ska nödvändig information 

om barnet anges, för att förenkla både för barnet och för vårdgivaren vid 

placeringen. Det är endast den absolut mest nödvändiga informationen som 

får anges i detta dokument och ska gås igenom tillsammans med vårdgivare, 

vårdnadshavare, barn och socialsekreterare senast när placeringen inleds 

(Socialstyrelsen, 2006a: 41).  

 

Prövolicens: En kommun kan ansöka om prövolicens under 

implementeringen av BBIC i kommunens arbete. Kommunen har på så sätt 

                                                 
7 Dokumentet går att ta del av på Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-11 hämtad 2009-12-11 
8 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/licens hämtad 2009-11-09 
9  Dokumentet går att ta del av på Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-11 hämtad 2009-12-11 
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chansen att pröva om BBIC är något som de vill införa på heltid. 

Prövolicensen gäller längst i 24 månader10. 

 

Samrådsdokument11: Det finns tre olika typer av samrådsdokument i BBIC, 

ett som barnet ska fylla i, ett som familjehemmet ska fylla i och ett som 

föräldrarna ska fylla i. Dessa dokument ska användas vid uppföljningar av 

placerade barn för att få ett underlag till om det t.ex. är någon som vill göra 

förändringar i barnets placering (Socialstyrelsen, 2006a: 44).  

 

Samtal med placerade barn- dokument12: Ett BBIC-dokument som även 

kallas för bedömnings- och insatsformulär och är ett åldersanpassat 

fördjupningsdokument. Ska användas under placeringen av barnet för att 

samtala om barnets behovsområden, samt undersöka om nya behovsområden 

tillkommer under placeringstiden. Dokumentet ska enligt Socialstyrelsen 

(2006a: 44) börja användas ett år efter att barnet kommit till sitt familjehem. 

 

Vårdplan13: Beskriver barnets vårdbehov på ett övergripande sätt. Detta 

dokument fanns även inom socialtjänsten innan BBIC infördes i landet, men 

var inte lika detaljerat då (Socialstyrelsen 2006a: 41).  

 

Övervägande av vård: Sker var sjätte månad enligt lag och ska göras vid 

placeringar enligt SoL samt placeringar enligt LVU 2 §, så kallade miljöfall, 

för att undersöka om behov av vård utanför hemmet fortfarande kvarstår.  

 

6 Tidigare forskning  

Vi kommer nu kort beskriva resultat från olika forskningsprojekt kring 

barnutredningar och BBIC. Dessa forskningsresultat kommer vi senare att 

                                                 
10  http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/licens hämtad 2009-11-09 
11 Dokumentet går att ta del av på Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-11 hämtad 2009-12-11 
12 Dokumentet går att ta del av på Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-11 hämtad 2009-12-11 
13 Ibid. 
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använda för att förstå de resultat som vi har fått fram i de intervjuer vi 

genomfört. Den forskning som vi nedan kommer att presentera är ett urval av 

det vi fått fram via sökningar efter litteratur och vetenskapliga artiklar på 

bibliotek, internet och databaser. Den forskning vi tagit del av kring BBIC 

berör oftast inte uppföljningarna, som vi studerar, utan i de flesta fall handlar 

det om barnets roll i utredningsprocessen. Dock kan även 

forskningsresultaten från studier som inte tar upp uppföljningar vara 

intressanta för oss då de speglar socialsekreterarnas förhållningssätt till BBIC 

som troligen även är applicerbara på de specifika uppföljningarna. Det är 

ändå viktigt att beakta att forskare sällan haft fokus på själva uppföljningen 

tidigare. 

 

6.1 Dokumentering 

År 2006 gav Fokus i Kalmar län ut en forskningsrapport som berörde hur 

socialtjänsten i området organiserar sitt inre arbete vid placering av barn och 

unga i familjehem. Denna forskning genomfördes innan de medverkande 

kommunerna börjat använda BBIC. Undersökningen omfattade 409 barn och 

gick ut på att granska varje enskilt ärende för att hitta brister i 

dokumenteringen och därigenom kunna hitta bättre metoder (Elsrud & 

Forsberg 2006: 20). I studien undersöktes bl.a. antalet omplacerade barn. 

Resultatet visar på att 183 av de 409 barnen i studien befinner sig på sin 

första placering, medan 210 av barnen blivit omplacerade vid flera tillfällen i 

vissa fall uppåt tio gånger. Bland 16 av barnen finns det ingen noterad 

uppgift om antal placeringar (Elsrud & Forsberg 2006: 48). När det kommer 

till uppföljningar visade det sig att det i vissa fall av uppföljningarna där barn 

blivit placerade skett kopiering av tidigare uppföljningar. Ett exempel på 

detta är när en socialsekreterare i studien finner att samma felskrivning 

återkommer i flera uppföljningar rörande ett barn. Elsrud & Forsberg (2006) 

betonar med stöd av detta exempel att dokumentationen har en tendens att bli 

rutinmässig och uppmanar till att se över hur dokumentationen används. Flera 

socialsekreterare förklarar kopieringen av tidigare uppföljningar med att 

dokumentationen tar upp för stor del av arbetstiden (Elsrud & Forsberg 2006: 
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64). Studien visade även på att socialsekreterarna var osäkra på vad som 

skulle dokumenteras, fokus hamnade oftast på föräldrarnas brister istället för 

barnets behov (Elsrud & Forsberg 2006: 65).  

 

Forskning och Utveckling (FoU Jönköpings län) gav ut en forskningsrapport 

under namnet Barnavårdsutredning före BBIC –en aktstudie om barns 

ställning i barnavårdsutredningar före BBIC där en undersökning kring 

utgångsläget för barnavårdsutredningar inför implementeringen av BBIC 

presenteras (Enell 2008: 6). I studien har 40 barnutredningar i Jönköpings län 

granskats med hjälp av både en kvantitativ aktstudie i form av ett formulär 

och en kvalitativ innehållsanalys (Enell 2008: 17). Studiens resultat visar på 

att de behovsområden som främst förekommer i utredningarna är 

inlärning/utbildning, familjenätverket och familjens bakgrund och situation. 

Däremot har faktorer som boende, ekonomi, social integrering och 

lokalsamhällets resurser inte alls utretts i de flesta av utredningarna (Enell 

2008: 32). Resultatet klargör också barnets delaktighet i utredningarna, där 

samtal med barnen har skett i 15 av 40 fall, dock är det bara i åtta av dessa 

som barnets åsikt dokumenterats. I två av 40 utredningar har barnet fått säga 

sin åsikt om den planerade insatsen, motsvarande var det två barn som blev 

placerade utan att ha fått ventilera vad de tyckte om den beslutade 

placeringen. Detta skiljer sig från vårdnadshavarens rätt till att säga sin åsikt, 

där de tillfrågats är det 19 av de 22 fallen som lett vidare till förslag om 

placering (Enell 2008: 30-31).  

 

6.2 Avbrutna placeringar 

En av de större studierna som berör den sociala barn- och ungdomsvården 

som gjorts i Sverige heter Sammanbrott vid tonårsplaceringar –om 

ungdomar på fosterhem och institution (Vinnerljung et al. 2001: 12). Studien 

berör barn som vistas på fosterhem eller institution och som på grund av 

sammanbrott avbrutit sin placering. Sammanbrott definieras som att 

placeringen avslutas plötsligt och som inte var planerat av socialtjänsten 

(Vinnerljung et al. 2001: 72). Sammanbrottet utlöses i 44 % av fallen av att 
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det är barnet som avbryter placeringen och i 33 % av fallen beror 

sammanbrottet på att familjehemsföräldrarna inte vill fortsätta med vården. 

Vad övriga procent beror på framgår inte av studien (Vinnerljung et al. 2001: 

193). Underlaget till studien är 1 320 placeringar som följts i minst fem år 

genom aktstudier (Vinnerljung et al. 2001: 104). Resultat visar på att under 

den femårsperiod som forskarna följde studien var det mellan 30 till 37 % av 

alla placeringar som bröt samman, de flesta redan första året (Vinnerljung et 

al. 2001: 145). Av dessa är det 57 % av barnen som omplaceras inom en 

månad efter sammanbrottet (Vinnerljung et al. 2001: 174). Studien 

presenterar också en rad faktorer som visat sig antingen minska eller öka 

risken för sammanbrott, bl.a. så visar resultatet att risken minskar för 

sammanbrott när placeringen är belägen minst 10 mil från barnets hemort. 

Faktorer som däremot har visat sig öka risken för sammanbrott var bl.a. om 

barnet varit med om ett sammanbrott i en tidigare placering och sammanbrott 

är vanligare på ”vanliga” fosterhem i jämförelse med när barnet är placerat 

hos en släkting (Vinnerljung et al. 2001: 164-165).  

 

6.3 Utvärdering 

Föregångaren till BBIC kommer från England och kallas för Integrated 

Children’s System (ICS). Partiet New Labour som vann valet 1997 

utvecklade denna metod för att göra det tydligare för socialsekreterare vad 

som ska vara med i en utredning och på så vis säkra kvalitén (Shaw et al. 

2009: 614). England har använt ICS i många år och i början av 2009 

publicerades en utvärderingsstudie i British journal of social work. Studien 

grundar sig på information som samlats in från fyra myndigheter. 

Informanterna delades in i 14 fokusgrupper för att diskutera ICS, 10 000 

utredningsdokument analyserades och socialsekreterare och familjer från 27 

fall intervjuades om hur utredningsprocessen gått till (Shaw et al. 2009: 616). 

Socialsekreterarna i studien var mycket kritiska till ICS då de upplevde att 

modellen krävde för mycket tid till dokumentering, tid som de hellre hade 

spenderat i samtal med klienten. Dock visar statistik från samma studie att det 

är inhämtningen av information från andra myndigheter så som skola som tar 
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mest tid i utredningarna utöver samtalen med familjen. De flesta uppgav även 

att ICS till stor del frågade efter relevant information och att en användning 

av systemet troligen kunde leda till bättre utredningar. Dock upplevde de att 

dokumenteringsmallen var svåranvänd. En annan kritik de framförde var att 

ICS inte var tillräckligt lätt att ta del av för deras klienter. Forskarna riktar 

även kritik till ICS och menar att det inte fungerar med en modell som är av 

typen ”one size fits all” när klienterna är olika (Shaw et al. 2009). En slutsats 

forskarna drar av sitt resultat är att ICS är en bra tanke men att det måste 

förenklas betydligt för att vara ett bra system (Shaw et al. 2009: 625).  

 

Som England utvärderar sitt ICS, utvärderas även BBIC i Sverige. En rapport 

som innefattar detta är Utvärderingsmöten i BBIC som är en delrapport i 

utvärderingen av BBIC (Rasmusson et al. 2004: 7). Denna studie utvärderade 

projektet BBIC, alltså hur arbetet gått i de sju försökskommuner som 

Socialstyrelsen först prövade modellen i. Studien hade som syfte att 

undersöka utrymmet för barnen att vara delaktiga i planering, beslut och 

uppföljning (Rasmusson et al. 2004: 40). Studien har genomförts genom 

analys av 55 BBIC-formulär för uppföljningen av vården och intervjuer med 

elva barn och tio socialsekreterare i tre av försökskommunerna (Rasmusson 

2004: 41-42). Dokumentanalysen visade att barnens synpunkter inte 

dokumenterats i den utsträckning som finns omnämnt i Socialstyrelsens 

anvisningar för BBIC. Dock återgav socialsekreterarna en annan bild av 

situationen, då de menade att barnen varit delaktiga fast det inte 

dokumenterats. Den utvärdering som forskarna genomförde visade på många 

brister i dokumentationen, där exempelvis vårdplaner och behandlingsplaner 

ibland saknades. Dokumenten gav främst en generell bild av 

socialsekreterarens behov och alltså inte av barnets (Rasmusson 2004). Dessa 

brister i dokumentationen skall inte ses som något direkt riktat mot BBIC då 

studien undersökt kommuner med prövolicens, som kanske inte tagit till sig 

hela BBIC än.  
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6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar den forskning vi tagit del av på brister i hur 

utredningar och uppföljningar gått till både före och efter BBIC. 

Socialsekreterare poängterar i flera studier hur omfattande och tidskrävande 

dokumenteringen blivit sen införandet av BBIC. Ett annat resultat som 

återkommer är att BBIC, och ICS, inte är fullt så utvecklat och 

användarvänligt som kunde önskas. Detta kapitel visar även på att barnets 

inflytande i utrednings- och uppföljningsprocessen inte varit särskilt 

framträdande, varken när det gäller före eller efter BBIC. 

 

7 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av både Uire Bronfenbrenner’s 

utvecklingsekologiska teori och Abraham Maslow’s motivationsteorin i vår 

analys av empirin. Eftersom BBIC syftar till att se till barnets behov känns 

det som att dessa två teorier som belyser barnets utveckling kan vara 

användbara. Nedan kommer vi att beskriva de valda teorierna lite närmare, vi 

använder oss dock inte av hela Bronfenbrenner’s och Maslow’s teoribildning 

och presenterar endast de bitar vi kommer att använda oss av.   

 

7.1 Utvecklingsekologisk teori 

Uire Bronfenbrenner presenterade under 1970-talet sin utvecklingsekologiska 

teori som bl.a. rör barns utveckling. Han valde att lägga till termen ekologi 

för att skilja sig från den tidigare utvecklingsteoretiska forskningen. Ekologi 

härstammar från det grekiska ordet ”oikos” som betyder läran om hus, hem 

och boning (Andersson 1986: 14). Bronfenbrenner menar alltså att 

miljömässiga faktorer är viktiga för individens utveckling men poängterar 

även att de biologiska faktorerna är minst lika viktiga, men framförallt 

samspelet mellan dessa två. Han menar även att interaktionen mellan barnet 

och den vuxne är nödvändig för barnets utveckling (Andersson 1986: 83). 

Forskning ska göras i den miljö barnet växer upp i för att uppfylla 

egenskaperna för ekologisk validitet. Med ekologisk validitet menar 
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Bronfenbrenner att den miljö informanten upplever överrensstämmer med 

den bild forskaren antar att informanten upplever (Andersson 2006: 17). 

Bronfenbrenner betonar upplevelseaspekten i och med det fenomenologiska 

perspektivet, som innefattar individens upplevelse av sin situation. Ett annat 

perspektiv är det interaktionistiska, där Bronfenbrenner’s klassiska formel 

B=f (PE) innefattas. Formeln visar på att beteendet (B) är en funktion av 

samspelet mellan individen (P) och miljön (E), dvs. att samspelet mellan 

barnet och dess miljö skapar barnets beteende. Den här typen av fokus skiljer 

utvecklingsekologin från de flesta andra utvecklingsteorier som ofta inriktar 

sig på egenskaper hos individen (Andersson 1986: 19). Den 

utvecklingsekologiska teorin förespråkar att utmana rådande system för att 

genom det utveckla och få ny kunskap (Andersson 1986: 70-71). 

 

Stort fokus i utvecklingsekologin ligger på miljön kring individen och detta 

förklarade Bronfenbrenner närmare med en modell (bilaga 4) med fyra olika 

nivåer; mikro-, meso-, exo- och makronivå. Längst in i modellen hittar vi 

mikronivån där vi har barnet och dennes direkta närmiljö exempelvis familj, 

vänner och skola. De individer som omfattas i denna närmiljö skapar ett 

närverk av relationer som fungerar utvecklande för barnet. Antalet 

mikrosystem kommer allt eftersom barnet blir äldre att öka och 

Bronfenbrenner menar också att dessa mikrosystem är beroende av varandra, 

exempelvis kan prestationer i skolan påverkas av relationen till vännerna. 

Denna relation mellan olika mikrosystem bildar i sig system på mesonivå. 

Den tredje ringen i Bronfenbrenner's modell innefattar exonivån. Denna nivå 

omfattar de miljöer som barnet inte har direktkontakt med men som ändå 

påverkar barnets utveckling, exempelvis föräldrarnas arbetsförhållanden eller 

kommunens utbud av familjestöd. Längst ut finner vi makronivån som berör 

det kulturella systemet, dvs. att det ofta inom samma kultur finns samma 

förutsättningar i form av ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska 

värderingar och förutsättningar. Detta formar individerna som lever i 

kulturen, exempelvis om en kultur har en viss tradition så finns detta med i 

utvecklingsprocessen hos de flesta av individerna. Bronfenbrenner vill med 
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denna modell belysa miljöns påverkan på individens utveckling (Andersson 

1986: 21). Bronfenbrenner's utvecklingsekologiska teori kom att lägga 

grunden för utvecklandet av BBIC (Dahlberg & Forssell 2006: 15). 

 

7.1.1 Kopplingen mellan Utvecklingsekologisk teori och vår studie 

Vi har valt att använda oss av den utvecklingsekologiska teorin eftersom den 

berör miljöfaktorer som bidrar till barnets utveckling. Uppföljningar av barn 

som blivit placerade syftar till att se om barnet har det bra på sin placering, 

där socialsekreteraren bl.a. ska undersöka om barnet hamnat i en bra miljö 

med möjlighet för utveckling. Bronfenbrenner's tanke om att samspelet 

mellan individen och miljön har stor betydelse för utvecklingsprocessen kan 

hjälpa oss att förstå socialsekreterarnas metoder för uppföljningar. Att BBIC 

grundas på den utvecklingsekologiska teorin gör även att teorin kan hjälpa till 

att förklara BBIC’s utformning. Att tillämpa BBIC’s teoretiska grund på 

socialsekreterarnas uttalanden kan alltså styrka eller underminera deras sätt 

att arbeta. 

 

7.2 Maslow's motivationsteori 

Abraham Maslow var med och grundade den humanistiska teorin och ur den 

kom sedan motivationsteorin att växa fram. Motivationsteorin är den del av 

Maslow's teoribildning som är mest använd (Maslow enligt Jerlang et al. 

2006: 214). Grundläggande för denna teori är sambandet mellan motiv och 

behov, dvs. att det är det aktuella behovet hos den enskilde individen som 

motiverar till en viss handling. För att förklara detta samband närmare har 

Maslow skapat en behovspyramid (bilaga 5), som består av flera steg 

(Maslow enligt Jerlang et al. 2006: 216-217) Vid pyramidens bas hittar vi de 

fysiologiska behoven såsom hunger och säkerhet, på nästa steg finns de 

sociala behoven som innefattar exempelvis status och vänskap (Maslow 

1987: 18-20). Klättrar vi ytterligare på pyramiden kommer steget för 

identitetsutveckling där följande frågor besvaras; vem är jag, vad kan jag och 

hur fungerar jag tillsammans med andra? När dessa behov blivit uppfyllda 

har personen utvecklat självförtroende (Maslow 1987: 21). Trots att alla 
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dessa behov är uppfyllda kan vi känna en rastlöshet och otillfredsställelse om 

vi inte får ägna oss åt det vi tycker om att göra. Maslow menar att ”what 

humans can be, they must be”, exempelvis måste en poet skriva dikter för att 

vara tillfredsställd. Denna tillfredsställelse för sin person hittar vi längst upp i 

Maslow’s behovspyramid (Maslow 1987: 22).  

 

De behov som presenteras i behovspyramiden betraktas som de mest 

grundläggande hos människan och är drivkraften för den enskildes utveckling 

(Maslow 1987: 18). Enlig Maslow är alla behoven basala och en 

tillfredsställelse av alla behov är nödvändig för att nå fram till vad 

humanisterna kallar för ”den hela människan” (Maslow enligt Jerlang et al. 

2006: 218). Tanken med behovspyramiden är att de lägre skikten är de mest 

basala och allteftersom barnet växer upp tillkommer de övre skikten. Det 

innebär att när det lägsta skiktets behov är uppfyllda skapar vi oss nya behov 

som återfinns i nästa nivå (Maslow 1987: 17-18). Dock finns det individuella 

skillnader som exempelvis påverkas av hur barnet växer upp som i vissa fall 

påverkar ordningen i pyramiden (Maslow 1987: 26). Maslow skiljer också på 

bristbehov och växtbehov. Det förstnämnda syftar till alla de behov som 

motiverar oss när vi saknar något konkret, som exempelvis vatten, föda och 

kontakt. Med bristbehov menas alltså sådana behov som kan få oss att känna 

oss helt tillfredsställda när behovet uppfylls. Växtbehoven däremot syftar till 

behov som aldrig kan bli fullkomligt tillfredsställda exempelvis 

självförverkligande, kunskap och utveckling. Ett bevis för att utveckling är 

ett växtbehov är att vi ständigt utvecklas och vi kommer aldrig till den 

punkten då vi känner att vi är färdigutvecklade och alltså inte saknar någon 

kunskap. Enligt Maslow blir växtbehoven viktiga för oss först när 

bristbehoven är tillfredsställda (Maslow enligt Jerlang et al. 2006: 218).  

 

7.2.1 Kopplingen mellan Maslow’s behovspyramid och vår studie 

Eftersom vår avsikt med denna studie är att undersöka hur uppföljningen av 

barn som blivit placerade ser ut genom att intervjua socialsekreterare; om 

barnets röst blir hörd och hur bra verktyg BBIC och dess föregångare är i 
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detta utredningsskede, kommer vi att använda oss av Maslow's 

behovspyramid. Kopplingen till behovspyramiden blir då att förstå vikten av 

barnets behov och på vilket sätt detta uppfylls. Maslow's behovstrappa 

förtydligar även vilka behov barnen behöver få uppfyllda för att utvecklas 

samt att i och med att behoven blir uppfyllda skapar vi nya behov, vilket är 

av yttersta vikt när uppföljningar ska göras. 

7.3 Diskussion om teorier 

Vi tror att Maslow’s motivationsteori och Bronfenbrenner’s 

utvecklingsekologiska perspektiv kompletterar varandra bra när det kommer 

till vår uppsats. De båda utgångspunkterna hjälper oss att förstå barnens 

behov och utveckling, men med lite olika infallsvinklar. Maslow lägger 

vikten vid att förklara hur viktigt det är att våra basala behov blir 

tillfredsställda och Bronfenbrenner visar på miljöfaktorernas påverkan av 

barnets utveckling. Dessa förhållanden är något BBIC ska ta hänsyn till i hela 

utredningskedjan. Eftersom vi ska undersöka en del i denna utredningskedja, 

dvs. hur uppföljningen kring barn som blivit placerade ser ut, utgör dessa 

teorier en bra grund för oss.  

 

Dessa teoretiska utgångspunkter kan alltså främst hjälpa oss att besvara de 

frågeställningar som rör barnet, hur barnet utvecklas, vilka faktorer som 

påverkar utvecklingen och vilken stimulering barnet behöver för att en god 

utveckling ska ske, vilket är sådana aspekter som ska beaktas när en 

uppföljning görs utifrån barnets bästa. Dock kan vi inte komma ifrån att vår 

studie främst undersöker BBIC som dokumenteringssystem och alltså inte i 

huvudsak fokuserar på barnet. Trots detta tycker vi att våra valda teorier, som 

båda fokuserar på barnets utveckling, är relevanta då meningen med BBIC är 

att sätta barnet i centrum.  

 

8 Uppföljning enligt socialsekreterarna 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av de intervjuer vi gjort 

med sex stycken socialsekreterare i tre olika kommuner. Resultatet har delats 
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in i fyra olika teman för att det ska vara lättare att följa socialsekreterarnas 

resonemang. Följande text har även analyserats utifrån Uire Bronfenbrenner’s 

utvecklingsekologiska teori och Abraham H Maslow’s motivationsteori, samt 

tidigare forskning.  

 

I kommande text har vi valt att ibland använda ”hon” och ”informant” istället 

för ”socialsekreterare” när vi beskriver resultatet. Detta har inget med kön att 

göra och könet på socialsekreterarna är inte heller viktigt för att kunna förstå 

resultatet. Anledningen till att vi har valt att använda beteckningen ”hon” är 

för att undvika för många upprepningar av orden socialsekreterare och 

informant, och därmed förenkla texten för läsaren. 

 

I intervjuguiden (bilaga 2) har ordet ”uppföljningar” flitigt använts. Under 

intervjuerna visade det sig att detta ord inte var det optimala, då 

informanterna tolkade det på olika sätt. En del menade att uppföljningar är ett 

samlingsnamn för alla träffar som socialsekreteraren har med det placerade 

barnet, andra talade utifrån att uppföljning var det samma som när 

omprövning/övervägande var aktuellt. Vi har försökt att under intervjuerna 

skilja på dessa för att kunna urskilja vilket socialsekreterarna resonerar kring 

i de olika avsnitten och har försökt att vara tydliga i texten med vilken 

betydelse uppföljningen har vid varje separat tillfälle. 

 
8.1 De viktigaste redskapen 

Enligt lagen ska barn som har placerats utom hemmet nogsamt följas upp av 

socialnämnden i kommunen. Tidigare har det funnits en skrap kritik mot 

socialtjänsten, då denna uppföljning inte har skötts i enlighet med lagen och 

att socialsekreterare har gjort färre än två besök om året (Socialstyrelsen, 

2000: 10). Är barnet placerat pga. av brister i hemmiljön enligt SoL 4:1, en så 

kallad frivillig placering, eller enligt LVU 2 § ska ett övervägande utföras var 

sjätte månad för att undersöka om behov av vård utanför hemmet fortfarande 

kvarstår, detta regleras i SoL 6:8 samt LVU 13 §. Vid en placering enligt 

LVU 3 § pga. eget beteende gör socialsekreteraren istället en omprövning för 
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att kartlägga om vårdbehovet hos barnet fortfarande kvarstår. Detta sker 

också var sjätte månad enligt LVU 13 §. Alla socialsekreterarna i vår studie 

anger i intervjuerna att de gör dessa överväganden och omprövningar var 

sjätte månad och att de då också avlägger en visit i barnets familjehem. 

 

Tidsintervallet för övervägande och omprövningar är något som inte har 

förändrats vid införandet av BBIC, utan är lagstiftat i SoL. Ingen av 

socialsekreterarna uttrycker att det finns någon anledning att göra 

övervägande eller omprövningar oftare, annat än när det finns särskilda 

behov för det. Några av informanterna menar vidare att det inte behövs fler 

träffar emellan omprövningarna, fungerar placeringen räcker det med en viss 

kontakt via telefon med familjehemmet och barnet.  

 

”Ett familjehem ska ju vara ställföreträdande och man ska egentligen inte gå in mer än 

nödvändigt. Vi ska inte påminna om att dom är annorlunda, för det är dom ju inte, dom är ju 

inte biologiska barn, det gäller att hantera det här på ett klokt sätt” 

 

Citatet kan verka otydligt, men det socialsekreteraren menar är att det inte 

finns anledning att påminna barnen om att de är placerade i onödan om 

placeringen fungerar i alla andra avseenden.   

 

BBIC är ett dokumenteringssystem och det finns ett flertal dokument som ska 

användas både under utredningen, men också vid uppföljningen av placerade 

barn. Enligt de grundböcker som finns inom BBIC är det vissa dokument som 

ska vara mer centrala under uppföljningen av placerade barn än andra 

(Socialstyrelsen, 2006a; Dahlberg & Forssell, 2006). Samrådsdokumenten är 

ett av de dokument som ska vara centralt vid uppföljningen (Socialstyrelsen, 

2006a: 44). Endast en kommun berättar att de använder sig av dessa 

dokument, men i intervjun framkommer inte om de använder alla tre, dvs. det 

som barnet ska fylla i, det som familjehemmet ska fylla i och det som 

vårdnadshavarna ska fylla i. I intervjun berättar de att de använder 

dokumenten till barnen och till vårdnadshavarna.  
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De andra kommunerna använde för det mesta ett dokument kallat Samtal med 

placerade barn, som är ett åldersanpassat fördjupningsformulär. Enligt 

Socialstyrelsen ska detta formulär användas under barnets hela placering, 

men tidigast efter att barnet har varit placerat i ett år (Socialstyrelsen, 2006a: 

44). Vi har tolkat det som att socialsekreterarna ännu inte har kunskapen att 

arbeta med de specifika dokumenten som Socialstyrelsen anser är de bästa för 

uppföljningar. Flera av informanterna uttrycker det som att det är många 

dokument att lära in och att det ibland kan vara krångligt, samtidigt som de är 

överens om att det blir strukturerat och tydligt vad som är barnens behov.  

 

För att få arbeta med BBIC utfärdar Socialstyrelsen prövolicenser och 

ordinarie licenser. För att få ordinarie licens krävs att kommunen uppfyller de 

krav som finns för att få arbeta med BBIC14. Trots att BBIC är ett 

dokumenteringssystem som är baserat på manualer och mallar finns det 

skillnader hos de socialsekreterare vi intervjuat när de berättar om hur en 

uppföljning ser ut. En socialsekreterare berättar att hon brukar träffa barnet 

enskilt vid två till tre tillfällen för att gå igenom ett dokumentet Samtal med 

placerade barn. När formuläret är genomarbetat träffar socialsekreteraren 

barnet tillsammans med familjehemsföräldrarna och eventuellt de biologiska 

föräldrarna för att samtala om placeringen. Efter detta skriver 

socialsekreteraren övervägandet eller omprövningen och omarbetar 

genomförandeplanen vid behov. En annan socialsekreterare berättar att hon 

också använder Samtal med barn-dokumentet, men att det inte gås igenom 

helt och hållet inför varje omprövning/övervägande, istället görs ett urval 

bland behovsområdena. En annan socialsekreterare menar att Samtal med 

barn-dokumentet inte alls ska användas inför övervägande/omprövning, 

istället är det samrådsdokumenten och konsultationsdokumenten som är 

viktigast.  

 

                                                 
14 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/licens hämtad 2009-11-09 
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”Vi skickar ju ut konsultationsdokument som det heter då till skolor, fritids, dagis, BVC, 

beroende på åldern på barnet. För att inhämta information om hur situationerna är kring det 

barnet då. Vi samtalar med barnet, vi samtalar med familjehemmet och vi samtalar med de 

biologiska föräldrarna, för det är ju också något man ska redovisa i BBIC hur deras 

situation ser ut och deras syn på att va delaktiga i vården och sådär. Och se över hur allting 

funkar, utifrån de här olika livsområdena då”  

 

Det här citatet visar tydligt att socialsekreteraren anser att det är viktigt att 

föräldrarnas situation redovisas i BBIC. Med BBIC-triangeln (bilaga 1) som 

grund ska föräldrarna återge bl.a. sin bakgrund, arbete, ekonomi och sociala 

integrering. Att undersöka dessa faktorer kan tolkas som ett sätt att inkräkta 

på föräldrarnas integritet. Bronfenbrenner visar dock i sin 

utvecklingsekologiska teori att dessa faktorer påverkar indirekt barnets 

utveckling. Bronfenbrenner placerar in dessa faktorer i barnets exosystem, 

dvs. ett system som barnet inte är en del av och därför inte kan påverka men 

ändå påverkas av. Ett exempel på hur barnet påverkas indirekt kan vara när 

föräldern får ett arbete och behöver flytta till en annan ort, barnet påverkas 

här av flytten men kanske inte av förälderns nya arbete (Andersson 1986: 92).  

 

Tidigare användes inga speciella dokument, varken vid utredningen eller vid 

uppföljningen av placerade barn. Ett tydligare dokumenteringssystem är 

något som har efterfrågats i tidigare rapporter och forskning (Elsrud & 

Forsberg, 2006: 82). Det blir tydligt att socialsekreterarna själva tycker att det 

blir en större trygghet med BBIC´s dokument och att strukturen är något som 

är välkommet in i arbetet. BBIC har utarbetat ett dokument med 

benämningen genomförandeplan, där barnets behov av olika insatser blir 

extra påtagliga. Eftersom det där är meningen att socialsekreteraren ska 

beskriva vem som ska göra vad, blir det mer tydligt när det händer något som 

kan strykas efter uppnådda mål.  

 

”Man har ju genomförandeplanerna. Och det är ju också nytt med BBIC, dom här tydliga, 

man har ju haft arbetsplaner innan, men genomförandeplanerna är väldigt tydliga utifrån 

vart och ett behovsområde, och så står det ju, ah, vilken typ av insats det är och vad som 

förväntas, så då följer man ju upp genomförandeplanen” 
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”Skillnaden nu är ju att man gör en genomförandeplan som också gås igenom vid 

uppföljningarna och då tittar man ju, har det hänt nånting här t.ex. med hälsan, vad har hänt 

sen sist, man har saker man ska jobba med där. Man går ju tydligare igenom dom olika 

delarna och det är klart att om man tittar på nyare placeringar gör man ju det utifrån den 

utredningen man gjort, så det liksom blir ju en röd tråd i det” 

 

Gemensamt för samtliga informanter är att de menar att 

genomförandeplanen, som börjat användas med BBIC, är viktig och att den 

är ett huvudinslag inför varje uppföljning. Detta oavsett om det är en 

uppföljning inför ett övervägande/omprövning eller enbart en träff för att 

följa upp barnets utveckling. Genomförandeplanen revideras vid behov och 

nya behovsområden kan komma att bli aktuella under barnets placeringstid. 

Att nya behov hela tiden skapas är inget som är unikt för barn som är 

placerade. Alla människor skapar nya behov när de basala behoven är 

uppnådda och detta är något Maslow (1987) illustrerar i sin motivationsteori 

genom behovspyramiden. När behoven tillfredsställs skapar människan nya 

behov och en vilja att få dem uppfyllda. Detta är något som även händer hos 

placerade barn. De nya genomförandeplanerna förtydligar behovsområdena 

för barnet och kan således bidra till att även placerade barn har möjlighet att 

uppnå de övre stegen i Maslow's behovstrappa och på så sätt få en känsla av 

att uppfylla sig själv. Eftersom genomförandeplanerna kontinuerligt förnyas 

utefter barnets behov kan socialsekreteraren regelbundet följa barnets 

utveckling. Maslow menar att när alla behov i pyramiden är uppfyllda har 

barnet utvecklat självförtroende (Maslow 1987: 21). Detta främjar barnets 

utveckling till en kompetent och självständig individ. 

 

Tidigare användes en arbetsplan, men detta var inte något självklart och det 

var kritik som bidrog till att BBIC-projektet startade (Socialstyrelsen, 2000: 

10). En socialsekreterare menar att det var meningen att den skulle användas, 

men att det inte alltid följdes. Detta medförde en otydlighet i vad vården 

gentemot barnet skulle bestå i.  
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”Men då var det utifrån de arbetsplanerna som man hade och dom var ju inte lika tydliga 

alls, även om de, de hette målinriktad arbetsplan och då var tanken att det skulle vara lite 

extra tydligt. Det var ju bara i punktform ändå så att, ja, man kollade igenom där med, men 

det var inte alls lika tydligt” 

 

Socialstyrelsen förespråkar att när uppföljningsmöten hålls utifrån BBIC ska 

en oberoende ordförande användas som mötesledare (Socialstyrelsen, 2006a: 

86). Syftet med den oberoende ordföranden är att denne ska stå utanför 

eventuella konflikter och budgetansvar, detta för att säkerställa att vården 

uppfyller barnets behov. Dock använder sig inte alla kommuner av denna del 

i uppföljningen (Dahlberg & Forsell 2006: 151). De tre kommuner som varit 

aktuella i denna studie använder sig inte av denna modell. Däremot hade en 

av kommunerna använt metoden tidigare men gått ifrån den, eftersom det 

tenderade att splittra de äldre barnen och deras fosterföräldrar. 

Socialsekreterarna berättar att ungdomarna inte riktigt verkade förstå vad 

mötena var till för och att barn och ungdomarna som varit placerade en längre 

tid gjorde motstånd mot denna nya metod.  

 

Flera av socialsekreterarna upplevde det som att det inte var speciellt stor 

skillnad på hur en uppföljning gick till innan BBIC jämfört med nu.   

 

”Jag tror inte, jag kan ju inte tycka att man gör så mycket ändrat, men sen vet jag ju att det 

skärpts till i många kommuner där man inte var så noga med uppföljningarna förut”  

 

”Enda skillnaden är att man inte hade det här materialet, alltså nu är vi ju styrda av det här, 

genom de här dokumenten och den här metodiken. Det är inte så stor skillnad egentligen, det 

är formaliserat och det är andra riktlinjer men tänket är ju ganska lika, grundtanken var ju 

att barnen skulle ha det bra och att barnen skulle utvecklas och att relationerna skulle vara 

goda mellan barnet och familjehemmet”  

 

Socialsekreteraren i sista citatet uttrycker en känsla av att bli styrd i arbetet 

med BBIC, det tycks som att hon känner sig låst till dokumenten. Innan 

införandet av BBIC hade socialsekreterarna inga förtryckta dokument eller 

mallar, vilket gjorde att dokumenteringen och arbetsordningen bestämdes av 
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socialsekreteraren själv. Detta gjorde att arbetet var mycket friare och det 

därför blir en stor kontrast till det manualbaserade BBIC. Flera av 

socialsekreterarna är dock överens om att det över lag är tydligare idag vad 

som ska göras under en uppföljning och vad det ska leda till. Hela strukturen 

på dokumenteringen är annorlunda och underlättar både för barnet och för 

vårdnadshavarna att förstå vilka brister som eventuellt finns och vad som 

behövs för att minska dessa. 

 

8.1.1 Sammanfattning 

Våra resultat visar på att socialsekreterarna följer lagen genom att de 

genomför överväganden och omprövningar inom föreskriven tid, var sjätte 

månad. Denna tid har inte förändrats i samband med införandet av BBIC. 

Trots den bestämda struktur som finns inom BBIC visar resultaten att det inte 

är enhetligt vilka dokument som används i uppföljningarna av placerade barn. 

En förklaring till detta är att dokumenten är tidskrävande att lära in och detta 

medför att socialsekreterarna ännu inte har hunnit lära sig alla de olika 

dokumenten och hur de ska användas. De flesta informanterna anger dock att 

de tycker att BBIC bidrar till en bättre och tydligare struktur i utredningarna. 

Vidare i nästa tema redovisas för hur barnets roll i uppföljningarna beskrivs 

av våra informanter.  

 

8.2 Barnets del i uppföljningen 

Sedan FN: s barnkonvention, SoL och LVU införlivades har barnets ställning 

stärkts inom socialtjänsten. Ett av grundelementen i BBIC är just att barnet 

ska få en mer framträdande roll i både utredning och uppföljning. Barnet ska 

få större möjligheter att komma till tals och deras behov ska stå i centrum för 

utredningen (Dahlberg & Forsell 2006: 13-14). En viktig del i 

uppföljningarna är hur barnets roll ser ut idag då BBIC används och hur det 

har sett ut före BBIC. Detta har vi undersökt genom att prata med de 

socialsekreterare som gör uppföljningar kring placerade barn. Vi vill dock 

betona att det är socialsekreterarnas uppfattning om de placerade barnens roll 
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som återges, det är därför inte säkert att barnen själva upplever sin roll på 

samma sätt.  

 

Barnets roll i uppföljningen har förändrats sen BBIC infördes. En 

socialsekreterare berättar om en ökad uppmärksamhet och lyhördhet mot 

barnen, och skillnad i att vända sig till barnet istället för de biologiska 

föräldrarna eller familjehemsföräldrarna som tidigare. Dock hade en annan 

socialsekreterare uppfattningen att barnets roll inte förändrats avsevärt i och 

med BBIC, utan bara blivit tydligare.  

  

”Jag hade enskilda samtal med barnet då också och barnet va ofta med vid uppföljningarna 

då också. Så att det var inte så stor skillnad tycker inte jag, utan det är mer den här 

formaliteten med blanketter som är den största skillnaden att den är mer strukturerad. Men 

alltså kontakt med barnet har man ju ändå och hade även tidigare” 

 

Socialsekreteraren som uttryckt ovanstående vill poängtera att barnen kom 

till tals även före BBIC. Dock nämner flera av informanterna att det blir 

mycket fler samtal med barnet idag än det blev förut eftersom alla 

behovsområden ska gås igenom med barnet. De menar att detta medför ökad 

kunskap om barnet som i sin tur främjar att ett bra övervägande kan göras 

utifrån barnets bästa. En socialsekreterare beskriver skillnaden i att göra 

uppföljningar före BBIC i jämförelse med efter BBIC såhär. 

  

”Det var enklare och det är klart man gick inte igenom lika mycket, man vet mer hur barnet 

har det idag än vad man gjorde då” 

 

Vid bearbetning av materialet från intervjuerna kan vi urskilja ett mönster i 

socialsekreterarnas uttalanden om barnperspektivet före och efter BBIC. 

Socialsekreterarna vill framhäva att de hade barnperspektiv även tidigare och 

att barnets roll inte förändrats. Det blir här en ambivalens mellan deras 

framställning om hur det var tidigare och hur det är idag, när de samtidigt 

säger att de har ett större barnfokus och att de genomför fler samtal med 

barnen.  
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Samtal hålls alltid enskilt med barnet, med undantag för de allra minsta. Där 

sker de när familjehemsföräldrarna sitter med. Vid vilken ålder samtal med 

barnet inleds varierar utifrån barnets mognad och om barnet känner sig 

tryggt, då det har varit placerat en längre tid, kan samtal ofta göras tidigare. 

Dock menar socialsekreterarna att det är möjligt att läsa in hur barnet mår 

även om inte ett enskilt samtal kan hållas. 

 

”Sen märker man ju väldigt väl på vilka som verkligen är ett barn i familjen. Hur dom trivs, 

hur dom har knutit an och där behöver man ju inte i onödan va inne och prata utan dom kan 

prata mer allmänt när dom har dom trygga vuxna med sig” 

 

Att socialsekreterarna säger att de kan se på barnet om det är tryggt i familjen 

kan vi förstå genom Bronfenbrenner's utvecklingsekologiska teori. Han 

menar att interaktionen mellan vuxna och barn är nödvändig för att barnet ska 

genomgå en utveckling (Andersson 2006: 83). Vi tolkar det därför som att 

socialsekreterarna menar att de kan se den här interaktionen mellan barnet 

och familjehemmet och på så sätt avgöra om barnet mår bra och utvecklas. 

Bronfenbrenner menar också att barnets interaktion med sin närmiljö, dvs. 

sitt mikrosystem, är avgörande för barnets utveckling. Han menar att barnet 

förmedlar var denne befinner sig i utvecklingen genom både verbala och 

ickeverbala aktivitetsmönster då det kommer till de aktiviteter, roller och 

relationer som barnet väljer att vara en del av, samt att detta bidrar till barnets 

utveckling. Det blir därför viktigt för socialsekreterarna att studera barnets 

relationer, vad barnet gör och hur de gör det, för att exempelvis se vilka roller 

barnet och fosterhemsföräldrarna gått in i gentemot varandra. Bronfenbrenner 

menar att förhållanden som saknar konsekvenser och inte ger något utbyte är 

utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv ointressant (Andersson 1986: 23-

24).  

 

Det finns inga tydliga riktlinjer för när socialsekreterarna kan eller ska 

samtala med barnen. Det går att samtala med barnen i mycket unga år, 

svårigheten ligger i att veta när det går att göra bedömningar utifrån det 
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barnet säger (Enell, 2008: 44). BBIC har ett formulär som användes i de 

undersökta kommunerna, Samtal med placerade barn, som sträcker sig ner till 

5 års ålder och detta kan således ses som en riktlinje för när barnets åsikter 

ska börja anges i uppföljningarna. Enell's (2008: 44) rapport gör gällande att 

det tidigare har funnits ett samband mellan när samtal med barnet har ägt rum 

och antal behovsområden och omfattningen på dessa som redovisas i 

utredningarna. Detta är troligen något som går att överföra på 

uppföljningarna också, vilket gör samtalen med barnen ännu viktigare.    

 

När uppföljningar görs finns det små skillnader mellan våra olika kommuner, 

exempelvis på vilken plats samtal förs med barnet och vilka dokument som 

ligger till grund för samtalet. Vi har dock funnit mest likheter i deras sätt att 

genomföra uppföljningar. Uppföljningarna genomförs genom att 

socialsekreteraren håller i enskilda samtal med barnet innan 

omprövningen/övervägandet. Under samtalen använder flera av 

socialsekreterarna ”samtal med barn-dokumentet” inför varje övervägande. 

Som sagt spelar barnets ålder roll i om samtal kan hållas, socialsekreterarna 

uppger att de börjar med enskilda samtal med barnen vid ungefär fyra till sex 

års ålder. En socialsekreterare berättade att det fanns ett visst motstånd mot 

BBIC från barn som varit placerade länge, barnen ställer sig frågande till 

varför alla dessa frågor plötsligt kommer nu när de inte behövt svara på det 

tidigare.  

 

Överväganden som undersöker om placeringen fortfarande är aktuell ska 

göras var sjätte månad enligt SoL 6:8. Socialsekreterarna håller utöver detta 

en kontinuerlig kontakt med barnet i form av t.ex. besök och telefonsamtal. 

Dock är det skillnader mellan barnen när det gäller hur ofta denna kontakt 

sker. Detta påverkas av barnets behov och svårigheter. Vissa placeringar 

fungerar bra och då kan det vara lite längre mellan kontakttillfällena, medan 

det i andra fall kan vara tätare besök. I en intervju förklarade en av 

socialsekreterarna att det även fanns nackdelar med att höra av sig för ofta, 

utöver de lagstadgade uppföljningarna.   
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”Man får inte glömma heller att varje gång vi kommer hem så blir det ju en påminnelse om 

att barnet är placerat. Vi vill ju gärna att det ska kännas så normalt som möjligt med dom 

rutiner som dom har och ändå ha umgänge med sina föräldrar och så. Så flyter allting på så 

vill inte vi ligga på och knacka på dörren, då har vi lite telefonkontakt med familjen kanske 

för att kolla av hur det är, men det blir inte så mycket extra samtal med barnen i dom fallen” 

 

En av socialsekreterarna utmärkte sig genom att hon hade uppföljningsmöten 

med barnet minst var sjätte vecka, oberoende av om det fungerade kring 

barnet eller inte. Genomförandeplanen gås vanligtvis inte igenom under dessa 

möten om det inte är väldigt rörigt kring ett barn. Det kan här vara viktigt att 

känna till att denna socialsekreterare framförallt arbetar med barn från 13 år 

och uppåt. Barn i denna åldersgrupp placeras i högre grad pga. av eget 

beteende, vilket också ofta bidrar till att det händer mer saker kring barnen.  

 

”Det beror ju egentligen på vad man menar med uppföljningar. Vi har ju uppföljningsmöten 

det har vi minst var sjätte vecka med placerade barn, men det här att man går igenom 

systematiskt hela genomförandeplanen och redigerar och förändrar i den, det behöver inte 

va så ofta, det beror på hur läget är. Är det väldigt, att det rör sig mycket runt ungdomen, så 

kan vi gå igenom den, men är det ett ärende som, eller placering som flyter på, den är 

väldigt stabil, då gör vi det inför varje omprövning eller övervägande” 

 

Att fokus ligger på barnet idag är något alla socialsekreterare betonar, även 

om de menar på att barnperspektivet fanns även tidigare. 

 

”Enda skillnaden är ju de olika dokumenten. Alltså vi hade ju barnperspektivet innan BBIC, 

man kan ju tro att barnperspektivet bara kommit via BBIC och så är det ju inte. Visserligen 

har ju barns behov i centrum genom BBIC kommit mera fram, men vi hade barnperspektiv 

tidigare också. Så måste man ändå säga” 

 

Detta går emot det resultat som Enell (2008: 44) har fått fram i sin rapport. 

Enell menar att kommunerna inte har kommit särskilt långt med 

barnperspektivet i dokumentationen innan BBIC infördes. Denna skillnad kan 

dels tolkas som att arbetet med att barnet ska vara i fokus fanns tidigare men 

att dokumentationen brast i redovisningen av det, dels att socialsekreterarna 
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upplevde det som att det var fokus på barnet men att detta kan vara 

diskutabelt.  

 

8.2.1 Sammanfattning 

Det är svårt att få grepp om hur barnets roll i uppföljningen ser ut då 

socialsekreterarna både pekar på att de hade ett barnperspektiv redan innan 

BBIC samtidigt som de säger att de genom BBIC fått ett större barnfokus i 

och med att fler samtal hålls med barnen. Trots att det fanns skillnader i 

arbetssätt hos socialsekreterarna vi pratat med arbetade de övervägande lika 

när det kom till uppföljningar av placerade barn. Enligt SoL 6:8 ska 

uppföljningar/övervägningar av placerade barn göras var sjätte månad. 

Socialsekreterarna berättar att de även har kontakt med barnet mellan dessa 

lagstadgade tillfällen, hur ofta de träffar barnet däremellan styrs av barnets 

behov. I nästa avsnitt kommer vi att redogöra för vad socialsekreterarna 

tycker om utvecklingen av vården kring barn och hur de gör för att undvika 

omplaceringar av barnet.  

 
8.3 En god placering 

Mycket av den kritik som riktades mot den svenska barnavården innan BBIC-

projektet implementerades handlade om att vården för placerade barn inte 

utvecklades. Dessutom hade forskare sett att det fanns markanta skillnader i 

placerade barns utveckling i exempelvis skolan, där dessa barn presterade 

sämre än de barn som var boende hos sina vårdnadshavare/föräldrar. 

Resultaten av forskningen visade att personer runt barnet förväntade sig att 

barnet skulle vara lågpresterande och därmed blev barnen understimulerade 

(Socialstyrelsen, 2000: 11). En viktig aspekt i utvecklingen av vården var 

som nämnts i tidigare tema att det ofta saknades en vårdplan för barnet och 

därmed saknades en plan för hur barnets utveckling skulle se ut.  

 

Som nämnts i föregående stycke visar tidigare forskningsresultat på att barnet 

presterar sämre i skolan om personer runt barnet förväntar sig det 

(Socialstyrelsen 2000: 11). Att de personer som finns i barnets direkta närhet 
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har stor betydelse för barnets utveckling är något Bronfenbrenner pekar på i 

sin ekologiska modell (bilaga 4). I modellen menar han att de personer som 

står närmast barnet tillhör mikrosystemet, där skolan oftast är inkluderad. 

Bronfenbrenner menar att det är interaktionen mellan barnet och personer i 

mikrosystemet som leder till vilka olika roller barnet får i skolan. Med detta 

vill han betona att det är viktigt att inte bara titta på vad som händer i 

klassrummet utan vad som händer under hela skoldagen. Hur barnets sociala 

relationer i skolan fungerar påverkar om barnet upplever skolan som en trygg 

miljö och genom det kunna fungera och lära in (Andersson 1986: 25). Med 

andra ord visar Bronfenbrenner på hur viktigt det är att mikrosystemet runt 

barnet fungerar som det ska eftersom det har så stor inverkan på barnets 

utveckling. Som vi tidigare har nämnt och visat med citat på sidan 32 så 

anger socialsekreterarna att de har en kontakt med skolan när uppföljningar 

görs, bl.a. genom att skicka ut konsultationsdokument som skolpersonalen 

ska fylla i om barnet. En socialsekreterare påpekar också att det blir tydligare 

vad skolan har att rapportera eftersom de får det ”svart på vitt”. Vi tolkar det 

som att uppföljningarna enligt BBIC genom detta bidrar till att på ett 

tydligare och bättre sätt kartlägga hur barnet har det i skolan, och i övriga 

mikrosystem exempelvis familjen, än vad tidigare uppföljningar gjort. 

 

En fråga (bilaga 2) som ställdes till alla socialsekreterare var huruvida de 

själva trodde att BBIC bidrog till att i högre grad än tidigare utveckla vården 

för det placerade barnet. Det märktes att detta var en svår fråga för flertalet av 

informanterna att besvara, då de funderade en stund innan de kom med ett 

svar samt att vi i många av intervjuerna fick förklara frågan. En 

socialsekreterare menar att BBIC inte har gjort någon skillnad, en annan 

menar att BBIC underlättar en utveckling eftersom behovsområdena är 

tydliga och att det inte är lika lätt att missa nya behov som uppkommer hos 

barnet. En annan socialsekreterare uttrycker snarare en oro angående 

behovsområdena:  

 

”Jag tror att risken finns att man fortfarande missar nya behovsområden som kommer upp” 
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Dock menar hon också att BBIC har bidragit med nya verktyg för att 

minimera den risken genom de strukturerade dokumenten som används. Då 

dokumenten är väldigt tydliga ger det mycket information vid de olika 

mötena och bidrar till information som aldrig tidigare kom fram:  

 

”…där är samtalsdokumentet väldigt bra för de ger infallsvinklar på frågor som man kanske 

inte tänker på att ta annars”     

 

En socialsekreterare menar att om kvalitén på utredningarna av 

familjehemmen blir bättre ökar chansen att kunna utveckla vården för barnets 

bästa. I en annan kommun har de satsat på handledning för både 

familjehemmet och socialsekreterarna, informanterna upplever det som att 

det tillsammans med BBIC´s olika dokument till stora delar gynnar 

utvecklingen av vården för det enskilda barnet. 

 

”Vi tycker väl att vi har ett progressivt tänkande och att vi försöker vara med och se på 

förändringar som behövs för barnet, förändringar som behövs i familjehemmet. Vi har ju 

grupphandledning för familjehemsföräldrarna och på så sätt är vi ju också med och 

utvecklar vården då för barnet och familjehemmet och det blir ju som helhet en utveckling. 

Vi har ju dom här nya dokumenten då med de här djuplodande frågeställningarna, som vi 

visserligen inte har börjat med än men som vi tänker börja med” 

 

Citatet är hämtat från en kommun där arbetet var uppdelat mellan två tjänster; 

familjehemsekreterare och socialsekreterare som endast arbetar med 

utredningar. Utav våra kommuner var det endast en som hade denna 

uppdelning. Det märks i många av deras svar att de är en större kommun, 

med större möjligheter att specialisera sig. De tycks dessutom ha en större 

budget för t.ex. handledning, vilket troligen gynnar det enskilda placerade 

barnet i längden, eftersom det hjälper socialsekreteraren att bearbeta sina 

upplevelser och förhoppningsvis utvecklas. 

 

Tidigare forskning har pekat på att det är många barn som omplaceras en 

eller flera gånger under hela sin placeringsperiod i socialtjänstens regim. 
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Omplaceringen kan ske av olika anledningar och en av dessa kan vara att ett 

sammanbrott uppkommer, alltså att en placering avbryts plötsligt utan att 

vårdbehovet är tillgodosett (Vinnerljung et al. 2001: 64-68). Studier visar på 

att det är över 30 % av alla placeringar som avbryts pga. sammanbrott 

(Vinnerljung et al. 2001: 144). Av dessa är det 57 % av fallen som barnet 

inom en månad återkommer i någon form av vård inom socialtjänsten 

(Vinnerljung et al. 2001: 174). I Elsrud's & Forsberg's (2006) rapport 

framkommer att ett stort antal barn blir omplacerade åtminstone en gång 

under sin barndomstid. Av 34 barn i åldersgruppen noll-fem år var det hela 

tolv barn som befann sig på sin andra eller tredje placering och två barn som 

var på sin fjärde till sin åttonde placering. I åldersgruppen sex-tolv år var det 

53 av 118 barn som var på sin andra till tredje placering, tolv på sin fjärde till 

åttonde och en som har haft mellan nio till tolv olika placeringar. Siffrorna är 

procentuellt sett lika i åldersgruppen 13-20, men där är det även två barn som 

har varit placerade på mellan 13 och 15 olika platser (Elsrud & Forsberg, 

2006: 46-53). För att BBIC ska bli ett bra verktyg för socialtjänsten att 

använda finns det anledning att tro att det även borde bidra till att 

placeringarna blir bra från starten, för att minska antalet omplaceringar, för 

barnets bästa.  

 

” Vi försöker bli mer och mer noga med att matcha rätt barn med rätt familjehem, så att man 

inte ska behöva göra en omplacering, att man ska va noga där. Och sen utveckla och ge stöd 

åt de familjer vi har, att utveckla det så att det blir bättre för barnen” 

 

Flera socialsekreterare menar att matchningen mellan familjehemmet och 

barnet blir bättre med BBIC och att detta bidrar till att det blir rätt placering 

redan från början.  

 

”För ju mer man vet desto bättre placeringar kan man ju göra och desto bättre 

förutsättningar för att lyckas också” 

 

Socialsekreterarna har ett stort ansvar i samband med placeringen eftersom 

det är de som väljer ut vilken familj barnet ska placeras i. Barnet har ingen 
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eller väldigt små möjligheter att påverka placeringsfamilj, trots att det är 

barnet det berör mest. Som vi tidigare nämnt hamnar detta på exonivå, då det 

blir en indirekt påverkan på barnet (Andersson 1986: 92). 

 

En av socialsekreterarna menar att när det handlar om akuta placeringar till 

jourhem eller liknande har inte införandet av BBIC förändrat valet av 

placering. Vid akuta placeringar måste allt genomföras under kort tid och det 

finns inte tid för att invänta en utredning som i normala fall får pågå i 

maximalt fyra månader (SoL 11:2). Hon menar dock att går det att invänta en 

utredning innan barnet ska flyttas från jourhem till en permanent placering, 

eller omplaceras från institutionsvård till eftervård, är det att föredra.     

 

”…vi har ju haft placerade ungdomar som man ska ha i en annan form av placering kanske 

t.ex. eftervård, eller flyttas från akut till en mer permanent placering och har man då tiden 

att göra, alltså avvakta utredningen, så blir det bättre placeringar, därför att behoven är så 

mycket tydligare från början så man kan lättare matcha, då” 

 

En socialsekreterare är dock av en annan åsikt. Hon menar att det inte borde 

ha någon betydelse att utredningarna har en tydligare struktur med BBIC när 

matchningen ska ske. Hon menar istället att ett familjehem ska ha förmågan 

att möta upp barnets behov, att sidan i BBIC-triangeln (bilaga 1) som 

beskriver vårdnadshavarnas förmågor ska sträcka sig över barnets behov. 

Hon menar att det är viktigt med matchningen mellan barnet och 

familjehemmet, men att det i grunden inte ska spela någon roll.  

 

Alla barn behöver enligt Maslow få brist- och växtbehoven tillgodosedda, en 

vanlig anledning till att barnet blir placerat är att dessa behov inte uppfylls 

hos vårdnadshavarna (Maslow enligt Jerlang et al. 2006: 218). Vi tolkar det 

som att den tidigare nämnda socialsekreteraren menar att, oavsett vilket 

familjehem barnet placeras i ska dessa behov kunna tillgodoses och därför 

blir inte kriterierna för ett familjehem olika beroende på det specifika barnets 

behov. Kopplar vi detta till Maslow’s teori kan det översättas med att hon 
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menar att eftersom brist- och växtbehov består av basala behov borde det 

vara ett krav att varje familjehem kan uppfylla dessa. 

 

Matchningen av familjehemmet och utvecklingen av vården för barnet kan 

tänkas gå hand i hand. Vi tolkar socialsekreterarnas svar som att det finns en 

röd tråd mellan bra strukturerade utredningar och bra familjhemsplaceringar. 

Denna röda tråd syns också i svaren som rör hur vården utvecklas under 

barnets placeringsperiod. Vi tolkar det som att socialsekreterarna menar att 

den struktur som användandet av BBIC medför bidrar till att underlätta för 

socialsekreterarna att se barnens behov och att de följaktligen får lättare att 

ändra utformningen av vården under placeringen.  

 

8.3.1 Sammanfattning 

Vid uppföljningar visar resultaten att socialsekreterarna tar kontakt med 

andra aktörer i barnets närhet, exempelvis skolan. Flera av informanterna 

anser att detta är relevant, då de kan ge en annan bild av barnet än 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna och detta är i linje med BBIC-

dokumentens utformning. Flera av socialsekreterarna anser att BBIC bidrar 

till att utveckla vården för det placerade barnet, framförallt menar de att 

strukturen och dokumenten gör att de inte missar nya behovsområden lika 

lätt. För att undvika omplaceringar för barnen redovisar flera 

socialsekreterare att de försöker matcha barn och familjehem och de menar 

att BBIC underlättar denna matchning med sin struktur. Vidare i nästa tema 

kommer socialsekreterarnas åsikter om hur BBIC fungerar i praktiken att 

redovisas.   

 

8.4 Hur fungerar BBIC? 

Den forskning som gjorts tidigare kring BBIC och dokumentering av 

barnärenden inom socialtjänsten har, som nämnt i avsnittet för tidigare 

forskning, visat på att socialsekreterare ofta har uppfattningen att 

dokumenteringen upptar för mycket av arbetstiden som skulle behöva 

användas till annat (Elsrud & Forsberg 2006, Enell 2008, Rasmusson et al. 
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2004, Shaw et al. 2009). Ett liknande resultat har vi fått fram under våra 

intervjuer med socialsekreterare. Alla socialsekreterare vi pratat med tar upp 

kritik mot omfattningen på dokumentationen, då den upplevdes ta mycket 

längre tid än dokumentationen gjort tidigare. Den ökade tiden vid 

dokumenteringen gör att socialsekreterarna får prioritera bort annat. 

 

”Vi är ju utbildade för att samtala med barn, eller samtala med människor. Det stjäl tid, det 

gör det”  

 

”Det är ju väldigt mycket blanketter som ska fyllas i och det är väldigt mycket som måste 

vara med i varje utredning även om man inte väljer så många områden. Basen måste alltid 

vara med även om man bara väljer ett område, så måste basen va med. Så därför blir det 

ganska omfattande även om det är mindre utredningar” 

 

Trots den ökade arbetsbördan upplevde en av socialsekreterarna att det inte 

var svårt att hinna med, medan en annan pratade om att andra mindre viktiga 

saker prioriterades bort i arbetet för att kunna göra en kvalitetssäkrad 

uppföljning utifrån BBIC.  

 

”Jag fokuserar mycket på kvalitén på bekostnad av att det blir väldigt stressig, men det får ta 

den tiden för det finns annat som får stå tillbaka. Det finns annat som får stå tillbaka, det 

finns mindre saker som också är viktiga men som får stå tillbaka. För det måste bli riktigt 

och kvalitén får inte försämras”  

 

 Även kritik riktades mot att det är mycket manualer och dokument att sätta 

sig in i och att känslan av att vara låst vid en modell inte alltid var det 

ultimata.  

 

”Det är väldigt mycket pappersarbete, det är väldigt mycket manualer om man säger så. Det 

tar tid att sätta sig in i om man ska kunna använda det, om det ska bli bra” 

 

Ett problem med tidsbrist och för stor arbetsbörda, som vi belyst i avsnittet 

för tidigare forskning, är att socialsekreteraren börjar använda olika strategier 

för att förenkla arbetet, ett exempel på detta är kopiering av tidigare 
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utredningar och uppföljningar. Att kopiera oförändrade fakta som 

personnummer, adresser och dylikt borde inte skapa problem i 

handläggningen av ärendet. Det kan dock skapa problem om 

socialsekreterarna pga. en hög arbetsbörda börjar kopiera stora delar av 

omprövningar/övervägande utan att reflektera över vad det är för innehåll. 

Det kan då leda till rutinmässigt arbete kring de placerade barnen (Elsrud & 

Forsberg, 2006: 64).  

 

En socialsekreterare belyser hur svårt det kan vara att få in det intuitiva i 

BBIC-dokumenten, känslan av att något inte står rätt till men som BBIC inte 

alltid fångar upp. Att de små detaljerna som förr plockades ihop till ett 

mönster kan vara svårt att veta var i dokumenteringen det ska få plats. Den 

här socialsekreteraren påpekar också att det kan vara svårare för en utredare 

som bara använt sig av BBIC att tillämpa den här intuitiva känslan. Trots 

mycket kritik mot BBIC så har informanterna även mycket positivt att ta upp 

angående modellen. Några av anledningarna till att socialsekreterarna 

poängterar att BBIC är ett bra system är att barnen hamnar i fokus, 

uppföljningarna blir likvärdiga, behovsområdena utreds utan att något glöms 

bort, utredningarna blir tydligare, mer strukturerade, vilket resulterar i att det 

kommer fram mycket information om barnet. 

 

”Jag tycker det är bra. Det är mer struktur på utredningarna, man har en mall man följer i 

stort sett, sen gör man ju val i utredningarna men det finns ju ändå en grundmall som är 

liksom lika”  

 

”Det är väldigt manualbaserat. Mycket papper, mycket bra frågor, eller bra behovsområden. 

Man missar inte lika mycket som man gjorde innan, faktiskt” 

 

En av socialsekreterarna berättade även att BBIC inte bara gjorde deras 

arbete tydligare utan gjorde även att utredningsprocessen blev lättare att 

förstå för exempelvis föräldrarna. Genom att de fick titta på BBIC-triangeln 

(bilaga 1) blev det tydligare för dem vad som skulle utredas. Vi tolkar detta 

som att det även borde gälla uppföljning. 
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”Jag tror det blir tydligare för föräldrarna det här med triangeln, det blir tydligt och klart 

för dom vad det är man ska utreda”  

 

Vi tolkar det som att socialsekreterarna upplever att användningen av BBIC 

underlättar uppföljningar i det hänseendet att det blir tydligare vilka 

behovsområden som ska vara med, samt att det inte är lika lätt att missa ett 

behovsområde. Enell's (2008: 29) studie visar att detta tidigare har varit ett 

problem i många utredningar. Studien visar också att de behovsområden som 

utredningarna innefattade i vissa fall var mycket knapphändigt beskrivna. 

Detta kan givetvis förknippas med den tidsbrist som många socialsekreterare 

upplever, som redovisats tidigare. Det kan också förknippas med att det 

tidigare inte har varit tydligt vad som ska dokumenteras i utredningar och 

uppföljningar av placerade barn (Elsrud & Forsberg, 2006: 65).  

 

Vi ställde frågan hur uppföljningarna skulle se ut om socialsekreterarna fick 

bestämma helt själva. De svar vi fick var övervägande att de skulle göra som 

de gör idag, med fokus på barnet utifrån BBIC. En del gick in närmare på 

vilka faktorer som var viktiga för en bra uppföljning; att försöka ta reda på så 

mycket som möjligt och att ha dokument att följa eftersom det gör att 

kvalitén blir jämnare. Det fanns även önskemål om att få träffa barnet oftare 

och att börja använda sig av fler moment i BBIC som inte används i den 

aktuella kommunen idag, tillexempel oberoende ordförande och 

Samrådsdokumentet för placerade barn, deras föräldrar och 

familjehemsföräldrar som ska fyllas i inför mötet. 

 

”Det ska vara som det är nu, så som vi alltid har gjort. Att man måste se över allt som är 

kring barnet, barnets situation vad det gäller alla saker och där inkluderas ju allting” 

 

”Jag tycker att dom är rätt så bra som dom är, sen kan dom ju alltid bli bättre. Det handlar 

ju också om att man kanske ska försöka ta reda på så mycket som möjligt innan man 

placerar så att det blir rätt, så att man har så mycket man bara kan och så mycket som 
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möjligt och ge bra information. Sen är det nog inget direkt så i uppföljningarna som jag vill 

ändra så jättemycket” 

 

Vi tolkar deras svar om att de inte vill förändra uppföljningen som ett visst 

motstånd till att göra en förändring. Utifrån den utvecklingsekologiska teorin 

är det viktigt med förändringar av rådande system för att få nya kunskaper. 

Det är även viktigt att utmana välstrukturerade system, som BBIC, för att 

kunna hitta bättre lösningar även om det kan verka omöjligt (Andersson 

2006: 70-71). 

 

Det råder delade meningar kring om BBIC underlättar uppföljningen av 

placerade barn. Vissa socialsekreterare pekade på att dokumenten i BBIC 

gjorde det tydligare och lättare att få med alla bitar. Andra påpekade att det 

var dokumenten som gjorde arbetet alldeles för administrativt och 

tidskrävande, samt att samtalen även tog mer tid trots att de fick ut mer 

information från varje samtal än tidigare eftersom det var tydligare vad som 

skulle frågas efter. Vissa såg både för och nackdelar med metoden. Några 

hade även synpunkter rörande att BBIC hade kunnat underlätta i 

uppföljningen om tiden hade funnits att följa metoden.    

 

”Ja, det tycker jag, absolut i och med tydligheten med genomförandeplanen där. Eller hela 

kedjan kan man väl säga, för utredningarna gör att behovsområdena blir tydligare, vilket 

gör att man gör tydligare genomförandeplaner och att man, man kan redigera, ändra och 

lägga till. Det kunde man ju göra innan också, men det var inte lika tydligt vad behoven var”  

 

”Nej det gör det inte egentligen, det tar mycket mer tid. Men det underlättar rent 

känslomässigt eftersom man vet med sig att man har gjort bättre överväganden. Man missar 

inte några delar och det känns tryggare”  

 

”Både och. Det gör det för de är strukturerade, just att man får med så mycket information. 

Men sen tar det ju mer tid, det tar mycket längre tid och är mer omfattande. Och det kan jag 

tycka är bra att de är mer omfattande men tiden har inte vi idag. Det är en ständig kamp mot 

tiden alltså”  

 



   

 

 57 

Socialsekreterarna understryker att BBIC övervägande fungerar bra, eftersom 

metoden sätter fokus på och får fram mer information om barnet. Vilket i sin 

tur leder till bättre grund för övervägandet.  

 

”Nä men jag tycker att det fungerar bra och det är nog utifrån det jag sa innan, det tar 

längre tid att göra utredningarna, det gör det, men det tycker jag å andra sidan inte är 

konstigt, därför att det krävs en helt annan tanke bakom”  

 

Dock riktade en socialsekreterare kritik mot att blanketterna i systemet inte 

överensstämde med anvisningar från bland annat socialstyrelsen.   

 

”Det finns ju barnsjukdomar, det fungerar inte fullt tycker inte jag, jag tror att det kommer 

göra det så småningom men inte till 100 % tycker jag inte att det gör det nu. Blanketterna 

följer inte de anvisningar vi får, blanketterna i datorn följer inte heller alltid de anvisningar 

vi får”  

   

Socialsekreteraren som uttryckt detta säger att det trots motstridigheterna i 

informationen är blanketterna som måste följas. Hon menar att det finns ett 

problem mellan de anvisningar som de får om hur BBIC ska användas och 

hur blanketterna och dokumenten inom BBIC är utformade. Vi tolkar det som 

att hon skulle vilja använda sig av de anvisningar som finns för BBIC men att 

hon känner sig låst att använda de blanketter/dokument som finns. När vi 

frågar vilka anvisningar hon syftar till håller hon upp en bok, men hon säger 

även att det finns andra anvisningar från Socialstyrelsen som går emot 

blanketterna/dokumenten. Boken hon håller upp är skriven av Dahlberg och 

Forssell (2006) och utgiven av Studentlitteratur, boken är med andra ord inte 

publicerad av Socialstyrelsen som utvecklat BBIC-systemet och det kan vara 

en förklaring till att det inte stämmer överens med blanketterna/dokumenten.   

 

8.4.1 Sammanfattning 

Alla socialsekreterare vi intervjuat tar upp att dokumentationen är mer 

omfattande i och med BBIC, vilket i sin tur kräver mer tid. Att mer tid läggs 

på dokumenteringen gör att annat får prioriteras bort. Kritik riktas även åt att 
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vara alltför dokumentstyrd genom BBIC, vilket kan leda till att 

socialsekreterarnas intuition undermineras då dokumentmallarna kanske inte 

alltid ger plats för att beskriva känslan av att det är något som inte stämmer. 

Trots att socialsekreterarna riktar mycket kritik mot BBIC påpekar de flesta 

att de tycker att BBIC är ett bra system. Detta eftersom barnen hamnar i 

fokus och utredningarna blir tydligare, mer omfattande och mer 

strukturerade. 

 

9 Diskussion 

Vi kommer nedan att diskutera de resultat vi tidigare presenterat. 

 

BBIC syftar till att bl.a. strukturera och underlätta uppföljningen av placerade 

barn och ett flertal dokument har konstruerats för att göra detta möjligt. I 

intervjuerna framkommer det att våra informanter inte använder sig av 

samma BBIC-dokument i uppföljningen, samt att de inte använder de 

dokument som är konstruerade för att användas till uppföljningen enligt 

BBIC. Socialsekreterarna berättar att det tar lång tid att sätta sig in i alla 

dokumenten och det tillsammans med att de sedan tidigare har kunskaper om 

hur de tycker att en uppföljning ska gå till tror vi påverkar att de inte tar till 

sig alla dokument. Vi tänker oss att socialsekreteraren då väljer de dokument 

som bäst överensstämmer med vad hon tycker att en uppföljning ska 

innehålla. Vi ställer oss frågande till hur effektivt det är att använda sig av en 

modell som inte efterföljs och om detta verkligen bidrar till att förbättra 

rättssäkerheten i handläggningen. 

 

I våra resultat kan vi urskilja en viss frustration från socialsekreterarnas sida 

då det märks att de känner sig hämmade av BBIC som system. BBIC styr 

dem i deras arbete jämfört med tidigare då det inte fanns några manualer att 

följa. Vi frågar oss om det också kan vara så att socialsekreterarna känner att 

de tappar makten över arbetet i och med att de nu är styrda av manualer och 
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att de tar införandet av BBIC som en kritik mot hur de tidigare arbetat, 

dokumenterat och genomfört uppföljningar av placerade barn.  

 

En av frågorna som ställts till informanterna var hur uppföljningarna 

genomfördes innan BBIC implementerades, i jämförelse med hur det är nu 

när BBIC används. Utifrån det resultat vi har fått fram i studien tycker vi att 

det är svårt att göra en jämförelse mellan hur uppföljningarna av placerade 

barn har sett ut innan BBIC mot hur det ser ut idag. För att tydligt se hur 

barnperspektivet utvecklats tror vi att vi hade behövt intervjua 

socialsekreterare som arbetade innan Sverige ratificerade FN:s 

barnkonvektion. Med det menar vi att förändringen snarare kommit 

smygande och att BBIC inte varit banbrytande när det kommer till att ha ett 

tydligt barnperspektiv. 

 

Vi har i våran studie gjort ett försök att redovisa hur barn kommer till tals i 

uppföljningen av placeringar. Vi känner oss dock tveksamma till resultatets 

tillförlitlighet eftersom vi inte har tillfrågat barnen om deras talan. Det är 

istället socialsekreterarnas bild av barnets delaktighet våran studie egentligen 

berör. Eftersom socialsekreterarna arbetar med BBIC-systemet som ska se till 

barnets bästa, kan vi inte betrakta dem som opartiska i fråga om barnets 

medverkan i uppföljningen. Vi menar dock att det utifrån våra resultat finns 

indikationer på att barnets delaktighet har ökat under de senaste åren, 

eftersom socialsekreterarna uttrycker att de har fler samtal och fler träffar 

med barnen. Det går emellertid att diskutera uttrycket ”barnets bästa” 

närmare. I Begreppsförklaringen framgår det att det inte finns någon 

definition av vad som är barnets bästa. I böcker om BBIC diskuteras inte 

begreppet överhuvudtaget, det används snarare som om det vore självklart 

vad det innebär. Vi menar dock att det är viktigt att reflektera över denna typ 

av uttryck då det inte finns någon självklar bild av vad som är det enskilda 

barnets bästa. I varje utredning eller uppföljning av ett placerat barn är det 

den enskilda socialsekreterarens åsikt och tyckande som blir definitionen för 

vad som är det bästa för det barnet, vilket i många fall kan leda till att 
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bedömningarna blir godtyckliga. Dock påverkas alla socialsekreterares 

bedömningar av liknande faktorer så som utbildning och samhällets 

värderingar. Vi förstår att detta uttryck är svårt att definiera eftersom alla 

barn har olika behov och olika förutsättningar. Vi tycker dock att BBIC som 

bedömningssystem fungerar på ett tillfredsställande sätt, då 

socialsekreteraren får hjälp och vägledning i vilka behovsområden som ska 

undersökas och på så sätt kan få mycket information om barnet och göra en 

bedömning utifrån de fakta som har samlats in. 

  

Socialsekreterarna i vår studie menar att risken för att gå miste om nya 

behovsområden hos barnet minskar när BBIC används. De menar att detta 

bidar till att vården för det placerade barnet utvecklas och förbättras. Vi 

ställer oss dock frågande till om en bättre kontroll automatiskt gör att vården 

förändras. Vi anser att för att vården ska kunna förbättras behövs andra 

insatser och resurser, det räcker inte med att nya behovsområden hos barnet 

upptäcks. 

 

Många socialsekreterare menar att matchning mellan familjehem och barn är 

viktig och att BBIC underlättar till att göra detta på ett bra sätt. En 

socialsekreterare var dock av en annan mening då hon menade att det inte 

borde spela någon roll och att det inte skulle vara nödvändigt att göra en 

matchning. Hon menar istället att varje familjehem ska kunna uppfylla alla 

basala behov barnet har. Vi håller till viss del med om detta, det är självklart 

att alla familjehem ska kunna uppfylla barnens basala behov. Dock är vi 

tveksamma till om det är möjligt att göra en placering utan någon matchning 

alls. Vi ställer oss frågande till om det är bra att inte matcha, att alla barn 

bedöms ha samma behov och att en effekt av detta blir att socialsekreteraren 

inte ser barnets olikheter. 

 

I intervjuerna framkommer det att en socialsekreterare är mer positiv till 

BBIC än de andra vi pratat med. Hon har svårt att peka på negativa aspekter 

hos BBIC överhuvudtaget, vilket andra kunnat göra. Vi tror att detta beror på 
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att hon arbetat kortast tid med barnutredningar och därför har använt sig mer 

av BBIC än av de utredningssätt som användes tidigare. En av våra 

informanter kommenterade riskerna med att bli för frälst i systemet. Hon 

menar att det kan leda till att den intuitiva känslan i arbetet försvinner och 

detta är något som vi också befarar. I förlängningen kommer detta kanske att 

innebära att vi avfärdar känslan av att det är något som inte stämmer kring 

barnet, bara för att det inte går att dokumentera i BBIC. På detta sätt är BBIC 

ett låst system där mallar styr vad som ska dokumenteras. För en ny 

socialsekreterare kan det vara svårt att ta med det intuitiva om det inte finns 

en självklar plats för det i dokumentmallarna, vilket vi menar är en förlust för 

barnen. Den intuitiva känsla baseras ofta på något som har substans och bör 

därför inte avfärdas pga. att det inte passar i systemet.  

 

Många av våra informanter riktade en del kritik mot BBIC. Det som gör detta 

intressant är att när vi ställde frågan om hur de skulle vilja att uppföljningarna 

såg ut, är det få av dem som faktiskt vill förändra något. Detta visar på att det 

finns en viss ambivalens hos socialsekreterarna, dels anser de att BBIC i 

många avseenden inte fungerar dels har de inga förslag till att göra 

uppföljningarna bättre. En möjlig aspekt av detta är att socialsekreterarna inte 

reflekterar över arbetet när de har en färdig modell att följa. En annan aspekt 

kan vara att socialsekreterarna är överbelastade med arbete och därför inte 

har tid eller ork att kritiskt ifrågasätta ett så omfattande system som BBIC. 

 

När ett barn blir placerat är det socialnämnden i kommunen som övertar 

ansvaret för barnet och därmed vårdnadshavarens roll. För att vara säker på 

att barnet har det bra på sin placering borde socialnämnden vilja att 

socialsekreterarna har mycket kontakt med barnet under hela placeringen. 

Flera av våra informanter anger dock att kontakten i många fall endast sker 

när överväganden eller omprövningar ska göras vilket innebär att de träffas 

två gånger om året. Vi anser det vara svårt att försäkra sig om att barnet har 

det bra när de träffas så sällan. Vi tycker att det är konstigt att de inte vill ha 

större uppsikt över barnet, speciellt med tanke på den kritik som media under 
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de senaste åren riktat mot socialtjänsten i ärenden som berör barn. Vi kan 

förstå resonemanget som rör att det för barnets bästa är bra att inte träffa 

socialsekreteraren för ofta, då detta påminner barnet om att denne inte bor 

med sina vårdnadshavare. Vi ställer oss dock frågande till om socialnämnden 

kan garantera att barnet får det bättre i familjehemmet än i sitt tidigare hem 

om de bara träffar barnet två gånger om året. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det inte verkar som att socialsekreterarna 

gör fler uppföljningar pga. BBIC. Däremot finns de vissa indikationer på att 

de blir mer omfattande eftersom BBIC är ett gediget dokumenteringssystem 

och att detta i sin tur bidrar till att socialsekreteraren får reda på mer om 

barnet idag än i uppföljningar före BBIC. Vidare kan vi konstatera att 

rutinerna kring uppföljningarna inte tycks ha förändrats nämnvärt i samband 

med att BBIC har införts. Det är svårt att säga något konkret kring hur 

barnens del i uppföljningen ser ut idag när BBIC används, men enligt våra 

informanter har barnet även tidigare fått komma till tals i uppföljningarna 

genom enskilda samtal med socialsekreterarna. Även om våra resultat 

antyder att vården kring barnet förbättras och lättare kan förändras med BBIC 

är det inget som är självklart. Att ha ett strukturerat och tydligt system 

innebär inte att det automatiskt blir förändringar eller förbättringar för det 

enskilda barnet. Det är därför svårt att se om BBIC verkligen är det bästa som 

kan användas av socialsekreterarna för att underlätta för de barn som redan 

har det svårt.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1: BBIC-Triangeln 
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11.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

När vi i följande frågor använder oss av ”uppföljningar” är det uppföljning av 

placerade barn vi syftar till. 

 
• Vet du varför BBIC-projektet drog igång? 

• Hur tycker du att BBIC fungerar? 

• Bidrar BBIC till att i högre grad göra bra placeringar för barnet från 

början? 

 

• Hur görs uppföljningar idag, med utgångspunkt i BBIC? 

• Hur gjordes uppföljningar innan BBIC? 

 

• Hur ofta gör ni uppföljningar idag? 

• Hur ofta gjorde ni uppföljningar innan BBIC? 

 

• Vilka typer av dokument används vid uppföljningar när BBIC 

används?  

• Användes några speciella typer av dokument inför uppföljningen 

innan BBIC fanns? 

 

• Hur kommer barnen till tals vid uppföljningen enligt BBIC? 

• Hur kom barnen till tals vid uppföljningar före BBIC? 

 

• Hur gör ni för att utveckla den vård barnet får under placeringen idag? 

• Hur har ni arbetat med att utveckla denna vård före BBIC? 

 

• Hur tycker du att uppföljningarna ska se ut? 

 

• Tycker du att BBIC underlättar uppföljningen? 

  

• Hur påverkas arbetet av att media belyser ett misstag som gjorts av 

socialtjänsten? 
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11.3 Bilaga 3: Information om intervjun 
Vi är två socionomstudenter som heter Petra och Sabina och vi är nu inne på 

termin sju på Högskolan i Kalmar. Vi håller just nu på att skriva vår C-

uppsats och det har därför blivit aktuellt att göra en intervju med Er. Vår 

uppsats kommer främst att handla om hur uppföljningen av placerade barn 

ser ut med dokumenteringssystemet Barns behov i centrum (BBIC) jämfört 

med hur det har sett ut tidigare och vi kommer därför att ställa lite frågor 

kring hur Ni arbetar med detta.  

 

Vi skulle vilja upplysa Er om några saker innan vi börjar med intervju: 
 

• Om Ni känner Er obehagliga till mods, eller om Ni inte längre vill 

delta i intervjun är det bara att avbryta när Ni vill. Det gäller också för 

de enskilda intervjufrågorna, är det någon som Ni inte vill besvara 

finns det inga krav att Ni måste.  
 

• Vill Ni inte att vi publicerar Ert namn eller arbetsplats i uppsatsen, har 

Ni rätt att vara anonyma. 
  

• Allt inhämtat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att bara vi 

och vår handledare kommer att ha tillgång till det. Dock kommer vi bli 

tvungna att lämna materialet till våra examinatorer om de skulle 

ifrågasätta vårt material. 
  

• Det är vår tolkning av det Ni säger som kommer att vara med i vår 

uppsats. Vill Ni ta del av det färdiga materialet är det inga problem.  

 

Har Ni något att tillägga till intervjuerna, eller några frågor kring vår uppsats 

är Ni alltid välkomna att höra av Er! 

 

Petra Carlsson  Sabina Renström 

Tel. 0735-057451  Tel. 0703-808459 

Mail. pk22dh@student.hik.se Mail. sr22ch@student.hik.se  
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11.4 Bilaga 4: Bronfenbrenner’s ekologiska modell  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 Bilaga 5: Maslow’s behovspyramid 
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