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Abstract 

Author: Ellen Parsland and Lina Edelborg 

Title: Children’s Need in Focus- for all Children? [Barns Behov I Centrum- för alla barn?] 

Supervisor: Cecilia Jonsson 

Assessor: Rickard Ulmestig  

 

This study regards the Swedish documentation system, BBiC, which is translated from the 

English version LACS. BBiC is created to make sure that the children’s needs are put in 

centre of attention in child protection investigations. The BBiC-system becomes problematic 

regarding unaccompanied refugee children because of the parent-perspective which is a 

keystone in the system. Therefor BBiC creates discretion for the social worker which is not 

BBiC: s original intension. The study’s aim was to understand how BBiC: s creates discretion 

for the social worker that works with unaccompanied refugee children.  

In the results of the study we show that the social workers discretion expands when using 

BBiC in the work with unaccompanied refugee children. Because of the lack of guidelines 

from Socialstyrelsen, BBiC is used differently in different municipalities. The social workers 

sees BBiC in different ways, some see BBiC as a complete system and has adapted BBiC well 

to the work with unaccompanied refugee children and therefore the discretion increases. Some 

has only adapted BBiC as a way of thinking and still has a large discretion.  

We use Lipskys theory about street-level bureaucracy and discretion. We selected the theory 

and its concept because it is relevant to analyze how BBiC has created discretion for the 

social workers that work with unaccompanied refugee children. With a large discretion there 

is also a risk of injustice safety for the unaccompanied refugee child. Therefor the legitimacy 

of municipality can be questioned. We preformed semi-structured interviews in eight 

municipalities in southern Sweden and had twelve interviewees. We have also done literary 

studies regarding Socialstyrelsens reports about BBiC and the research that concerning the 

implementation of BBiC.  
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1. Inledning 
Under vår praktik våren 2012 upplevde vi att socialsekreterarna som arbetade med 

ensamkommande flyktingbarn fann det svårt att handlägga enligt arbetsverktyget BBiC, 

Barns Behov i Centrum, eftersom de saknade riktlinjer från Socialstyrelsen och det var 

mycket i BBiC:s utformning som inte passade de ensamkommande flyktingbarnens 

livssituation, exempelvis vad händer med föräldrarnas förmåga? I dagsläget finns det ingen 

forskning om hur BBiC används vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn vilket vi 

anser behövs eftersom ensamkommande flyktingbarn är en målgrupp som skiljer sig från 

andra barn dels för att de inte har föräldrar i Sverige men också för att de har flytt från en 

annan kultur.  

 

Introduktion till forskningsproblemet 

Den här uppsatsen handlar om att förstå hur handlingsutrymme skapas vid användandet av 

BBiC för socialsekreteraren som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. 

I Sverige används BBiC vid barnavårdsutredningar i alla kommuner förutom 5 stycken 

(Agåker, 2012), eftersom det anses vara ett universellt arbetsverktyg vid barnärenden (Ward, 

2000). Därav förekommer även arbetsmetoden vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. BBiC togs fram 1999 då svensk barnavård mottog stor kritik för godtycklighet 

och att bedömningarna var för olika mellan kommuner. 

BBiC är skapat för att likrikta ärendegången och sätta barns behov i centrum genom att göra 

barnets röst hörd. Arbetsmetoden bygger på att utreda familjesituationen och föräldrarnas 

förmåga att ta hand om barnet (Dahlberg & Forsell, 2006). 

 

Figur 1: BBiC-triangeln (Socialstyrelsen, 2004)  
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Personer med invandrarbakgrund har varit diskriminerade av offentliga myndigheter sedan 

början på 1900-talet och barn med utländsk bakgrund är och har varit överrepresenterade 

inom den svenska barnavården sedan 1980-talet (Lundström & Sallnäs, 2003). Trots detta 

finns det i dagsläget ingen forskning eller metodbeskrivning om hur socialsekreterarna ska 

arbeta med ensamkommande flyktingbarn när BBiC tillämpas, trots att BBiC är en 

arbetsmetod som skapades i Sverige 1999 (Dahlberg och Forsell, 2006). 

 

BBiC och dess engelska föregångare, Looking After Children System, LACS, och 

Assessment Framework, AF, har fått kritik för att bygga på västerländska normer och 

medelklassvärderingar om hur ett gott föräldraskap ska se ut, vilket blir problematiskt då det 

oftast är arbetarklassfamiljer som kommer i kontakt med socialtjänsten (Alexandersson, 2006, 

sid 35). Faktorer i BBiC-triangeln som kan visa uttryck för normer och värderingar är till 

exempel identitet och socialt uppträdande i Barnets Behov. BBiC blir även problematiskt i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn eftersom man alltid arbetar utifrån föräldrarnas 

förmåga, vilket inte är en möjlighet för barn som är föräldralösa eller har flytt utan 

vårdnadshavare.  

 

BBiC har sedan det introducerades i Sverige fått kritik för att vara en arbetsmetod som är 

styrd av mallar med färdiga utredningsrubriker, vilket blir problematiskt då socialsekreteraren 

får svårt att anpassa utredningen efter det unika ärendet och samtidigt måste följa alla moment 

i arbetsmetoden. Annan kritik mot BBiC pekar på att man genom färdiga utredningsrubriker 

lägger in osaklig och irrelevant information om barnet bara för att man måste. Barn är inte en 

homogen grupp och därför kan man inte utgå från samma utredningsrubriker oavsett vilket 

barn det gäller (Edvardsson, 2009, sid 9).  

 

Forskningsproblemet 

Forskningsproblemet fokuserar på handläggarnas tolkning och användning av BBiC. Detta 

kan ses ur två aspekter. Dels handlar det om att det inte finns någon tidigare forskning eller 

metodbeskrivning om hur BBiC används på ensamkommande flyktingbarn vilket gör det värt 

att beforska då det finns en kunskapslucka. Dels handlar det om att socialtjänsten använder en 

metod som inte fullt lämpar sig på ensamkommande flyktingbarn då stora delar av BBiC 

faller bort utan att ge förslag på alternativa användningssätt detta leder till att den enskilda 

socialsekreteraren skapar ett handlingsutrymme.  
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur handlingsutrymme skapas vid användandet av BBiC för 

socialsekreteraren som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. 

 

Frågeställningar  

 Vilka möjligheter och hinder upplever socialsekreterarna att BBiC ger vid utredningar 

av ensamkommande flyktingbarn?  

 Hur upplever socialsekreterarna att de arbetar för att göra BBiC- utredningar 

anpassade till ensamkommande flyktingbarns behov?  

 Vad anser socialsekreterarna händer med utredningen när delar av BBiC-triangeln 

faller bort? 

 

Tidigare forskning 

Det har inte tidigare gjorts specifik forskning om BBiC och ensamkommande flyktingbarn 

som berör vårt ämne
1
. Överlag när det gäller socialsekreterarens möte med enskilda 

invandrare och flyktingar och även när det gäller metodbeskrivningar på hur man praktiskt 

ska arbeta med etniska minoriteter är forskningen begränsad i Sverige. I den litteratur som 

finns förekommer det begreppsförvirring både bland det sociala arbetets praktiker och bland 

teoretiker eftersom man på socionomprogrammen i Sverige får lära sig om den komplexa 

verkligheten inom det sociala arbetet men trots det saknas det fortfarande svensk forskning 

om begreppen som används. Istället har man fått hämta vägledning från utländska studier, 

oftast från USA, Kanada och England (Ahmadi & Lönnback, 2005, sid. 8). Exempel på 

begrepp som berörs under socionomprogrammet kan vara Paynes (2008) teori om 

antidiskrimminerande socialt arbete.  

Vi har valt att inte ta upp tidigare forskning om ensamkommande flyktingbarn eftersom den 

forskning som finns inte är relevant för studiens syfte då forskningen framförallt skildrar 

ensamkommande flyktingbarns utveckling i Sverige eller hur asylprocessen påverkar dem. 

                                                 
1
 Vid sökningar på databaser med nyckelord som ”BBiC och Ensamkommande flyktingbarn” framkommer inte 

referee-granskad forskning. Däremot finns det C-uppsatser som tidigare berört ämnet.  
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Syftet med vår uppsats är att förstå hur handlingsutrymmet skapas vid användningen av BBiC 

för socialsekreteraren som arbetar med ensamkommande flyktingbarn.  

Tidigare forskning om BBiC 

Edvardsson (2009) beskriver de metod- och tankefel i barnavårdsutredningar som han har 

hittat under en studie av över 100 fall av tvångsomhändertagande under en period mellan 

1970-2009. Han menar att om man ska använda sig av ett barnperspektiv i en utredning så ska 

den utredningen ske sakligt. Edvardsson (2009) pekar på att det finns vissa centrala begrepp 

som är viktiga vid barnavårdsutredningar: kunskapsbehovet hos socialsekretaren, 

frågeställningar som socialsekreteraren måste ställa för att mätta sitt kunskapsbehov, 

arbetssättet som på ett logiskt sätt måste höra ihop med frågeställningarna, uppgiftskrav och 

källkritiskt tänkande. Om socialsekretaren misslyckas med något i dessa delar menar 

Edvardsson (2009) att det uppstår tankefel och metodfel vid analys och bedömningen i BBiC. 

Edvardsson (2009) menar att eftersom BBiC är mallstyrt så ställs inga logiska frågeställningar 

som är relevanta för barnet utan istället utgår man från det som står i formuläret. Genom att 

socialsekretaren känner krav på att få in så mycket information som möjligt under alla 

behovsområden uppstår metodfel och det leder till överutredning. Däremot kan användningen 

av BBiC få utredningen att se bra ut och verka grundlig när den sakligt inte håller. 

Edvardsson (2009) menar också att det finns misstanke om att användandet av BBiC lett till 

att flera socialsekreterare använder sig av BBiC-mallen utan att tänka på hur utredningsarbetet 

bör läggas upp efter det enskilda, unika fallet.  

Johansson (2004) fick i uppgift, under utvecklingsarbetet med BBiC, att förklara hur man i 

försökskommunerna hade lagt upp sitt arbete med implementering av BBiC på ett 

organisatoriskt plan. Johansson (2004) gjorde fallstudier, som bestod av personliga intervjuer 

och officiella dokument, i fyra av de sju testkommunerna. Fallbeskrivningarna presenterar 

den lokala bakgrunden, utvecklingen och resultatet. Genom det kunde man peka på faktorer 

som förklarade skillnaderna i resultaten. Viktiga faktorer var att alla inblandade hade god 

vetskap om implementeringsobjektet, samt var villiga och hade förståelse varför man skulle 

implementera och att det fanns ett bra fungerande samarbete med arbetsledningen. 

Fallstudierna visade på komplexiteten i en organisation men också svårigheten i att fånga upp 

och avgränsa ett implementeringsobjekt och därmed hur väl resultaten har uppnåtts. De som 

deltog i Johanssons (2004) fallstudie var eniga om att det krävdes tid för både 

socialsekreterarna och kommunen att sätta sig in i och förstå BBiC och varför det skulle 
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användas. Det behövs även resurser som pengar och personal för att kunna genomföra både 

utbildningar och lätta den ofta redan höga arbetsbelastningen som finns på socialtjänsten och 

dessutom behövs idén förankras hos politiker, arbetsledning och socialsekretarena för att en 

implementering skulle kunna ske på ett bra sätt. 

Rasmusson (2004) är en av de forskare som deltog under BBiC-projektet mellan åren 2001-

2003. Under själva utvecklingsarbetet gjorde Rasmusson (2004) en utvärdering på 

socialsekretarenas arbete med barnavårdsutredningar enligt BBiC. Eftersom utvärderingen 

skedde under arbetets gång påvisade det snarare åt vilket håll utvecklingsarbetet var på väg än 

vilket slutresultat arbetet skulle ge. Hon gjorde sin utvärdering i två delar, den första delen var 

en studie av hur dokumentationen av barns behov användes, och den andra delen var 

intervjuer med socialsekretarena om deras uppfattning och erfarenhet av att skriva och 

genomföra barnavårdsutredningar enligt BBiC. I första delen av utvärderingen gällande 

användandet av barns behov var barnperspektivet tydligt och alla sju behovsområden 

uppmärksammades på ett lämpligt sätt i utredningarna. Däremot fullföljdes inte detta på ett 

tydligt sätt i sista delen, "Analys och Bedömning" i utredningarna. I andra delen visade det sig 

att det fanns flera olika uppfattningar om hur det var att arbeta med BBiC som ett verktyg. 

Det som ansågs positivt var helhetssynen, strukturen, enhetligheten och tydligheten i 

dokumentationen samt att det blev en mer välgrundad och tillförlitlig dokumentation som 

bidrog till ett mer rättsäkert handlande. De som var negativa tyckte att BBiC var för detaljerat 

och svåranvänt, och att utredningsarbetet blev alldeles för styrt. Det Rasmusson (2004) tar 

upp som något som måste tas hänsyn till vid implementeringen är tidsbrist, hög 

arbetsbelastning, personalomsättning, kvalificerad utbildning och en engagerad arbetsledning 

för att BBiC ska kunna omsättas i praktiken.  

 

 

BBiC:s bakgrund; England och projekttiden 

LACS & AF 

LACS står för ”Looking after children system” och AF står för “Framework for the 

Assessment of Children in Need and their Families”. LACS och AF är arbetsverktyg som 

använts inom den engelska socialtjänsten för att skapa kontinuitet vid familjehemsplaceringar 

och utredningar av barn.  
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LACS och AF är de arbetsverktyg som har varit till grund för BBiC. LACS syfte var att visa 

att de brittiska myndigheterna kan erbjuda barnet en bättre vård än i ursprungsfamiljen då de 

brittiska myndigheterna under 70- och 80-talet fick kritik för det.  (Rasmusson, 2004, 12f).  I 

LACS kan man hitta de sju behovsområden som även finns i BBiC. Behovsområdena bygger 

på utvecklingsekologiska teorier och är avsedda att främja barnets utveckling.  

 Hälsa 

 Utbildning 

 Känslo- och beteendemässig utveckling 

 Identitet 

 Familj och sociala relationer 

 Socialt uppträdande  

 Förmåga att klara sig själv 

(Socialstyrelsen, 2006, Rasmusson, 2004).  

 

Behovsområdena anses vara passande för alla barn oavsett samhällsklass och/eller bakgrund 

och används som ett uppföljningsinstrument för placeringar och familjehem i formuläret 

”Insats och bedömningsformuläret”. Formuläret anses genomlysa hur barnet utvecklas och på 

så vis även skapa möjlighet för att barnet ska få en god livskvalitét som vuxen 

(Socialstyrelsen, 2006, sid 12).  

 

I AF återfinns den triangel som i Sverige kallas BBiC-triangeln (Se figur 1 sid. 6). AF bygger 

precis som BBiC på att sätta barnets behov i centrum och på så vis få fram helhetssynen på 

barnets utveckling (Socialstyrelsen, 2006, sid 13). Helhetssynen framkommer när man 

kopplar samman barnets behovsområden i triangeln med relevanta rubriker i ”föräldrarnas 

förmåga” exempelvis ”Socialt uppträdande” med ”Vägledning och gränssättning” (Se figur 1 

sid 6).  

 

Kritik riktad mot LACS och AF 

Rasmusson (2004) har i sin rapport om BBiC lyft fram kritik om LACS och AF vad gäller de 

sju behovsområdena. Kritikerna menar att både LACS och AF brister i objektivitet eftersom 

metoderna skapades som en social konstruktion då man byggde dem på en viss grupp barn vid 

ett visst historiskt ögonblick. Därmed beaktas inte det faktum att barn och deras behov i 

samhället förändras över tid. Frågor som berör barnets sociala uppträdande anses vara 
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normativa och gjorda för att skapa barnet till ”goda vuxna” istället för att se till barnets unika 

uppväxtförhållanden (Rasmusson, 2004, sid. 47). LACS har även fått kritik för att vara 

ojämnt i användandet eftersom systemet är tidskrävande. Det har även uttryckts kritik om att 

det har saknats resurser för att kunna utföra metoden korrekt (Alexsanderson, 2006, sid. 35). 

AF har stött på kritik då socialsekreterare har haft olika uppfattning av hur dokumenten ska 

användas vilket har lett till att dokumenten inte har tillämpats som tänkt (Alexandersson, 

2006, sid. 36). En negativ invändning mot LACS är att det bygger på medelklassvärderingar 

om vad ett gott föräldraskap är trots att det främst är barn från arbetarklassen som kommer i 

kontakt med socialtjänsten (Alexandersson, 2006, sid. 35). 

 

Dartingtonprojektet (1995-1997) 

I Sverige under 1990-talet mottog familjevården kritik från JO och Riksdagens revisorer 

vilket liknade den kritik som engelska socialtjänsten mottog under 1970-talet. Kritiken gällde 

dels socialsekreterarens handläggning där det ansågs att barnet inte kom till tals tillräckligt 

mycket men också att de lagstadgade utredningstiderna inte hölls. Det saknades även 

dokumenterad uppföljnings- och genomförandeplaner under tiden barnet var placerad. 

Socialstyrelsen fick därför på uppdrag av Regeringen att finna en arbetsmetod som syftade till 

att stärka familjehemsvården vilket ledde till att man startade Dartingtonprojektet 

(Socialstyrelsen, 2006, sid 15).  

 

I Dartingtonprojektet valde Socialstyrelsen att översätta och tillämpa Insats- och 

bedömningsformuläret från LACS. Fyra kommuner deltog i projektet för att finna ett sätt att 

använda den engelska metoden i Sverige, kommunerna var Luleå, Uppsala, Stockholm och 

Helsingborg. I projektet framkom det att man fann Insats- och bedömningsformuläret som en 

bra bedömningsmodell men att det var tidkrävande. Intervjupersonerna i projektet uttryckte 

att de fann ny och viktig information om barnet vid arbetet med formuläret och därför 

önskade projektdeltagarna att få använda LACS i sin helhet och därav startade Socialstyrelsen 

BBiC-projektet (Socialstyrelsen, 2006, sid. 15). 

 

I samband med Dartingtonprojektet gjorde Socialstyrelsen olika studier på 

familjehemsplacerade barn, även barn med utländsk bakgrund. Det framkommer inte i 

Dartingtons slutrapport (2000) om det är ensamkommande flyktingbarn eller inte. Det 

framkommer inte heller i slutrapporten (2000) vilken inverkan de olika studierna hade på 
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själva projektet mer än att studierna på alla de familjehemplacerade barnen som deltagit 

förtydligar den kritik som familjehemsvården fick av JO och Riksdagens revisorer. I 

slutrapporten (2000) uttrycks det även att Dartingtonprojektet inte är avsett att vara 

generaliserbart. Resultatet kunde inte  användas på alla kommuner på grund av fel som begick 

i studiens metod och urval. I summeringen av Daringtonprojektets slutrapport (2000) 

framkommer det att ingen socialsekreterare tycker att det var negativt att arbeta med 

intervjuformuläret, men att man ändå ansåg formuläret vara ”tungrott och tidsödande” 

(Socialstyrelsen, 2000, sid 52). 

 

Kritik mot Dartingtonprojektet 

Ett år efter att Daringtonprojektet avslutats i de fyra kommunerna gjordes en uppföljning där 

det framkom att nästan allt projektarbete avslutats. Som anledning angav socialsekreterarna 

resurs- och tidsbrist, personalomsättningar samt att man inte ville utsätta ett barn för intensivt 

intervjuarbete när man inte kunde garantera en tät kontakt med barnet (Socialstyrelsen, 2000, 

sid. 59f). Arbetsledarna påpekar också att de anser projektets huvudsyfte vara otydligt; är 

syftet att förbättra barnets situation eller ge socialtjänsten ett bättre uppföljningsverktyg? 

(Socialstyrelsen, 2000, sid. 60) 

 

BBIC-projektet (1999-2005) 

Ambitionen med BBiC-projektet var att förbättra socialtjänstens arbete med barn vid 

utredningar, för att ge socialsekretarena ett enhetligt och systematiskt verktyg (Rasmusson, 

2004, sid 26). Under BBiC-projektet använde man sig av bottom-up-strategi med top-down-

perspektiv med vikten på den lokala förankringen, där det var sju projektkommuner som hade 

en aktiv roll i arbetet med att översätta och anpassa det engelska materialet till svenska 

förhållanden samt att minska omfånget på det engelska materialet för att det skulle kunna 

komma att fungera i den svenska praktiken (Rasmusson, 2004, sid. 23 och Socialstyrelsen, 

2006, sid. 16 och Johansson, 2004, sid. 74).  

 

För att få till en bra förankring och implementering på lokal nivå la man vikt vid att det var ett 

politiskt beslut att införa BBiC, vilket innebar att kommunen skrev på ett avtal med 

Socialstyrelsen, nästa steg var att man bildade lokala projektteam med projektchef, BBiC-

utbildare, arbetsledare från olika grupper och IT-ansvariga (Rasmusson, 2004, sid. 21f, 

Socialstyrelsen, 2006, sid.16). För att kommunerna skulle bli så delaktiga som möjligt 
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skapade Socialstyrelsen så kallade benchmarking-grupper och utbildargrupper där 

projektcheferna och utbildarna ingick och hade möten några gånger per år mellan 1999-2002. 

Under mötena diskuterades projektet, erfarenheter samt för och nackdelar med BBiC. 

Tillsammans försökte man hitta lösningar och fortsätta förbättra under projektets gång 

(Rasmusson, 2004, sid. 21ff, Socialstyrelsen, 2006, sid.16ff).  

Under 2001-2002 fick de sju projektkommunerna tillgång till det fullständiga materialet med 

de ca 15 formulären och fram till 2003 skulle materialet användas utan att ändringar fick 

göras och 2003 avslutades testperioden i de 7 projektkommunerna. Därefter skedde en 

omarbetning av BBiC-projektet fram till 2005 då man började spridningen av BBiC-systemet 

till resterande kommuner i Sverige (Rasmusson, 2004, sid 23).  

 

Kritik under BBiC-projektet 

Svenska socialsekreterare har kritiserat BBiC under BBiC-projektet och den kritik som 

framkom liknar den som även LACS och AF fått. Den huvudsakliga kritiken handlar om att 

BBiC inte går att använda vid arbetet på alla barn. (Rasmusson, 2004, sid. 47).  

Inom BBiC-projektets tidsram har Ward (2000), som var delaktig i framtagandet av de sju 

behovsområdena, besvarat kritiken med att de studier som gjordes på barn hade ett 

representativt urval och sammalagt deltog 369 barn, vilket enligt Ward (2000) gör studien 

universell och därför kan behovsområdena appliceras på alla barn. Dock var det bara barn 

som bodde med sina föräldrar som deltog i studien (Rasmusson, 2004, sid 46f). Detta innebär 

att barn som är föräldralösa, exempelvis ensamkommande flyktingbarn, ej har deltagit i 

studien. Huruvida de föräldralösa barnens röst hade gjort skillnad i studien har det ej forskats 

om. Faktum kvarstår dock att de föräldralösa barnen och framför allt de ensamkommande 

flyktingbarnen som målgrupp ej har blivit representerande i studien som ligger till grund för 

framtagandet av LACS och därför även BBiC, då BBiC:s behovsområden är direkt översatta 

från dess engelska föregångare. 

 

Bakgrund ensamkommande flyktingbarn 

Ensamkommande flyktingbarn är inte ett nytt fenomen i Sverige. Under andra världskriget 

kom exempelvis 70 000 finska barn till Sverige (Von Scheele & Strandberg, 2010).  

2005 ansökte 398 ensamkommande flyktingbarn om asyl i Sverige jämfört med 2009 när 

2250 ensamkommande flyktingbarn ansökte. De länder i EU som under senaste tid tagit emot 

flest ensamkommande flyktingbarn är Storbritannien, Sverige, Frankrike och Österrike 
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(Bengtsson & Ekfeldt, 2010) 

 

UNHCR definierar ensamkommande flyktingbarn enligt följande:  

”Ett ensamkommande barn är en person under arton år som är åtskild från 

båda sina föräldrar eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära 

ansvaret för barnet.” 

 Denna definition togs fram 2001 i en rapport från FN:s generalsekreterare till 

generalförsamlingen (Regeringen, internet, 121003).  

 

Den gemensamma nämnaren för ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige är 

oroligheter i hemlandet. Det är föräldrarna eller annan vårdnadshavare som skickar iväg sina 

barn ifrån riskfyllda situationer. Det kan även hända att vårdnadshavaren skickar iväg sina 

barn som ett så kallat ”ankarbarn”. Med ankarbarn menas att man sänder iväg sitt barn till 

exempelvis Sverige. När barnet fått uppehållstillstånd kommer resterande familjemedlemmar. 

De får uppehållstillstånd genom kriteriet att de är anhöriga till någon med uppehållstillstånd 

(Von Scheele & Strandberg, 2010 sid. 12 och Utlänningslagen, 2012, 5 kap 3§ och O’Connell 

& Farrow, 2007, sid. 13ff ).  

 

Från Migrationsverket till socialtjänsten 

Första instans i Sverige för det ensamkommande flyktingbarnet är Migrationsverket. Där 

avgörs om barnet ska söka asyl eller någon annan typ av uppehållstillstånd, exempelvis 

anhöriginvandring. När det fastslagits att det handlar om ett ensamkommande flyktingbarn 

och att denne söker asyl görs en utredning som tar upp till fyra månader. Barnet placeras 

under tiden på ett transitboende eller direkt på ett HVB-boende ute i en kommun. Får barnet 

avslag på sin asylansökan kan detta överklagas till Migrationsdomstolen (Von Scheele & 

Strandberg, 2010, sid. 13f och Utlänningslagen, 2012, 5 kap 3§). När Migrationsverkets 

utredning är färdig och det ensamkommande flyktingbarnet fått tillstånd att stanna i Sverige, 

vanligtvis med ett PUT, tar socialtjänsten över ansvaret för barnet (Von Scheele & 

Strandberg, 2010, sid. 46f, och Dahlberg & Forsell, 2006, sid. 13). Om barnet 

kommunplacerats under Migrationsverkets utredning har oftast Socialtjänsten påbörjat sin 

egen utredning vilket i sin tur max får ta fyra månader. Direkt när det ensamkommande 

flyktingbarnet kommer till Sverige ska en god man utses av Socialnämnden som ska verka i 

vårdnadshavarens ställe. (Von Scheele & Strandberg, 2010, sid. 10,17 och Günther, 2010).  
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Ensamkommande flyktingbarn i studien 

I den här studien är ensamkommande flyktingbarn främst pojkar i 15-18 års ålder ifrån 

Afghanistan som flytt själva eller som blivit själva under flykten. Pojkarna är placerade på 

HVB-boenden i kommunal regi. Pojkarna har genom Migrationsverket placerats ute i de 

svenska kommuner som har kunnat ta emot dem för att placera dem på boenden. I 

intervjuerna framkommer det att det börjar komma ensamkommande pojkar som även flytt 

från andra länder, så som Somalia. Det finns även barn som flyr med släktingar som i 

Migrationsverkets mening är ensamkommande flyktingbarn men som utreds som 

familjehemsplaceringar eller så kallade släktingplaceringar av Socialtjänsten. Eftersom den 

vuxna anses ha det primära ansvaret utreds de därför som ett familjehem. Pojkarna som det 

talas om i studien är ofta olika hårt traumatiserade av vad de gått igenom under sin flykt och 

de har olika lätt att prata om sin flykt med socialsekreterarna. Flera av socialsekreterarna, 

cheferna och HVB-personalen uttrycker i studien att det även uppstår förvirrig för barnen om 

vad som skiljer socialsekreterarens och Migrationsverkets arbetsuppgifter. Denna oklarhet 

bidrar till att innan barnen fått sina PUT kan de ha svårt att prata med socialsekretarena och 

svara på deras frågor eftersom de upplever rädsla över att socialsekreterarna ska berätta vad 

de vet för Migrationsverket och att det då ska påverka asylprocessen. De socialsekreterare och 

HVB-personal som deltagit i studien påpekar att man försöker så gott man kan med att lugna 

barnen genom att vid upprepade tillfällen förklara att det barnen berättar för 

socialsekreteraren inte får föras vidare till Migrationsverket. HVB-personalen påpekar även i 

studien vilken press barnen går igenom och att de ofta mår dåligt och finner utredningarna 

svåra att följa.  

 

Teori 

Vi har valt att utgå från Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater med inriktning på deras 

handlingsutrymme eftersom syftet med uppsatsen är att förstå hur handlingsutrymme skapas 

vid användandet av BBiC för socialsekreteraren som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn. Vi har även valt att utgå från tre teoretiska begrepp som återfinns i Lipskys teori 

eftersom vi anser att de kan vara fruktbara i samband med analyseringen och teoretiseringen 

kring socialsekreterares handlingsutrymme.  
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Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati  

Begreppet gräsrotsbyråkrat, eller fronlinjebyråkrat som det ibland kallas i Sverige, kommer 

ifrån Lipskys teori med samma namn. En gräsrotsbyråkrat är en offentligt anställd tjänsteman 

som dagligen interagerar med klienter och som i sitt arbete har ett betydande 

handlingsutrymme (Lipsky, 2010). Handlingsutrymmet ger tjänstemännen möjlighet att tolka 

lagen efter eget godtycke och Lipsky menar att det är den mänskliga faktorn som påverkar hur 

lagarna efterlevs (Lipsky, 2010). 

I uppsatsens sammanhang är det socialsekreterare eller enhetschefer på ett HVB-boende för 

flyktingungdomar som styrs av Socialtjänstlagen, Förvaltningslagen och Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga.  Även om det inte finns en lag som styr över hur 

gräsrotsbyråkraterna ska använda BBiC vid sin handläggning finns det riktlinjer över hur man 

generellt ska tänka och arbeta med BBiC.  

 

Vid intervjuerna vi utförde upplevde vi att vid handläggning gällande ensamkommande 

flyktingbarn skapas ett större handlingsutrymme eftersom det finns delar av BBiC som inte är 

applicerbart på ensamkommande flyktingbarn, och som chef2 uttrycker i sin intervju är det 

vid ett för stort handlingsutrymme som handläggningen inte längre är rättssäker eftersom 

klienten inte längre kan räkna med att få samma behandling oavsett kommun eller 

handläggare.  

 

Förklaring av teoretiska begrepp 

Legitimitet är ett generaliserat antagande att agerandet av en maktutövande organisation, i 

denna uppsats Socialstyrelsen och socialtjänsten, är lämpligt inom vissa socialt konstruerade 

system av normer och värderingar (Scott, 2003, s. 313-314).  I uppsatsens sammanhang tolkar 

vi legitimitet genom att Socialstyrelsen och socialtjänsten strävar efter legitimitet genom att 

ha skapat arbetsmodellen BBIC för hur socialtjänsten ska handlägga barn och ungdomar på 

ett gemensamt sätt, där också ensamkommande flyktingbarn ingår. En kommuns legitimitet 

kan däremot ifrågasättas om socialsekreterare har ett för stort handlingsutrymme vid arbetet 

med BBiC eftersom det kan leda till att man inte arbetar kontinuerligt i de kommuner som 

BBiC används. Använd sinte BBiC på ett gemensamt sätt kan man inte heller försäkra 

klienten om rättsäkerhet vilket i sin tur leder till ett förlorande av legitimitet.  
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Normer är generaliserade regler som styr beteende, de är socialt konstruerade i ett samhälle, 

en organisation eller i en arbetsgrupp. I exempelvis en kommunal organisation som 

socialtjänsten finns en underliggande förståelse för hur man ska agera, tycka och bete sig 

gentemot varandra, klienter, arbetssättet och organisationen och normerna blir en struktur. 

Strukturerna i en organisation kan förändras, exempelvis med ny personal men det finns alltid 

normer som ger struktur inom offentliga organisationer är det exempelvis norm att klientens 

rättsäkerhet ska försvaras. Även om det skapar social struktur betyder inte det att alla 

godkänner normerna utan normerna och strukturerna kan fortfarande ifrågasättas och ändras 

(Scott, 2003, s 18-20).  

 

Bottom-Up/Top-down är två begrepp myntade för att förklara hur man kunde nå de bästa 

resultaten av implementeringsarbete av nya arbetssätt och målsättningar. När man till exempel 

skulle implementera BBiC i Sverige bestämde Socialstyrelsen på uppdrag av Regeringen, att 

för att nå ett så bra resultat som möjligt, skulle man låta kommunerna vara med och bestämma 

hur utformningen skulle se ut av det nya arbetssättet (Evans, 2011, sid. 369f). Socialstyrelsen 

hade alltså en bottom-up strategi där man ansåg att de som närmast skulle arbeta med 

metoden också skulle vara de som redan under implementeringsprocessen kunde hitta saker 

som behövde förändras. Motsvarigheten är Top-down där det är de högre styrande, 

exempelvis Socialstyrelsen går in och ger direkta besked på hur man ska utföra 

arbetsuppgifter utan att ha tillräckligt med insyn om hur det påverkar socialsekreteraren eller 

klienten (Rasmusson, 2004, sid. 21-24). Exempel på det är när Socialstyrelsen går ut med 

stöddokument gällande hur socialtjänsten ska arbeta med BBiC vid ärende gällande 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

Metod  

För att uppnå studiens syfte och frågeställningar har vi valt att göra 12 kvalitativa och semi-

strukturerade intervjuer i åtta olika kommuner i södra Sverige. Vi har valt att göra denna typ 

av intervjuer eftersom det vi eftersträvar är att förstå hur handlingsutrymme skapas vid 

användandet av BBiC för socialsekreteraren som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. 

Vi vill med hjälp av våra intervjupersoner få exempel på vilka skepnader handlingsutrymmet 

tagit och även hur det påverkar kommunernas legitimitet och rättssäkerhet. Vid användningen 

av kvalitativa studier är man generellt intresserad av att förstå sociala fenomen utan att sträva 
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efter att förklara dem, så som i kvantitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2009, sid 39f). 

Kvalitativ forskningsintervju bygger på intervjuarens kunskap om ämnet, färdigheter och 

personliga omdömen när det gäller att ställa frågor och följdfrågor. En kvantitativ 

undersökning däremot söker orsakssamband och förklaring (Kvale & Brinkmann, 2009, sid 

98). I ett tidigt skede funderade vi på att utföra en kvantitativ enkätundersökning om 

socialsekreterarnas arbetssituation för att sedan följa upp med kortare semistrukturerade 

intervjuer. Vi valde istället att göra semistrukturerade intervjuer och litteraturstudie eftersom 

vi ansåg att en enkätstudie skulle vara väldigt tidskrävande samt att den information vi ville ta 

reda på i enkäterna kunde vi söka reda på egen hand. Enkäterna syftade till att exempelvis 

fastställa hur många ensamkommande flyktingbarn kommunen tog emot per år. Det negativa 

med att välja kvalitativa intervjuer istället för att välja kvantitativa enkäter är att kvalitativa 

studier sällan går att generalisera medan det är enklare att generalisera kvantitativa studier. Vi 

ser därför våra intervjupersoners svar som exempel och inte som svar som går att 

generalisera.  

 

Litteraturstudien 

Förutom de kvalitativa semi-strukturerade intervjuerna har vi även gjort litteraturstudier där 

Socialstyrelsens publikationer om BBiC har varit vårt främsta fokus.  Det har givits ut 

rapporter om Dartingtonprojektet och BBiC-projektet som vi har granskat för att kunna finna 

likheter och skillnader vid dagens handläggning av BBiC under arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. Vi har även använt oss av Socialstyrelsens grundbok om BBiC och läst igenom 

BBiC-dokumenten som används vid handläggning. Vid enklare frågor om hur många 

kommuner i Sverige som har BBiC idag ringde vi även Socialstyrelsen och talade med en 

handläggare vid namn Agåker. Litteraturstudien presenteras i bakgrundskapitlet.  

 

Den kvalitativa studien 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville att intervjun skulle vara mer 

avslappnad och kännas som ett samtal, men samtidigt få uppfattningar om intervjupersonens 

egna uppfattningar om sin arbetssituation och personens egna perspektiv genom färdiga 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, sid 43).  

 

De personer vi har intervjuat har haft olika befattningar. Tre intervjupersoner har 

chefspositioner såsom enhetschefer för kommunens HVB-boende där de ensamkommande 
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flyktingbarnen bor. Sju intervjupersoner är socialsekreterare som arbetar som uppföljare, 

utredare eller båda delar. Vi fick även möjlighet att intervjua två behandlingspedagoger som 

arbetar på ett HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. Detta valde vi att göra 

eftersom den information vi fått om ensamkommande flyktingbarn endast kommer ifrån 

litteratur och vi ansåg det vara relevant att intervjua dem om hur arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn ser ut för dem och hur delaktiga och insatta de var i BBiC. Vi 

redovisar och bemöter den information vi samlat in genom intervjuerna tillsammans med 

tidigare forskning samt med teoretiska begrepp.  

 

Urval 

Vi anser att tolv intervjuer i åtta kommuner har gett oss exempel på hur handlingsutrymme 

skapas vid användandet av BBiC för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn. Vi har haft som krav när vi sökte intervjupersoner att man ska ha erfarenhet och 

kännedom om BBiC samt handläggningen av ensamkommande flyktingbarn, detta innebär att 

vi har haft ett målstyrt urval (Bryman, 2011, sid. 394).  

 

Ett undantag från vår urvalsram gjordes då vi blev erbjudna att göra intervjuer i en kommun 

som inte ännu använder BBiC för ensamkommande flyktingbarn men i övrigt har BBiC-

licens. Vi ansåg att den här kommunen kunde bidra med ännu en vinkel och synsätt på arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn och valde därför att genomföra intervjuer även i den 

kommunen. Den kunskap vi kunde hämta ifrån undantagskommunen var att de inte valt att 

lägga handläggningen av ensamkommande flyktingbarn under Barn och familj-avdelningen 

vilket alla andra kommuner vi besökt har gjort, istället har de lagt ensamkommande 

flyktingbarn under Integration och Flykting”. De uppgav också att de väntat med att 

implementera BBiC vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn eftersom de kände att det 

var mycket som inte passade deras ungdomar, dock ville de börja använda det nu eftersom det 

kändes rätt då det används på alla andra barn.  

 

Intervjupersonerna 

För att läsaren lättare ska kunna följa med i uppsatsen, och sortera vem som säger vad, har vi 

valt att ge varje intervjuperson kodnamn som bygger på deras befattning. Om inget annat 

uppges har kommunerna full BBiC-licens.  
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Socsekr1 Arbetar med uppföljning av placerade barn i en mindre kommun i södra Sverige. 

Kommunen har prövolicens för BBiC. Är BBiC-utbildad. Intervjuades 2012-11-27 i ca 1 

timme.  

 

Socsekr2 Arbetar med utredning och uppföljning av ensamkommande flyktingbarn samt 

övriga ungdomar i en mindre kommun i södra Sverige. Intervjupersonen är också BBiC-

utbildare i kommunen samt ansvarig för socialtjänstens datorsystem. Är BBiC-utbildad. 

Intervjuades 2012-11-29 i ca 1 timme. 

 

Socsekr3 Arbetar med utredning och uppföljning för ensamkommande flyktingbarn samt 

uppföljning på övriga placerade barn i mindre kommun i södra Sverige. Är ensam på 

arbetsplatsen med att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Är BBiC-utbildad. 

Intervjuades 2012-11-30 i ca 1 timme. 

 

Socsekr4 Arbetar som integrationssekreterare, tjänsten är uppdelad med 50 % som 

handläggare för ensamkommande flyktingungdomar som placeras på kommunens HVB-hem. 

Utreder och följer upp ensamkommande flyktingbarn. Övriga 50 % är som handläggare för 

vuxna flyktingar. Arbetar i mindre kommun i södra Sverige. Kommunen har ej implementerat 

BBiC på ensamkommande flyktingbarn än, men intervjupersonen gör vård- och 

genomförandeplan i BBiC samt har börjat göra utredningar enligt BBiC. Är ej BBiC-utbildad. 

Intervjuades 2012-12-10 i ca 1 timme. 

 

Socsekr5 Socialsekreterare på barn- och familjeavdelningen. Arbetar med alla placerade barn, 

inkluderat ensamkommande flyktingbarn. Gör utredningar och uppföljning. Arbetar i en 

större kommun i södra Sverige. Är BBiC-utbildad. Intervjuades 2012-12-12 i ca 1 timme. 

 

Socsekr6 Socialsekreterare på barn- och familjeavdelningen, jobbar med socsekr 5. Arbetar 

med alla placerade barn, inklusive ensamkommande flyktingbarn. Gör utredningar och 

uppföljning. Arbetar i en större kommun i södra Sverige. Är BBiC-utbildad. Intervjuades 

2012-12-12 i ca 1 timme. 

 

Socsekr7 Socialsekreterare, är en av två socialsekreterare som jobbar med ensamkommande 

flyktingbarn på barn och familjeavdelningen. Jobbar 50 % med ensamkommande flyktingbarn 

och 50 % med övriga barn. Gör utredningar och uppföljningar för alla ärenden, samt 
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handleder familjehem. Är BBiC-utbildare i kommunen. Kommunen är mindre och belägen i 

södra Sverige. Är BBiC-utbildad. Intervjuades 2012-12-14 i ca 1 timme. 

 

Chef1 Arbetsledare för flyktingmottagandet, ensamkommande flyktingbarns HVB-boende i 

kommunen samt för socialsekreteraren som sköter utredning och uppföljning av de 

ensamkommande flyktingbarnen. Arbetar i en mindre kommun i södra Sverige. Kommunen 

har prövolicens för BBiC. Är BBiC-utbildad. Intervjuades 2012-11-28 i ca 1 timme. 

 

Chef2 Föreståndare för HVB-boende i kommunen. Har även som arbetsuppgift att utreda de 

flyktingbarnen när de först kommer till kommunen, lämnar sedan över utredning till 

socialsekreterare som gör uppföljning. Arbetar i en mindre kommun i södra Sverige. Har 

BBiC-utbildning. Intervjuades 2012-12-05 i ca 1 timme. 

 

Chef3 Är enhetschef för flykting och integrationsavdelningen i kommunen, tillika 

föreståndare för HVB-boendet som de ensamkommande flyktingbarnen placeras på. Arbetar 

med socsekr 4. Kommunen har ej implementerat BBiC vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn, förväntas göra det efter årsskiftet. Intervjupersonen är BBiC-utbildad. 

Intervjuades 2012-12-10 i ca 1 timme. 

 

HVBpers1 Vikarierande behandlingspedagog på HVB-boendet som chef1 är arbetsledare för. 

Har arbetat på boendet i sju månader vid intervjutillfället. Är ej BBiC-utbildad men har fått 

information om BBiC under sin utbildning. BBiC används till viss del på boendet. 

Intervjuades 2012-11-28 i ca 30 timme. 

 

HVBpers2 Behandlingspedagog på HVB-boendet som chef1 är arbetsledare för. Är BBiC-

utbildad. Intervjuades 2012-12-04 i ca 30 min. 

 

Vi har använt oss av alla intervjupersoner i studien men vissa mer än andra. Chef3 och 

Socsekr4 hade intressanta synpunkter på hur BBiC kan skilja sig från deras nuvarande 

dokumentsystem men för studiens analys blev det inte helt relevant. Det vi istället kunde 

använda var vad de nu såg som positivt med att börja använda BBiC och vad de såg som 

mindre positivt. HVB-personal valde vi att intervjua eftersom de gav oss en kompletterande 

kunskap om ensamkommande flyktingbarn och deras kunskap använder vi oss av vid 

bakgrundskapitlet om ensamkommande flyktingbarn som exempel på den problematik som 
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ensamkommande flyktingbarn kan ha med sig till Sverige. Vid två intervjutillfällen 

intervjuades två intervjupersoner samtidigt eftersom de arbetar tillsammans och själva valde 

att lägga upp intervjun på så vis.  

 

Studiens disposition  

I inledningen presenteras forskningsproblemet, syfte och frågeställningar. Där efter kommer 

tidigare forskning där studier kring BBiC presenteras. I bakgrunden framkommer BBiC:s 

historia samt bakgrundsfakta kring ensamkommande flyktingbarn i Sverige. I teorin 

presenteras gräsrotsbyråkratin och de teoretiska begrepp som används i analysen. I metoden 

förklaras tillvägagångssätten i studien, urval samt etiska överväganden. I resultat och analys 

presenterar vi vår empiri samt bemöter den med tidigare forskning samt teoritiska begrepp.   

För att ge läsaren en tydligare bild på den komplexitet som BBiC kan innebära för en 

socialsekreterare avslutar vi vår resultatdel med att ställa upp två fiktiva ”fallstudier” som 

bygger på den empiri vi samlat in under intervjuerna. Empirin avser endast 

socialsekreterarnas ärendegång och deras egna exempel på hur man bemöter 

ensamkommande flyktingbarn genom BBiC. I ”fallstudierna” får läsaren möta Ahmed, 17 år, 

som får möta två socialsekreterare i två olika kommuner. Båda socialsekreterarna arbetar 

utifrån BBiC men trots det får Ahmed olika bemötanden och bedömningar vilket vi sedan 

diskuterar. Fallstudierna är helt fiktiva och varken socialsekreterarna eller Ahmed finns på 

riktigt.  

Avslutningsvis i sammanfattningen redogör vi för de viktigaste resultaten i studien.  

I slutdiskussionen återknyter vi till det vi redogjort för i resultat- och analysdelen. Detta gör vi 

utifrån våra frågeställningar för att förtydliga för läsaren att vi fått svar på det vi frågat efter. 

 

Uppdelning av arbete 

Vi har huvudsakligen utfört vår forskning gemensamt. Framförallt gjorde vi intervjuerna, 

resultatet och analysen tillsammans för att vara lika insatta. Alla intervjuer förutom en har 

spelats in och sedan transkriberats. Den intervju som inte transkriberades skrevs istället ner 

som ett referat byggt på minnesanteckningar. Transkriberingarna delades upp mellan oss så vi 

hade sex var och sedan läste vi igenom intervjuerna och sammanställde dem tillsammans. Vi 

har även delat upp den tidigare forskningen mellan oss för att tillgodose oss så mycket 

litteratur som möjligt. Även om vi arbetat fram vissa delar var för sig har vi hela tiden haft 

chansen att arbeta genom materialet för att det ska spegla oss båda. 
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Etiska överväganden 

Vi strävar inte efter att belysa klienternas syn på dokumentationssystemet BBiC utan vi vill 

förstå hur handlingsutrymme skapas vid användandet av BBiC för socialsekreteraren som 

arbetar med ensamkommande flyktingbarn. De vi har intervjuat är professionella personer i 

socialtjänsten och därför ingår det att deras arbete kan komma att studeras. Vi studerade, utan 

att prata om särskilda ärenden, hur det ser ut att arbeta med BBiC. Frågorna var inte heller 

personligt ställda mot den enskilda individen utan generella för arbetssättet och riktade mot 

själva professionen. 

 

Vi har inte lovat intervjupersonerna total anonymitet eftersom vi benämner att de jobbar i en 

mindre eller större kommun i södra Sverige, dock inte vilka kommuner. Dessutom kan 

uppsatshandledaren och examinatorn få möjlighet att ta del av intervjumaterialet om det 

skulle anses nödvändigt och detta förklarades för intervjupersonerna vid själva uppsökandet, 

vilket gav dem möjlighet att avböja.  

Vid sökandet av intervjupersoner uppgav vi att vi ville spela in våra intervjuer för att senare 

kunna transkribera dem vilket godkändes av alla förutom en. Personen som inte ville bli 

inspelad gick istället med på att vi skulle föra minnesanteckningar som sedan skrevs ner i 

referatform. Vid intervjuerna har vi inte uppgett för de som intervjuas vilka kommuner som 

ingår i studien. Däremot kan intervjupersonerna räkna ut det vid publikationen eftersom flera 

av kommunerna som intervjuats har ingått i så kallas nätverksträffar med varandra eller har 

andra samarbeten. Något vi inte visste när vi bokade intervjupersonerna. 

 

Vi tror inte att vår publikation kan påverka våra intervjupersoner negativt eftersom vi inte 

avser att peka ut enskilda socialsekreterare och avgöra om de gör rätt eller fel. Det vi 

eftersöker är en förståelse för hur handlingsutrymmet skapas vid användingen av BBiC. I 

publikationen har vi därför undvikit att uttala oss värderande om det som våra 

intervjupersoner berättat för att istället se deras skildringar som exempel på det 

handlingsutrymme som skapas.  

 

. 
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2. Resultat och Analys 

I resultatet kommer vi lyfta fram det som framkommit vid intervjuerna med socialsekreterare, 

enhetschefer och HVB-personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, totalt är det 

12 personer som intervjuats. Vi kommer analysera detta med hjälp av teoretisering kring 

handlingsutrymme. I det här kapitlet kommer vi även presentera två ”fiktiva fallstudier” för 

att konkretisera problemet med ett för stort handlingsutrymme vid användandet av BBiC vid 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Vi avslutar med en sammanfattning där våra 

viktigaste fynd lyfts fram.  

 

Socialsekreterarens handlingsutrymme 

När BBiC år 2005 gjordes tillgängligt för alla svenska kommuner var avsikten att det skulle 

användas precis som det var, vilket innebar exempelvis att man inte fick välja bort rubriker 

som ansågs irrelevanta för klienten. Dock insåg Socialstyrelsen att det fanns behov av 

flexibilitet i användandet för att komma ifrån överutredning, därför gav man ut nya riktlinjer 

som tillät flexibilitet, eller handlingsutrymme, för socialsekreteraren (Rasmusson, 2004). 

Finns en förståelse för BBiC så minskas det egna handlingsutrymmet då det inte behövs för 

att förstå hur arbetet ska gå till (Alexandersson, 2006, sid 261). Efter att BBiC lämnades över 

till övriga kommuner verkar förståelsen blivit sämre och ett större handlingsutrymme 

öppnades från kommunerna till socialsekreterarna. De enhetschefer och socialsekreterare som 

deltagit i uppsatsen har inte varit delaktiga i implementeringen av BBiC i sina kommuner och 

alla utom socsekr2 saknade kunskap om hur implementeringsprocessen gick till. Under 

implementeringsprocessen av BBiC i Sverige var en viktig del att alla som ingick var insatta i 

varför man implementerade BBiC och även kände att de hade rätt att påverka både innehållet i 

BBiC och själva processen, detta gäller även enhetscheferna. 

 

Handlingsutrymmet sätts på sin spets vid ärenden som gäller ensamkommande flyktingbarn 

eftersom det i dagsläget inte finns några riktlinjer för hur man ska arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn. Istället ska handläggarna utreda det som om det vore vilket 

barn som helst vilket blir felaktigt då ensamkommande flyktingbarn är just ensamma och 

BBiC är en arbetsmodell som utgår från hur föräldraförmågan påverkar barnets behov. Detta 

leder till att handläggarna får arbeta efter eget gottycke och därför plockar de bort det som de 

inte anser passar. Det är också väldigt spridda åsikter om vad som är relevant att utreda 

gällande ensamkommande flyktingbarn. Chef2 som gör utredningar på ensamkommande 
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flyktingbarn påpekar att man inte har en föräldraförmåga att titta på när man utreder 

ensamkommande flyktingbarn. Istället är det lätt att fokusera för mycket på att ungdomen är 

ett ensamkommande flyktingbarn och därav utreder för mycket om barnets flykt till Sverige 

istället för att utreda barnets behov i Sverige. 

 

Att BBiC inte är en representativ arbetsmodell för ensamkommande flyktingbarn ges exempel 

på i studien där bland annat sju socialsekreterare i sex olika kommuner har intervjuats. Vid 

intervjuerna framkommer det att den enskilda socialsekreteraren har ett betydande 

handlingsutrymme vid sin handläggning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn. 

De sju olika handläggarna har sju olika sätt att handlägga ärenden på, trots det att vissa av 

kommunerna ingår i nätverksmöten tillsammans, där man har för avsikt att diskutera arbetet 

med BBiC för att alla ska handlägga likadant.  

 

Genom att BBiC används på olika sätt som arbetsmodell av olika socialsekreterare och chefer 

kommer man inte kunna påvisa den legitimitetsstämpel som BBiC syftar till. För att skapa 

legitimitet behöver organisationen efterlika de socialt konstruerade normer och värderingar i 

den kontext som organisationen befinner sig i. I det här fallet innebär det att socialtjänsten vill 

efterlikna Socialstyrelsen som i sin tur vill efterlikna samhället för att befolkningen känner 

tillit att det som bestäms är rättsäkert och legitimt (Scott, 2003, sid 314 & Johansson, 2002, 

sid 14f). Två av intervjupersonerna talar om att BBiC ger organisationen legitimitet, tillika en 

kvalitétstämpel eftersom tanken är att alla ska göra likadant i alla kommuner.  

Socsekr2 anser att anledningen till att man införskaffar BBiC är att det blir ett sorts 

grupptryck, man vill inte vara kommunen som står utanför och att de kommuner som har 

BBiC har en kvalitétstämpel. Chef2 menar att en av BBiC:s största fördelar är att man 

kvalitetssäkrar arbetet eftersom klienten ska förvänta sig samma typ av frågor oberoende av 

vem klienten möter. 

 

Bottom-up/top-down 

Under BBIC-projektet använde man sig av bottom-up-strategi med top-down-perspektiv 

(Johansson, 2004, sid. 74) vilket även känns igen i de kommuner som deltagit i intervjuerna. 

Det är socialsekreterarna som styr hur de vill använda dokumenten men det är Socialstyrelsen 

som skapar ramarna för styrningen genom sina riktlinjer. Eftersom det inte finns riktlinjer för 

hur man arbetar med BBiC vid ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn får 
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socialsekreterarna istället följa de allmänna riktlinjerna för BBiC. Chef 2 sammanfattar 

problematiken med att säga;  

”så det kan vara att om du har tio utredningssekreterare så kan det finnas tio olika sätt att 

utreda på och då är det inte kvalitetssäkert och inte rättssäkert för klienten”. 

 

Att använda ett Bottom up perspektiv kan vara positivt för handläggararen då det ger en 

möjligt att engagera sig i BBiC-processen samt ger det även socialsekreteraren känslan av att 

vara betydelsefull genom att påverka rutiner och regler (Khoo, Hyvönen & Nygren, 2007, sid. 

96). Om man ser på Bottom up perspektivet som stärkande för den enskilde socialsekreteraren 

blir det genast ett positivt perspektiv som kan användas för att skapa en engagerad och 

arbetsvillig arbetsplats men samtidigt kan det ge ett handlingsutrymme som ur ett större 

perspektiv kan skada klienten då det inte är rättsäkert för klienten om olika kommuner skapar 

sina egna regler och riktlinjer vid arbetet med BBiC. Vid ett bottom up-perspektiv bör därför 

handlingsutrymmet vara inom ramen för BBiC:s syfte vilket är att sätta barnets behov i fokus 

och skapa en enhetlig arbetsmodell för alla kommuner i Sverige.  

 

Det vanligaste sättet att arbeta med BBiC på vid ärenden gällande ensamkommande 

flyktingbarn är att endast utgå från det så kallade ”BBiC-tänket”. ”BBiC-tänket” innebär att 

socialsekreteraren gör utredningar som liknar BBiC men enhetligheten i utredningarna saknas 

mellan socialsekreterarna då få använder sig utav BBiC-dokumenten fullt ut (Rasmusson, 

2004). BBiC-tänket är även det som har implementerats bäst på arbetsplatsen och som lättast 

har kunnat föras vidare till andra kommunala organisationer så som HVB-boendena där de 

ensamkommande flyktingbarnen bor.  

 

Tidigare forskning visar att det finns ett behov av att BBiC-materialet anpassas till lokala 

förutsättningar i samband med att BBiC implementeras i kommunerna. Dock behövs det 

fortfarande styrning från Socialstyrelsen och politiker för att arbetsmodellen ska förbli 

enhetlig i dokumentationen, och risken för ”BBiC-tänk” uteblir. Lämnas socialsekreterarna 

själva med BBiC utan styrning är risken stor att det blir svårt att få ihop det nya tankesättet 

med deras tidigare normer och värderingar eftersom risken finns att ett för stort fokus läggs på 

föräldraperspektivet och inte på barnet. Det blir lätt att socialsekreterarna använder sig utav 

”BBiC-tänk” och ”BBiC-inspirerade” utredningar istället för hela konceptet och då uteblir 

rättsäkerheten och kontinuiteten (Rasmusson, 2004). Rasmussons (2004) förslag för att 

motverka detta är att socialsekreterarna ska vara väl införstådda med BBiC och vara utbildade 
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i användandet. Det behövs dessutom bra med stöttning från arbetsledningen men även 

organisatoriska förutsättningar och tid (Rasmusson, 2004, sid 86).  

 

Intervjupersonerna uppgav att de kan hämta stöttning ifrån BBiC-utbildarna och i vissa fall 

kan de vända sig till sin enhetschef. Dock framkom det snarare att flera av intervjupersonerna 

applicerar ”BBiC-tänk”. Den slutsatsen kan göras eftersom har ett betydande 

handlingsutrymme och tillämpar inte hela arbetssystemet vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. Istället använder de ”BBiC-inspirerade” utredningar vilket Rasmusson (2004) 

menar är ”BBiC-tänk”.  Socialsekreterarna och enhetscheferna väljer exempelvis bort BBiC-

triangeln vid utredningar som gäller ensamkommande flyktingbarn, samt i själva 

utredningsdokumentet frångår man att bemöta barnets behov med föräldrarnas förmåga 

eftersom de ensamkommande flyktingbarnen inte har sina föräldrar i Sverige.  

 

Intervjupersonernas syn på riktlinjer 

Socsekr2, som även är kommunens BBiC-utbildare, uppgav vid intervjun att kommunen har 

infört egna riktlinjer vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn eftersom man eftersökte 

att hela arbetsgruppen skulle arbeta likadant. Socsekr2 uttryckte det som att hela BBiC:s 

upplägg var fel när man arbetar med ensamkommande flyktingbarn eftersom barnet har 

placerats redan innan utredningen kan påbörjas och därför kan man inte göra ärendegången 

med en utredning utan först måste det göras tillfälliga genomförande- och vårdplaner som 

HVB-boendet kan följa. Efter det görs utredning, sedan nya genomförande- och vårdplaner 

och till sist uppföljning. Allt för att kunna hålla utredningstiderna. Socsekr2 anser att 

kommunen varit tvungen att skapa egna riktlinjer eftersom det inte finns nationella.  

 

I de övriga kommunerna har man inte övervägt användandet av kommunala riktlinjer vid 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. De socialsekreterare som ställt upp i studien 

arbetar framförallt i mindre kommuner där man är en eller två stycken som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. Kommunerna tar inte heller emot speciellt många barn per år, 

det vanligaste är att kommunerna har mellan 4-7 platser i det kommunala HVB-boendet. Att 

vara en ensam socialsekreterare på arbetsplatsen som jobbar med ensamkommande 

flyktingbarn kan innebära att man lämnas med ett ännu större handlings- och 

tolkningsutrymme av BBiC. Detta kan bero på att man inte behöver ta hänsyn till att arbeta 

likadant som en eventuell kollega vilket socsekr3, som arbetar ensam, håller med om i viss 
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mån, men har inte tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn 

tillsammans med en annan socialsekreterare.  

 

Det intervjupersonerna ser som hinder med BBiC vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn är att utredningsdokumentet inte är kompatibelt med ensamkommande 

flyktingbarn och deras behov. Socsekr2 anser inte att utredningsdokumentet är anpassat till 

ensamkommande flyktingbarn och eftersom det finns delar som inte är relevanta för 

målgruppen men inte går att ta bort och då förekommer risken att utreda för mycket. Även 

chef3 tycker att det är mycket som inte gäller deras ungdomar. Chef2 går rakt på sak och 

säger;  

 

”Det är absolut inte anpassat till den här gruppen”. 

 

Intervjupersonernas kritik mot Socialstyrelsen 

Det framkommer vid intervjuerna att det stöd som socialsekreterarna efterfrågar oftast 

kommer från de kommunala BBiC-utbildarna, vilket inte var syftet från början. Tanken med 

BBiC-projektet var att högre uppsatta tjänstemän inom kommunen, såsom enhetschefer och 

socialchefer men även kommunala politiker skulle vara insatta i arbetet med BBiC för att 

kunna stötta handläggarna och driva BBiC:s utveckling framåt, vilket även var önskemålet 

från arbetsledarna och socialsekreterarna i Dartingtonprojektet (Socialstyrelsen, 2000) 

 

Kritiken riktar sig även mot Socialstyrelsen och det svala intresse som de visar för att hjälpa 

kommunerna med att förstå BBiC. Chef 2 menar att syftet med att använda BBiC inte 

framkommer tillräckligt tydligt och att det därför kan antas att Socialstyrelsen inte själva är 

helt säkra på syftet, och om de nu vet så framgår det inte. Även Socsekr7 anser att syftet är 

otydligt och tror att det kan vara en anledning till att många har svårt att använda sig av BBiC, 

eftersom man inte har något syfte vet man inte heller vad som är relevant i BBiC-

utredningarna. Socsekr2 uttrycker det lite annorlunda och menar att anledningen till att 

Socialstyrelsen är dåliga på att ge råd är för att Socialstyrelsen även är den myndighet som 

ska granska socialtjänstens arbete och därför vill de inte ge råd av den anledningen. Socsekr2 

som även är BBiC-utbildare i sin kommun uppger också att det ska komma ut riktlinjer i 

januari 2013 som gäller hur man arbetar med BBiC vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. 
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I studien framkommer det att BBiC saknar en tydlig tillämpningsmodell vid arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn eftersom det saknas riktlinjer från Socialstyrelsen vilket i sin 

tur leder till att det lokala handlingsutrymmet, alltså den enskilde socialsekreterarens 

handlingsutrymme blir stort. Med en tydligare tillämpningsmodell skulle handlingsutrymmet 

och socialsekretarerens tolkning av BBiC bli mer begränsat och därför skapa en större 

rättssäkerhet för klienten. 

 

BBiC-triangeln 

Att arbeta med BBiC-triangeln ses som problematiskt eftersom det är skapat för att vara ett 

hjälpmedel såväl för handläggaren som för klienten. För handläggaren som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn är det onödigt eftersom man ändå inte kan koppla barnets 

behov till föräldraförmågan. Så som chef1 uttrycker det är BBiC-triangeln skev i förhållande 

till ensamkommande flyktingbarn, man har fått flytta fokus från att se barnets behov i 

samband med föräldraförmågan till att bara se barnets behov. Huruvida man väljer att visa 

barnet BBiC-triangeln och arbeta aktivt med den är olika men alla intervjupersoner arbetar 

med barnets behov utan att se en problematik med att välja bort föräldraförmågan.  

 

Socsekr3 använder sig av triangeln vid samtal med barn och har även fått triangeln översatt på 

exempelvis dari och persiska. Socsekr3 anser att triangeln är ett bra hjälpmedel för att barnet 

ska kunna följa med i utredningen, och när triangeln förklaras brukar socsekr3 förklara att 

föräldraförmågan inte kommer utredas då föräldrarnas inte befinner sig i landet och därför 

kommer de inte kunna fråga dem någonting.  

Chef2 har dock en annan syn på att visa triangeln för ensamkommande flyktingbarn: 

 

”För när du visar en triangel kan du inte förklara två sidor du måste förklara tre. Och dom 

här barnen har kanske inga föräldrar i liv, eller så har dom lämnat sina föräldrar mot sin 

vilja eller så har de kanske rymt från sina föräldrar, det kan bli ganska jobbig situation för 

dom när man sitter och pratar om den här föräldrasidan man går ju inte in så mycket på den 

men man förklarar den ändå men sen säger ’Att det här kommer vi inte prata om’, det kan bli 

en väldigt jobbig situation där, och jag kan känna från ungdomarna att de blir väldigt 

påverkade av detta. Vilket har lett till att många gånger väljer jag att inte visa triangeln utan 
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istället väljer jag att bara rada upp områdena för sig” 

 

Socsekr 5 och 6 har aldrig tänkt på att visa BBiC-triangeln för sina ensamkommande 

flyktingbarn eftersom de anser att de befinner sig i olika ”begreppsvärldar” (socsekr 6) och att 

man förenklar språket så mycket som möjlighet för att barnet ska förstå varför man ställer de 

frågor man gör i utredningen. De anser att triangeln bara gör det svårare för barnet att förstå 

då BBiC-triangeln innehåller svåra begrepp vilket kan kopplas till den kritik BBiC fått om att 

vara byggt på medelklassvärderingar (Alexandersson, 2006, sid. 35). 

 

Ingen av de socialsekreterarna eller cheferna har vid intervjuerna funderat närmare på vad det 

innebär att plocka bort ”Föräldraförmågan” från utredningen och triangeln. De lyfter inte detta 

som ett problem för BBiC utan snarare som en nödvändighet för att kunna använda BBiC 

korrekt vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn.  

 

Eftersom BBiC idag kan användas med flexibilitet kan man inte heller räkna med att 

socialsekreterare eller chefer ifrågasätter sina egna justeringar av dokumenten, under BBiC 

tidiga år var det där emot ett mer restrektivt förhållningssätt till BBiC som uttryckets, så till 

vida att man skulle låta dokumentet förbli som de var. Men som vi beskriver tidigare i kapitlet 

ändrades detta efter klagomål till Socialstyrelsen. 

 

BBiC och de ensamkommande flyktingbarnen 

Just eftersom det är ensamkommande flyktingbarn som socialsekreterarna har intervjuats om 

framkommer det även att det är flera begrepp i BBiC som är svåra att förmedla till barnet. Det 

kan handla om att barnet inte vet vad ”självkänsla” innebär eller att tolken har svårt att 

vidarebefordra svenska akademiska begrepp som inte finns på hemspråket. HVBpers2 som 

arbetar på ett HVB-boende för ensamkommande flyktingpojkar uppger att det är ofta många 

samtal med pojkarna om vad socialsekreterarna menar, pojkarna förstår oftast inte vad 

begreppen innebär och ibland så kan de bli irriterande över den typen av frågor eftersom de 

anser att socialsekreteraren inte har med det att göra. Oftast är det frågor som rör ”Känslo- 

och beteendemässig utveckling” samt ”Identitet” som rör upp känslor. Det kan även 

förekomma kulturella krockar mellan barnet och socialsekreteraren då de ensamkommande 

flyktingbarn som kommer i Sverige idag framför allt är tonårspojkar som i sitt hemland oftast 
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varit vuxna i flera år och därför kan se det som kränkande att plötsligt behandlas som barn 

igen, chef 2 förklarar:  

 

”Barnfrågan kan vara ett väldigt känsligt ämne har jag med upplevt. Och jag börjar alltid 

med att förklara att i Sverige ser man alla under 18 som barn och det har inget med mognad 

att göra och det kan uppfattas som kränkande för de ensamkommande, när man pratar om 

BBiC, barn behov i centrum, det är många som säger, jag är inget barn! Jag må vara under 

18 men jag har varit vuxen i många år”.  

 

Normer och värderingar 

Som vi skrev ovan så saknar BBiC en tillämpningsmodell för arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn vilket i sin tur skapar en större tolkningsmöjlighet vid arbetet med BBiC. 

Tolkningsmöjligheten finns utifrån de normer och värderingar som kommunen och den 

enskilde socialsekreteraren bär med sig och därför är det naturligt att de olika lokala aktörerna 

tolkar och översätter BBiC på olika sätt. Det faktum att man har ensamkommande 

flyktingbarn på Barn och Familj-avdelningen inom socialtjänsten kan ses som en norm som i 

sin tur kan styra användandet av BBiC. Intervjuer utfördes även i en kommun som inte 

använder sig av BBiC vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn och i kommunen har 

man inte ensamkommande flyktingbarn placerade under avdelningen Barn och Familj utan 

istället har kommunen valt att placera ensamkommande flyktingbarns ärenden under 

avdelningen Integration och Flykting. Anledningen till att intervjupersonerna har valt att göra 

så är att de ansåg att ensamkommande flyktingbarn passar bättre på avdelningen för 

Integration och Flykting eftersom på kan socialsekreterarna på så vis följa de 

ensamkommande flyktingbarnen om de är aktuella hos socialtjänsten som vuxna. 

Intervjupersonerna valde aktivt bort att använda BBiC när BBiC introducerades i kommunen 

eftersom man inte ansåg det vara relevant. Emellertid har intervjupersonerna nu påbörjat 

implementeringsfasen till BBiC. Det har man valt att göra eftersom intervjupersonerna tycker 

att det nu känns rätt. Alla socialsekreterare vi har intervjuat har uttryckt att BBiC ska 

användas på ensamkommande flyktingbarn eftersom de är som alla andra barn.  

Socsekr4 uttrycker; 

 

"Jag kan tycka det är riktigt att det ska göras i BBiC för det görs ju på alla andra barn". 
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Om socialsekreteraren väljer att se barn som en homogen grupp, vilket det enligt Edvardsson 

(2009, sid. 9) inte är, på grund av de normer som finns inom den kommunala socialtjänsten, 

blir det därför också en logisk slutsats att socialsekreteraren inte väljer att ifrågasätta BBiC:s 

användningsområde för ensamkommande flyktingbarn eftersom BBiC är skapat för att vara 

en universell metod och applicerbar på alla barn. Trots det faktum att man valt skapa LACS 

och i sin tur BBiC på studier där ensamkommande flyktingbarn ej fått komma till tals 

(Rasmusson, 2004).  

 

Tankesättet i BBiC med barns behov i centrum är däremot universellt och Socsekr 1,2,3,5,6,7 

och chef1 och 2 anser att BBiC:s starkaste sida är just det tydliga barnfokus som finns, det så 

kallade ”BBiC-tänket”. 

 

”Till skillnad mot innan så hamnar barnet i fokus, det gick ju att skriva utredningar med ett 

barnfokus då med. Men det var lätt att ta ett föräldraperspektiv när man skrev utredningen 

och BBiC tvingar socialsekreteraren att sätta barnet i fokus varken om man vill eller inte […] 

och det är bra” (Socsekr6). 

 

Det som styr socialsekreterarnas handlingsutrymme enligt Lipsky (2010) är de normer och 

värderingar som finns på arbetsplatsen. Vid användandet av BBiC framkommer det att det 

finns dokument som inte fullt ut lämpar sig vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

eftersom som det finns delar i dokumenten som berör föräldrars förmåga. Socialsekreteraren 

behöver därför ett handlingsutrymme för att göra dokumentet applicerbart. Dock blir det inte 

rättsäkert för klienten eftersom det är den lokala arbetsplatsen som skapar normerna för 

handlingsutrymmet och de normerna kan se olika ut på olika socialförvaltningar i Sverige.  

 

De delar i BBiC som fått mest positivt kritik är dokumenten för vårdplan- och genomförande 

plan eftersom de är mer universella och heltäckande. I dokumenten fyller socialsekreteraren i 

det som tagits fram under utredningen och tydliggör hur man ska tillgodose barnets behov. 

Genomförande- och vårdplanen är direkt tagna från den engelska föregångaren LACS och 

Socialstyrelsen har bara anpassat dem till svensk lag och praxis. 

 

Eftersom genomförande- och vårdplan är heltäckande och universell har man som enskild 

handläggare sluppit tolka och därmed bara kunnat arbeta utifrån den färdiga mallen. Vilket 

kan vara en anledning till att just de två dokumenten fått övergripande positiv kritik.  
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Handlingsutrymmet minskar eftersom Genomförande- och vårdplanerna är heltäckande 

intervjupersonerna uttrycker att det framkommer tydligt vad det är i dokumentet som behöver 

fyllas i.  

 

Edvardsson (2009, sid 9) påpekar dock att användandet av mallar vid arbete med barn är 

problematiskt eftersom risken finns att socialsekreteraren bara arbetar utefter det som står i 

BBiC-dokumenten utan att tänka på vad som är unikt i det enskilda fallet. Chef2 anser 

däremot att vårdplan och genomförandeplan är väldigt bra vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn eftersom det är så heltäckande och med ensamkommande flyktingbarn måste 

man vara heltäckande eftersom man vet så lite om dem.  

 

I de kommuner som intervjuerna utförts framkommer det vid jämförelse med BBiC-projektet 

och Dartingtonprojektet att det fortfarande är samma kritik som framförs gällande BBiC. 

Socialsekreterarna har fortfarande svårt att se ett syfte med att använda BBiC precis som 

intervjupersonerna gjorde vid uppföljningen av Dartingtonprojektet (Socialstyrelsen, 2000) 

och det som Rasmusson (2004) la fram som ett krav för en lyckad implementering av BBiC 

på kommunal nivå, det vill säga en tydlig styrning från chefer och politiker, saknas 

fortfarande. Socialsekreterarna uttrycker fortfarande att BBiC är tidskrävande, krångligt och 

att det är mycket papper och handläggning att hålla reda på vilket även det framfördes i slutet 

av Dartingtonprojektet (2000).  

 

Positiv kritik för BBiC 

I studien framkommer inte endast negativ kritik mot BBiC utan intervjupersonerna lyfter även 

fram vad de finner är positivt med arbetsmodellen. Vid de intervjuer vi gjort med 

socialsekreterare och chefer har alla uttryckt att BBiC är ett bra stöd i handläggningen. 

Socsekr7 uttrycker att BBiC är en bra checklista, för handläggaren, där man kan kontrollera 

att allt som behövs är med i utredningen. Eftersom BBiC-utredningen är väldigt omfattande 

med många frågor om barnet anser socsekr 1,2,3,4,5,7 och chef 3 att man lätt kan fånga upp 

uppgifter om barnet genom BBiC vilket man lätt kunde missa innan BBiC fanns i kommunen. 

Även de samtalsformulär som finns i BBiC är bra anser socsekr 2 och 3 då det gör det lätt att 

prata om svåra ämnen.  
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”Många av dom här formulären möjliggör att ställa svåra frågor som det här med sexuella 

övergrepp, är ju svåra att prata om. Men många av dom här dokumenten som heter ’samtal 

med barn’ närmar sig dom frågorna väldigt fyrkantigt, men man gör ingen stor grej utav det. 

Man ställer massa frågor och så kommer den där jobbiga frågan, så bara fortsätter man så. 

På så sätt är BBiC bra, för det är designat att inte missa något alls” (Socsekr2). 

Ahmeds möte med två socialsekreterare 

Utifrån en fiktiv person väljer vi att förklara och sammanfatta vårt resultat eftersom vi anser 

att det framgår tydligare för läsaren. Den fiktiva personen kommer befinna sig i två scenarion 

som bygger på vårt empiriska resultat gällande ärendegången och socialsekreterarens 

bemötande. Fallen är byggda på samtliga intervjuer genomförda i studien. Efter presentation 

av fallstudierna kommer vi återknyta till de viktigaste resultaten i studien och analysera dem.   

 

Fallen är menade att visa hur olika handläggning enligt BBiC kan se ut och vilken utgång det 

kan ha för klienten då det skapar en rättsosäkerhet genom socialsekreterarnas 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet påverkas av vilka normer och värderingar som finns 

på arbetsplatsens och hos socialsekreterarens. Handlingsutrymmet kan också förstås utifrån 

enhetschefernas bristande kunskap om BBiC vilket leder till att de inte kan leda 

socialsekreterarna. Enhetscheferna och socialsekreterarna saknar även riktlinjer från 

Socialstyrelsen gällande handläggning av ensamkommande flyktingbarn enligt BBiC vilket är 

en tredje anledning till att handlingsutrymmet ökar och legitimiteten minskar. 

 

Ahmed 17 år har precis kommunplacerats i X-kommun. Ahmed har flytt till Sverige från 

Afghanistan, flykten tog två år. I X-kommun blir Ahmed placerad i Y som är ett HVB-hem 

för ensamkommande flyktingpojkar mellan 16 och 18 år, där de kan vara placerade upp till 21 

års ålder. HVB-boendet har totalt 5 platser.  

 

Fallstudie ett 

Samma dag som Ahmed kommer till Y möts han av Ellen som är socialsekreterare på barn- 

och familjeavdelningen i X-kommun. Hon arbetar med ensamkommande flyktingbarn och 

följer barnet genom hela ärendegången. Hon förklarar med hjälp av en tolk för Ahmed att hon 

ska utreda Ahmeds behov i Sverige och tar fram en triangel som det står en massa saker på. 

Ellen förklarar sedan för Ahmed att den ena sidan av triangeln står för Ahmeds behov så som 

utbildning, identitet och känslo- och beteendemässig utveckling. Den andra sidan på triangeln 
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berör Ahmeds föräldrar. Men Ellen förklarar att eftersom Ahmed inte har några föräldrar i 

Sverige, eller alternativt i livet, så kommer man inte att använda den sidan. Den understa 

sidan handlar om ”familj och miljö” exempelvis familjens bakgrund och situation. Ellen 

förklarar att det Ahmed berättar om sin familj kommer hamna under den rubriken. Ellen 

förklarar för Ahmed att det han berättar för henne kommer hon inte vidarebefordra till 

Migrationsverket och att han inte behöver oroa sig. Ellen berättar även att imorgon ska 

Ahmed börja skolan och att de kommer träffas nästa vecka igen.  

När Ellen har gått känner sig Ahmed förvirrad och väldigt trött.  

 

I Ellens utredning, som görs enligt BBiC, framkommer det under rubriken ”Utbildning” att 

Ahmed har gått i skolan i fyra år och har en grundläggande kunskap. Det framkommer under 

rubriken ”identitet” att Ahmed är muslim men inte så troende, det framkommer även att 

Ahmed inte förstår vad identitet innebär, inte heller vad självbild är och kan därför inte svara 

på det. Under ”hälsa” påpekar han att han har ont i sina ben men annars mår han bra. Under 

rubriken ”hälsa” uttrycker dock Ellen sin oro för Ahmeds psykiska hälsa och anser att Ahmed 

behöver en konsultation hos BUP men att hon kommer låta det vänta tills Ahmed själv tar upp 

det. Under utredningen blir Ahmed irriterad på Ellen eftersom han anser att Ellen behandlar 

honom som ett barn. Ahmed förklarar för Ellen att han inte är ett barn utan att han har tagit 

hand om sig själv sedan han var 12 år gammal. Ellen försöker förklara vad ett barn innebär i 

Sverige. 

Efter att utredningen är färdig, inom fyra månader så som lagen kräver, skriver Ellen en 

genomförandeplan och en vårdplan som sedan kommer användas vid uppföljningen. I 

genomförandeplanen föreslår Ellen att de behov som Ahmed behöver få hjälp med att 

tillgodose är att prata om sina känslor och sin självbild genom samtal hos BUP. Ellen anser 

även att Ahmed behöver komma till en läkare för att få hjälp med sina ben som han har ont i.  

 

Fallstudie två 

Hade Ahmed istället blivit kommunplacerad i Z-kommunen som är en grannkommun till X-

kommunen men ändå blivit placerad på Y-boendet, hade handläggingen sett annorlunda ut. I 

Z-kommunen får Ahmed träffa Lina som är handläggare på Barn och familje-avdelningen på 

Z kommunens socialtjänst. Lina gör bara utredningar på ensamkommande flyktingbarn. 

Sedan lämnar Lina över ärendet till uppföljande handläggare. När Lina träffar Ahmed första 

gången så tar det några dagar efter att Ahmed kommit till Y-boendet och Ahmed har hunnit 
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börja skolan. När Lina träffar Ahmed så förklarar hon att hon ville vänta med att träffa Ahmed 

tills han kommit till ro i sitt nya hem. Lina förklarar, med hjälp av tolk, för Ahmed vad hon 

jobbar som och att hon därför ska utreda hans behov i Sverige och förklarar varför man gör 

så. Lina berättar för Ahmed om vilka kategorier av behov som hon tittar på och ger Ahmed 

exempel på vad det kan gälla. Lina förklarar också för Ahmed att hon inte arbetar med 

Migrationsverket och att hon inte kommer lämna ut uppgifter om honom till dem. Efter att 

Lina gått känner sig Ahmed förvirrad och trött.  

 

Linas utredning skrivs i BBiC men Lina ser det endast som ett stöd och en checklista för vad 

som behövs tittas på. Lina gör en väldigt grundligt utredning och går igenom alla Ahmeds 

behov enligt BBiC-triangeln. I utredningen redogör Lina noggrant för hur Ahmed flydde till 

Sverige och hur Ahmed levde i Afghanistan. Under känslo- och beteendemässigutveckling 

samt hälsa får Lina bara kortfattade svar om att ”det är bra”. Under ”identitet” säger Ahmed 

att han är muslim men inte så troende. Han förstår inte vad självbild är, trots att Lina försöker 

förklara det. Ahmed säger att i Afghanistan talar man inte om sånt. Under utredningen blir 

Ahmed irriterad på Lina eftersom han anser att Lina behandlar honom som ett barn. Ahmed 

förklarar för Lina att han inte är ett barn utan att han har tagit hand om sig själv sedan han var 

12 år gammal. Lina försöker förklara vad ett barn innebär i Sverige. 

 

I utredningen, som är färdig inom fyra månader så som lagen kräver framgår det mycket om 

Ahmed flykt till Sverige men inte så mycket om Ahmed behov i Sverige. I 

genomförandeplanen föreslår Lina att Ahmed behöver extra hjälp med sin känslo- och 

beteendemässiga utveckling och bearbetning av flykten.  

 

Varken Ellen eller Lina använder sig av föräldraförmågan i BBiC-triangeln eller utredningen 

trots sina olika sätt att arbeta på. Ingen av dem heller anser att det är konstigt att plocka bort 

det eftersom Ahmed inte har några föräldrar i Sverige.  
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Sammanfattning av resultat 

Resultaten i studien visar att i de kommuner som vi har utfört våra intervjuer finns det ett 

betydande handlingsutrymme hos socialsekreterarna och enhetscheferna. Eftersom BBiC är 

uppbyggt på att bemöta barnets behov med föräldrarnas förmåga kan inte intervjupersonerna 

tillämpa hela arbetsmetoden utan snarare utgår från ett ”BBiC-tänk” än att arbeta med hela 

BBiC-systemet.  

Det framkommer dock att intervjupersonerna inte ser det som problematiskt att använda BBiC 

vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Det är endast två av 10 socialsekretrare eller 

enhetschefer som har problematiserat användandet av BBiC vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. Intervjupersonerna ser överlag inget fel med att utveckla BBiC efter eget 

gottfinnande.  

Det intervjupersonerna kritiserar om BBiC är att det är mycket dokument som ska fyllas i och 

att det kan vara svårt för de ensamkommande barnen att greppa varför socialsekreteraren ska 

göra en utredning och i den omfattning som det görs.  

I studien framkommer det även att det är arbetsplatsens normer och värderingar som styr 

handlingsutrymmet och det därför inte kan antas vara rättsäkert för klienten eftersom 

normerna kan se olika ut i olika kommuner. Det är även två intervjupersoner som uttrycker att 

anledningen till att kommunen valt att skaffa BBiC är för att skapa en legitimitetsstämpel vid 

arbetet med barn. Dock problematiseras det i resultatet att vid ett för stort handlingsutrymme 

kan man inte räkna med att alla arbetar med BBiC likadant. Därav bör inte BBiC ge den 

legitimitet som eftersträvas.  

 

I alla kommuner förutom en, där studierna utförts, har man inte utvecklat kommunala 

riktlinjer för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Intervjupersonerna har inte heller 

tänkt på det tidigare eftersom de inte ser det som problematiskt att utveckla BBiC efter eget 

godtycke. De uttrycker att de finner utredningsdokumentet svårt att använda vid arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn eftersom det är många rubriker som faller bort men de ser det 

ändå inte som ett problem.  

 

Intervjupersonerna uttrycker även kritik mot Socialstyrelsen. Det framkommer att syftet med 

BBiC är svårtydligt och att det kan vara en anledning till att det är svårt att tillämpa. 

Intervjupersonerna anser även att det kan vara svårt att få hjälp och råd ifrån Socialstyrelsen.  
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I studien framkom det även att vissa av intervjupersonerna inte ser det som problematisk att 

plocka bort delar av BBiC-triangeln eller inte ta med den överhuvudtaget. Vid användandet av 

BBiC-triangeln utgår intervjupersonerna endast ifrån ”barnets behov” och ”familj och miljö”. 

De ser det inte heller som problematiskt att visa BBiC-triangeln för det ensamkommande 

flyktingbarnet och förklara varför man inte kommer utreda efter föräldrarnas förmåga. Dock 

uttrycker andra intervjupersoner det problematiska i att använda BBiC-triangeln vid arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn eftersom det kan bli en jobbig situation för barnet. 
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3. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen har vi valt att låta våra frågeställningar bilda utgångspunkt eftersom vi 

anser att det är relevant att besvara dem men samtidigt kunna diskutera runt dem.  

 

Vilka möjligheter och hinder upplever socialsekreterarna att BBiC ger 

vid utredningar av ensamkommande flyktingbarn? 

De möjligheter socialsekreterarna upplever att BBiC ger vid utredningar av ensamkommande 

flyktingbarn är att BBiC generellt ger ett större fokus på barnet i det sociala arbetet, än 

tidigare. I intervjuerna var det vad intervjupersonerna pratade om som mest positivt och ”det 

bästa med BBiC”.  

BBiC är också en arbetsmodell som genom färdiga mallar strävar efter ett enhetligt 

utrednings- och uppföljningsarbete i det svenska sociala arbetet. Genom de färdiga mallarna 

upplever många att det är lättare att få med rätt saker i utredningen och att triangeln fungerar 

bra eftersom den belyser de områden som kan vara lätta att glömma samt att det gör det lättare 

att prata om svåra saker så som "identitet" och "känslo- och beteendemässig utveckling". 

BBiC är heltäckande för att man inte ska missa något vilket är viktigt vid arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn som vi nämnde innan. Det finns dock även forskning som 

motbevisar att färdiga mallar vore något bra eftersom det lätt blir att man frångår hur det 

enskilda fallet ser ut och att just färdiga mallar bidrar till överutredning.  

Det faktum att BBiC har öppnat för ett betydande handlingsutrymme kan ses som en 

möjlighet såväl som ett hinder. Med ett handlingsutrymme kan socialsekreteraren gå ifrån det 

mallstyrda BBiC och utreda det som kan anses vara av vikt i det enskilda fallet. Dock skapar 

detta risken för rättosäkerhet för klienten samtidigt som socialsekreteraren kan missa viktiga 

punkter om det ensamkommande barnet.  

 

Hinder i BBiC:s dokument som framför allt uppstår vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn är det språk som används. Flera i studien påpekar att det är svårt att förklara för 

ensamkommande flyktingbarn varför man ställer frågor om exempelvis känslor kring sin flykt 

eller hur man mår för stunden. Som flera i studien uttryckte det är dessa områden något man 

inte pratar om i hemländerna och även tolkarna upplever det svårt att förklara för barnet vad 

det är man efterfrågar. I det fall där det finns olika, vad en socialsekreterare kallar för, 

"begreppsvärldar" spelar det heller ingen roll att det finns uppradade saker i metodböckerna 
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vad som kan finnas med under exempelvis rubrikerna eftersom det handlar om kulturella 

skiljaktigheter. Under "identitet" ska man exempelvis prata om "självbild" ett begrepp som 

kan vara svårt att förklara eftersom det finns en tydlig språklig barriär.  

 

Ytterligare ett hinder som har kopplats samman med BBiC sedan Dartingtonprojektet startade 

är den ökade handläggning som tillkommit. Det är mycket dokument som ska fyllas i och det 

ställs högre krav på att socialsekreterarna ska hinna inom en viss tidsram. Även om själva 

dokumenten är gjorda för att inte något ska glömmas bort finns också risken för överutredning 

vilket Socialstyrelsen vill att socialsekreterarna ska undvika.  

 

Vi ser det som att socialsekreteraren arbetar mellan två motsatta poler som ska undvikas. Det 

skapar en komplexitet för socialsekreteraren, framförallt vid arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. Med två poler menar vi att man antingen riskerar att överutreda eller gå miste 

om information om barnet. Vid intervjuerna sa flera personer att man måste veta mycket om 

barnet eftersom det inte finns någon i Sverige som känner barnet. Om man samtidigt vill akta 

sig för att överutreda skapar det möjligheter att missa något. Om man har ett barn fött i 

Sverige finns det oftast en granne, lärare eller förälder som kan ge information om barnet och 

det finns oftast en anledning till att barnet är aktuellt hos socialtjänsten. Det ger 

socialsekreteraren en fingervisning om vilket område som behöver fokus. För 

ensamkommande flyktingbarn handlar det om att de behöver hjälp med att komma in i det 

svenska samhället och det socialsekreteraren har att gå efter är generaliserande uppfattningar 

om ensamkommande flyktingbarn så som att de lider av posttraumatiskt stress eller liknande. 

Utan riktlinjer från högre instans blir det därför ännu mer komplext att arbeta mellan två poler 

och då blir det som att famla i mörkret för socialsekreteraren.  

 

Vi tror att de socialsekreterare vi har intervjuat inte ifrågasätter BBiC eftersom de inte ser till 

det stora hela, som är att BBiC är delvis skapat för att ge kontinuitet och undvika godtycke i 

den svenska barnavården. Vad socialsekreteraren ser är en enskild individ som behöver få 

sina behov tillgodosedda och då spelar det ingen roll om man har ett bristfälligt 

arbetsdokument, eller att alla socialsekreterare arbetar olika med BBiC.  

Hade socialsekreterarna varit mer delaktiga i arbetet med att utveckla BBiC och känna sig 

delaktiga hade de kanske velat ifrågasätta användarvänlighet mer och arbetat för att göra 

BBiC tillämpligt för ensamkommande flyktingbarn. Som det ser ut i de kommuner vi utfört 
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intervjuer i skickar man bara vidare sina frågor till den kommunala BBiC-utbildaren som 

sedan sköter kontakten med Socialstyrelsen.  

 

Hur upplever socialsekreterarna att de arbetar för att göra BBiC- 

utredningar anpassade till ensamkommande flyktingbarns behov?  

Användandet av dokumenten i BBiC skiljde sig mellan de åtta kommuner som deltagit i 

studien, några socialsekretare försökte utreda så gott som det gick efter BBiC:s 

utredningsrubriker och använde dokumenten som mallar vilket innebär att man fyllde i allt 

även om det kunde bidra till att man råkade upprepa sig under flera rubriker. Andra såg BBiC 

mer flexibelt och tänkte endast på dokumenten och rubrikerna som checklistor för att inte 

glömma bort någonting i utredningen och uppföljningen, de fyllde heller inte i alla områden 

utan kunde skriva ihop rubrikerna.  

 

Inte bara användandet av dokumentationen skiljde sig mellan kommunerna utan även hur man 

såg på triangeln och dess tre sidor med barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj och 

miljö. På frågan om man valde att visa triangeln för de ensamkommande flyktingbarnen var 

svaren skilda. Vissa ansåg att det blev fel och även traumatiskt för det ensamkommande 

flyktingbarnet att visa triangeln eftersom deras föräldrar inte finns med och barnet många 

gånger inte vet om de lever. Andra sa att de radade upp barnets behovsområden och familj 

och miljö eller så la man bara upp barnets behovsområden för att peka på vad det var man 

skulle utreda och sedan förklara varför man gör så i Sverige men det fanns de som inte såg 

något problem att visa triangeln som den var.  

 

Även om alla barnen är ensamkommande flyktingbarn så skiljer sig anledningarna för varför 

de är ensamma och att i ett sådant tidigt stadium som vid första gången de träffar 

socialsekreteraren börja förklara det svenska systemet för ett barn som i flesta fall nyligen 

anlänt till både Sverige och till boendet är en tankeställare. Vissa av de intervjuade påpekade 

att barnen ändå inte förstod socialsekreterarens roll i det läget och att förvirringen mellan 

Socialtjänsten och Migrationsverket var ett större problem än att få dem att förstå BBiC. Här 

återkommer att man då hellre använder sig av ett "BBiC-tänk" än att man försöker utreda 

precis som BBiC anmodar. Genom att de har olika uppfattningar om hur strikt man ska 

använda BBiC så riskeras BBiC:s legitimitet och rättsäkerheten för barnen. Dessa skillnader 

fanns även mellan kommuner som ingick i samma nätverksmöten som i Socialstyrelsens 
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mening är till för att hjälpa till att hålla en enhetlighet i dokumentationen.  

Socialstyrelsen har under arbetets gång fått lätta på striktheten men hur flexibelt kan en 

nationell arbetsmodell bli när den strävar efter enhetlighet? 

 

Vad anser socialsekreterarna händer med utredningen när 

föräldraförmågan i BBiC-triangeln faller bort? 

Eftersom BBiC har ett så starkt barn-förälder perspektiv så var det självklart att fråga: Vad 

händer med föräldraförmågan i dokumentationen vid ensamkommande flyktingbarn? Vi 

antog att det var ett stort problem med BBiC och ensamkommande flyktingbarn men ingen av 

de personer vi har intervjuat har funderat närmare på vad som händer med BBiC när man 

plockar bort den delen. Man har inte tyckt att det varit något konstigt utan det har varit mer 

funderingar på var man ska plocka information när man i vanliga fall har andra personer att 

fråga om barnet. Att man utan vidare har kunnat plocka bort en så stor del av BBiC utan att 

ifrågasätta anser vi borde vara mer problematiskt. Visst fokus har hamnat på att själva 

triangeln blir skev som chef1 uttryckte det men att sedan se det som att själva utredningen blir 

skev förekommer inte på samma sätt. Även detta kopplar vi till den saknad av Bottom-up 

perspektiv som finns i kommunerna. Det faktum att socialsekreterare inte har tillgång till de 

resurser och den tid som BBiC kräver för att det ska bli en lyckad implementering tror vi är 

den största orsaken till att implementeringen av BBiC är så vitt skild i de kommuner som vi 

utfört studien i.  

 

Innan studiens början var vi väldigt förvirrade över det faktum att Socialstyrelsen anser att 

BBiC kan användas utan problem vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn. För oss 

framstod det som en märklig kombination i förhållande till de ensamkommande 

flyktingbarnen; att använda en arbetsmodell som sätter barn i fokus, men även med ett tydligt 

föräldraperspektiv. Vad vi hade hört under vår verksamhetsförlagda utbildning var att BBiC 

skapade problem för socialsekreterarna som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och 

under studiens gång har det för oss blivit tydligt att den rättsosäkerhet som skapas vid 

handläggningen av ensamkommande flyktingbarn är ett symptom på den implementering som 

gjorts av BBiC i kommunerna.  

 

När vi påbörjade vår första del i studien stod vi ännu mer förvirrade eftersom de publikationer 

som Socialstyrelsen gett ut inte nämner arbetet med ensamkommande flyktingbarn en enda 
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gång. Inte heller fanns det någon forskning eller metodbok för hur man ska arbeta med BBiC 

vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Det man nämner om specifika målgrupper i 

Socialstyrelsens publikationer om BBiC är hur man arbetar med barn som har problem 

hemma så som alkoholiserande föräldrar eller om barnet har psykosociala problem men 

ingenstans nämner man ensamkommande flyktingbarn. Man nämner barn som kommer från 

andra kulturer, men även där är utgångspunkten att barnet har en familj i Sverige. Varför 

Socialstyrelsen valt att inte nämna denna målgrupp är för oss en fråga som vi inte fått svar på 

men det vi tror är att Socialstyrelsen anser att ensamkommande flyktingbarn är som alla andra 

barn och att genom lyfta barn med invandrarbakgrund i sina publikationer har man även 

tillgodosett de ensamkommande flyktingbarnens behov till få sin röst hörd.    

 

Fortsatt forskning 

I vårt empiriska material finns det information som på grund av relevans till studiens syfte 

inte valts med, men som öppnat dörrar för vidare forskning. I vår fortsatta forskning skulle vi 

vilja se hur spridning av idéer har påverkat handlingsutrymmet vid användandet av BBiC vid 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn.   

Samtidigt hade varit intressant att gå djupare in i den kommunala implementeringsprocessen 

och undersöka huruvida de högt uppsatta tjänstemännen och politikerna är delaktiga i 

implementeringsprocessen och vilka resurser som ges till att utveckla BBiC som en 

arbetsmetod i kommunerna.  

Något som även kan vara intressant att beforska är samarbetet mellan Migrationsverket och 

ensamkommande flyktingbarn som i kommunerna anses vara bristfälligt. Även det faktum att 

Migrationsverket inte utgår från BBiC i sina utredningar som gäller barn kan vara intressant 

att studera. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Intervjun syftar till att vi ska kunna förstå socialtjänstens tillämpning av BBiC vid arbete med 

ensamkommande flyktingbarn. Vi kommer intervjua socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn med eller utan BBiC. Intervjuerna kommer vara semi-

strukturerade och frågorna är till som stöd för att kunna föra en diskussion om hur BBiC 

tillämpas vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn i kommunen.  

 
Inledande frågor 

Befattning?  

Vad har du för utbildning? 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Hur kommer det sig att du valde att jobba med ensamkommande flyktingbarn? 

 

Frågor rörande ensamkommande flyktingbarn 

Kan du beskriva hur arbetet ser ut med ensamkommande flyktingbarn i kommunen? 

(Hur många ensamkommande flyktingbarn i snitt tas emot per/år, vilket kön, ålder och 

ursprung är vanligast,) 

 

Vilken typ av placeringar är vanligast? Varför tror du att det är så?  

 

Har ni valt att lägga arbetet med ensamkommande flyktingbarn under barn och familj eller 

under flykting? Varför?  

 

Är det vanligt att barnen är traumatiserade och har svårt att öppna sig? 

 

Har ni en speciell arbetsmodell som ni arbetar efter då?  

 

BBiC 

Hur arbetar ni med BBiC vid arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

(Fullt ut eller bara utvalda delar som valts av kommunen eller av enskild handläggare) 

 

Hur länge har kommunen arbetat med BBiC? Har ni BBiC-licens?  

(Prov/Hellicens?) 

 

Vad var det som gjorde att kommunen valde att skaffa BBiC? 

 

Har kommunen erbjudit er anställda BBiC-utbildning? 

 

Vad är för och nack-delar med att jobba med BBiC? 

 

Använder ni BBiC-triangeln när ni jobbar med ensamkommande flyktingbarn?  

- Hur förklarar ni den så att den passar in på dom?  

 

Vad är det vanligaste i BBiC-triangeln som behöver utredas för ensamkommande 

flyktingbarn? Varför tror du att det är vanligast?  
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Hur har ni i arbetsgruppen diskuterat BBiC:s utredningsrubriker? Har ni funnit det svårt att 

förklara för barnet varför ni ställer vissa frågor och vad frågorna innebär?  

 

Hur utreder ni efter föräldrarnas förmåga vid utredning?  

(Om svar är God Man eller HVB-personal, anser IP att deras uppfattning går att likställa med 

ens förälders uppfattning?) 

 

Anser ni i arbetsgruppen att ni har tillräckligt med forskning och metodböcker som stöd? 

Dels för endast BBIC men även för BBiC vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 

Anser ni i arbetsgruppen att ni får stöd och hjälp från Socialstyrelsen gällande hur ni ska 

arbeta enligt BBiC? 

 

Anser ni i arbetsgruppen/du att det hade varit bättre för er och för den ensamkommande 

flyktingbarn om Socialstyrelsen tagit fram specifika BBiC-modeller för ensamkommande 

flyktingbarn? 

 

 

Frågor till kommuner som inte använder BBiC vid arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

Har kommunen BBiC-licens? 

 

Hur har arbetsgruppen resonerat kring beslutet att inte använda BBiC på ensamkommande 

flyktingbarn? 

 

Hur arbetar ni istället?  

 

Hur finner ni det bättre än BBiC? 

 

Vad utreder man? Vilka utredningsrubriker har ni?  

 

 

Boendepersonal 

Befattning?  

Vad har du för utbildning? 

 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

 

Hur kommer det sig att du valde att jobba med ensamkommande flyktingbarn? 

 

Hur snart placeras barnen här? Innan eller efter PUT? 

-Vart tar dom vägen sen? Vart kommer dom ifrån? 

 

Vilken målgrupp är vanligast? 
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Är det vanligt att barnen är traumatiserade och har svårt att öppna sig? 

 

Vilka behov anser du/ni att är vanligast att barnen har? 

 

Har ni en speciell arbetsmodell som ni arbetar efter då?  

- Arbetar ni utifrån BBiC, hur? Om inte, vilken och hur? 

 

Hur ofta har barnen kontakt med sin gode man?  

 

Upplever du/ni att ni har stor delaktighet i utredningarna? 

Upplever du/ni det som att ni räknas som vårdnadshavare vid utredningar? 

 

Tycker ni att ni på boendet kan tillgodose det som en förälder innebär? Trygghet etc.  

 

Vad tycker du/ni om de frågor som ställs till barnen?  

-Är de relevanta? Hjälper det barnen? 

 

 


