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Abstract 

Authors: Nathalie Raask and Jenny Törnblad 

Title: Social workers’ actions towards adolescents with challenging behaviour - A 

qualitative study of the relationship between behavior and investigation. 

Supervisor: Jan Petersson 

Assessor: Ulf Drugge 

 

The aim of this study is to examine what social workers consider as ‘challenging 

behaviour’ among adolescents, but also to examine the connection between investigation 

and intervention in cases where such behaviour is being displayed. The questions of the 

study are to examine what social workers think of the instrument of assessment BBIC 

(Children’s Needs in Focus) and how the usage of BBIC affect social workers 

understanding of challenging behaviour. Moreover, it is a qualitative study and the 

respondents are all social workers with various length of professional experience who 

work with making decisions in juvenile welfare cases. The social workers’ opinion about 

which behaviours among adolescents that were important to intervene in could be 

understood with what was considered as moral panic for some behaviour. The social 

workers use of and opinion towards BBIC could be understood in relation to practical 

theory, tacit knowledge and naïve theories.  

 

Key words: Social Workers, Challenging Behaviour, Adolescents, Decision Making, 

BBIC, Moral Panic, Naïve Theories  
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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter för att ni ställt upp på intervjuer, utan er 

hade inte den här studien varit möjlig. Sedan vill vi även tacka vår handledare Jan 

Petersson för konstruktiv kritik samt goda råd och idéer. Vi vill också tacka Kajsa 

Svanevie som var vår handledare under arbetet med uppsatsplanen som skulle komma att 

bli denna uppsats. Tack även till våra medstudenter som läst och bidragit till förbättringar 

av uppsatsen. 

 

Stort tack!  

Nathalie Raask & Jenny Törnblad
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att bryta mot rådande normer i samhället under ungdomsåren ökar risken för framtida 

kontakter med sociala myndigheter så som kriminalvård, psykiatri, missbruksvård och 

familjebehandling (Andershed och Andershed 2011). Vi har fastnat för att använda 

benämningen ”problemskapande beteende” för att fånga upp problematiken. Vi fastnade 

för benämningen eftersom den innehåller en tidsdimension – vad man gör nu får effekter 

framöver. Detta saknas i många definitioner kring normbrytning. Det finns ingen 

samstämmighet kring vad som är ”problemskapande beteende” och den som anses ha ett 

”problemskapande beteende” tycker inte alltid det själv. Istället är det ungdomens 

omgivning som anser att ett visst beteende utgör ett problem. Omgivningens 

uppfattningar om ett visst beteende är med andra ord centralt (Hejlskov Elvén 2009). 

Andra benämningar på beteenden som upplevs som socialt avvikande är ”antisocialt 

beteende” och ”beteendeproblem” (Kyhle Westermark 2009) samt ”normbrytande 

beteende” (Andershed och Andershed 2005). 

  

I slutet av 1700-talet uppkom begreppet ”ungdom” som ett stadium mellan barndom och 

vuxenliv (Swärd 1998). Ohlsson och Swärd (1994) menar att förutsättningarna för att 

vara ”ungdom” har skiftat under historiens gång. Förutsättningarna har också sett olika ut 

beroende på klass och genus (ibid.). Swärd (1998) menar att under urbaniseringen i 

England i slutet av 1800-talet uppkom företeelser bland ungdomar som slagsmål och 

gatuhängande. Detta var företeelser som inte hade blivit definierade som problem innan 

(ibid.). Enligt Ohlsson och Swärd (1994) växte i samband med detta tankar fram om de 

typiska problem som ansågs vara förknippade med gruppen ungdomar. Maktojämlikhet 

mellan vuxna och ungdomar leder till att ungdomar tillskrivs problem av vuxenvärlden 

som oroar sig för ungdomsgenerationen (ibid.). Swärd (1998) menar att under historiens 

gång har definitionen på vad som anses varit ett ungdomsproblem förändrats.  

 

I Swärd (1998) beskrivs olika influenser som under historien ansetts som oroskapande, 

exempelvis när jazzen kom till Sverige under 1920-talet. Andra exempel på influenser 

som ansetts oroväckande är raggarkultur under 1950-talet och nynazism under 1990-talet. 
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Swärd (1998) menar att ungdomsproblem snarare kan ses som vad Hall och Jefferson 

benämner som en typ av motkultur. Motkulturen skapas för att överbrygga och hantera de 

motsättningar som arbetarklassungdomar möter när de socialiseras in i vuxensamhället 

och de normer som är konstruerade utifrån medelklassvärderingar. Ungdomarna 

genomskådar hur klassamhället försöker anpassa och integrera ungdomarna i rådande 

normer, eftersom ungdomarna saknar möjlighet att anamma dessa medelklassnormer 

skapas istället en motkultur med andra normer. Kritiker mot begreppet ungdomsproblem 

menar att begreppet är ett verktyg för maktutövning. Genom att tala om ungdomsproblem 

legitimeras åtgärder mot dessa för att förhindra att ungdomar beter sig på ett sätt som 

anses fel (ibid.).  

 

Riving (2012) menar att det alltid har funnits beteenden som av omgivningen har ansetts 

vara märkliga och aparta. Vilken typ av beteenden som ansetts avvikande har dock skiftat 

över tid och rum. Vad som ansetts som normalt har definierats utifrån normer om hur 

människan ska vara, känna och tänka. Ett exempel på ett avvikande beteende är psykisk 

sjukdom, där har förståelsen för och interventionerna mot psykisk sjukdom förändrats 

över tid. Under 1800-talet började läkare skapade sina egna system och diagnoser om 

psykisk sjukdom utifrån egna antaganden. Antalet vårdanstalter i Sverige växte snabbt 

men behandlingen var rena försöksverksamheten med experiment och gissningar för att 

få patienten frisk. Mediciner mot psykisk sjukdom uppfanns och det fanns hopp om att 

kunna bota psykisk sjukdom. Psykiatrin strävade efter att uppnå samma status som andra 

medicinska inriktningar vilket skulle uppnås genom en naturvetenskaplig bas, ett 

diagnostiskt system och verksamma behandlingar. Vid den här tiden var det upp till varje 

enskild läkare att hitta ett system för kategorisering. Diagnoser som ”tungsinthet”, 

”vansinne” och ”fånighet” skulle skapa ordning och struktur i samhället genom att 

kategorisera människor. Diagnoserna baserades på läkarens egna uppfattningar och 

teorier som gav förståelse i mötet med patienten (ibid.).  

 

Föregående genomgång visar på att det finns en koppling mellan psykiatrin och socialt 

arbete. Johnsson och Svensson (2005) menar att tidigare har enskilda praktiker inom 

socialt arbete själva kunnat välja vilken teori de vill arbeta efter men att det har skett en 
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förskjutning till mer likriktade teoretiska perspektiv (Johnsson och Svensson 2005). Detta 

kan jämföras med läkarens egna diagnostiska system inom psykiatrin som har ersatts av 

strukturerade bedömningsmodeller som International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD) och Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM).
1
 (Socialstyrelsen 2014) 

 

År 1991-1992 fick socialstyrelsen i uppgift av regeringen att stärka och utveckla 

familjehemsvården. Anledningen var kritik från JO och riksdagens revisorer riktat mot 

socialtjänsten att uppföljningar inte skedde enligt lagstadgar. I samband med detta kom 

Barns behov i centrum (BBIC) till. BBIC är ett bedömningsinstrument för barn och 

ungdomar där arbetet präglas av en helhetsyn. Denna helhetsyn illustreras i den så kallade 

BBIC-triangeln (se figur s. 8). Triangeln bygger på barnets behov, föräldrarnas förmåga 

samt familj och miljö (Socialstyrelsen 2013). I Sverige använder 81 % av kommunerna 

BBIC fullt ut (Socialstyrelsen 2014). 

 

1.2 Problemformulering 

I Sverige finns enligt Mosesson (1998) en lång tradition av att ingripa i sådana beteenden 

i familjelivet som ansetts oönskade och fel. Ingripanden i familjelivet leddes under 1700- 

och 1800-talen av representanter från borgarklassen, bland annat präster och lärare, som 

direkt ingrep i arbetarfamiljerna i syfte att överföra borgarklassvärderingar och reglera 

oönskade beteenden. Husförhör och folkskola är två exempel på företeelser vars syfte var 

att reglera beteenden som ansetts oönskade. Med tiden har dessa interventioner och dess 

utförare ersatts av andra institutioner och aktörer. Det har också skett en förskjutning från 

användandet av erfarenhetsbaserad kunskap till ”expertkunskap”, bland annat över hur en 

kvinna ska ta hand om sitt barn. Innan välfärdssamhällets tillväxt var denna 

kunskapsöverföring en familjeangelägenhet mellan äldre och yngre kvinnor i familjen. I 

modern tid har äldre kvinnors erfarenhetskunskap delvis ersatts av ”expertkunskap” från 

till exempel barnmorskor och socionomer. Dessa ”experter” har kanske själva ingen 

erfarenhet på området men har genom akademisk utbildning skaffat sig kunskap och 

därmed erhållit legitimitet att intervenera i andras vardagsliv (ibid.).  

                                                 
1
 Modeller använda i svensk psykiatri för att bedöma och diagnosticera patienter.  
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Tidigare har enskilda praktiker själva kunnat välja en teori utifrån egna erfarenheter men 

i takt med en ökad professionalisering av socialt arbete ökar också behovet av att 

synliggöra socialsekreterares teoretiska referensramar (Johnsson och Svensson 2005). 

Socialstyrelsen har under flera år arbetat med att införa evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten, något som anses korrespondera med socialtjänstlagens (SoL 3:3) krav på 

att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet (SFS 2001:453; Socialstyrelsen 2011; 

Socialstyrelsen 2012). Inom ramen för en evidensbaserad praktik är det viktigt med 

transparens, systematisk kunskapsinhämtning samt kritisk granskning av kunskap 

(Svanevie 2013). Utifrån ett sådant synsätt blir det problematiskt när det i en 

kunskapsöversikt av Socialstyrelsen (2000) framkommer att socialsekreterare inhämtar 

kunskap på följande vis: ”Tre källor framstår som särskilt viktiga: Klienten, den egna 

livserfarenheten och kollegerna. Dessa informationskällor är i hög grad personliga och 

därmed undandragna en fullständig öppenhet och insyn” (Socialstyrelsen 2000, s. 54).  

 

I en vinjettstudie av Åström, Jergeby, Andershed och Tengström (2013) fick 

socialsekreterare ta ställning till fiktiva fall med ungdomar med missbruk, psykisk ohälsa 

eller kriminellt beteende. Socialsekreterarna skulle i det fiktiva fallen ta beslut om en 

insats var aktuell och fick välja en insats utifrån en lista. Resultatet av studien visade att 

socialsekreterarnas bedömningar om insatser skilde sig mycket åt. Socialsekreterare som 

blev presenterade samma fakta gjorde helt olika bedömningar. Detta tyder på att det i 

arbetet på socialtjänsten inte finns någon universell bedömning utan att det är upp till 

varje enskild socialsekreterare att bilda sig en egen uppfattning (Åström et.al. 2013).  

 

En stor del av socialtjänstens beslutade insatser riktas mot ungdomar som anses ha ett 

”problemskapande beteende” och som alltså är en betydande grupp klienter inom 

socialtjänsten (Kyhle Westermark 2009). Utredningsmetoder som till exempel Barns 

Behov i Centrum (BBIC) har under de senaste åren implementerats inom socialtjänsten i 

en strävan att skapa en enhetlig struktur för utredningsmetodiken (Socialstyrelsen 2013; 

Svanevie 2013).  
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Socialtjänsten förväntas utgå från en evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen 2012). Inom 

ramen för en evidensbaserad praktik ingår att bygga det praktiska sociala arbetet på en 

vetenskaplig grund (ibid.). Utifrån detta blir det angeläget att undersöka hur 

socialsekreterare förhåller sig till de individer som kommer i kontakt med socialtjänsten 

eftersom det är en del av det praktiska sociala arbetet. Ungdomar med ”problemskapande 

beteende” utgör en betydande del av dessa individer vilket gör dem till ett relevant 

intresseområde (Kyhle Westermark 2009). Åström et. al (2013) ger framtida forskning i 

uppgift att genomföra fler studier om beslutsfattande när det gäller ungdomar för att 

utveckla förståelsen för faktorer och processer som styr beslutsfattandet inom socialt 

arbete. Flera andra studier bland annat Sundell och Karlsson (1999), Kaunitz (2004), 

Wiklund (2006) och Östberg (2010) visar i likhet med Åström et. al. (2013) att 

socialsekreterares bedömningar skiljer sig vilket ger ytterligare tyngd åt varför det är 

viktigt med ökad förståelse för hur beslutsfattande sker. En ökad förståelse för hur 

beslutsfattande inom socialtjänsten sker bidrar till en starkare vetenskaplig grund för det 

praktiska sociala arbetet. Det är av såväl praktisk som vetenskaplig relevans att 

undersöka på vilka grunder beslutsfattande vad gäller gruppen ungdomar med 

”problemskapande beteende” sker.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad socialsekreterare betraktar som 

”problemskapande beteende” hos ungdomar och hur detta kommer till uttryck när 

socialsekreterare utreder ungdomar. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilken innebörd lägger socialsekreterare i ”problemskapande beteende”?  

 Hur uppfattar socialsekreterare användandet av BBIC?  

 Hur kan socialsekreterares förståelse av ”problemskapande beteende” förstås 

utifrån användandet av BBIC? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till socialsekreterares beslutsfattande eftersom det är 

socialsekreterarna som gör utredningar som leder till ett beslut om en åtgärd eller inte. 

Inom vissa ärenden kan det förekomma både primära och sekundära beslut vad gäller 

vilken insats en ungdom ska ha eftersom socialsekreteraren till exempel kan besluta 

insatsen familjebehandling. Det är därefter familjebehandlarna som mer specifikt beslutar 

vilken typ av familjebehandling ungdomen och dennes familj ska ha. De sekundära 

besluten, dess konsekvenser samt relationen mellan primära och sekundära beslut 

kommer inte kunna rymmas inom ramen för denna uppsats och kommer att lämnas 

därhän. Inte heller görs det anspråk på att ingående beskriva insatserna eller försöka 

utvärdera dess effekter. Med ungdom i denna studie avser vi individer mellan 12-17 år. 

 

Vi kommer att studera både beslut med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi har valt båda lagarna för att det som 

skiljer beslut med stöd av SoL och LVU åt är frivillighet från ungdomen och 

vårdnadshavares sida. Det finns flera likheter mellan LVU- och SoL-utredningar vilket 

kan göra det svårt för socialsekreterarna att enbart se till den ena lagen när de svarar på 

våra frågor. Det är ofta samma socialsekreterare som gör båda typer av utredningar och 

utredningsmetoden BBIC används både i LVU- och SoL-utredningar. Detta innebär att 

det utifrån metod för datainsamling kan bli svårt att skilja lagarna åt. Frågeställningarna 

är oberoende av vilken lag som används som grund för ett beslut, därför finns ingen 

anledning att avgränsa oss till den ena eller andra lagen. Det finns ungdomar med 

”problemskapande beteende” som får insatser med stöd av lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) men det förutsätter att ungdomen har en viss diagnos. 

Ärenden med stöd av LSS handläggs av biståndshandläggare och denna yrkesgrupp 

ligger utanför vårt intresseområde.  

 

1.6 Problemskapande beteende 

Vi använder oss som framgått av benämningen ”problemskapande beteende” och det har 

vi hämtat från leg. psykologen Bo Heljskov Elvén (2009). Denne menar att ett 

problemskapande beteende uppkommer när ett visst beteende möter omgivningen och 
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detta beteende inte faller inom ramen för vad som anses accepterat och normalt eftersom 

omgivningen reagerar negativt på ett visst beteende. Omgivningens reaktioner är alltså 

centralt för vad som anses som problemskapande beteende. Han skriver: 

 

Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen. 

(Heljskov Elvén 2009, s. 12). 

 

Användandet av en översiktlig definition har som syfte att möjliggöra för vårt resultat att 

konkretisera vad problemskapande beteende innebär. Vad som mer specifikt innefattas i 

problemskapande beteende kommer därmed utgöra en del av vår studie och bli ett 

resultat. Användandet av en bred definition sammanfaller med studiens 

socialkonstruktivistiska utgångpunkt där man betonar att definitionen av ett begrepp är en 

produkt av den kontext en företeelse befinner sig i. Det motiverar varför vi anser det 

intressant att undersöka vilken innebörd socialsekreterare lägger i problemskapande 

beteende. 

 

1.7 Barns behov i centrum (BBIC) 

Barns behov i centrum, BBIC, är ett utredningsinstrument som består av formulär och 

stöddokument. BBIC bygger på den engelska motsvarigheten Integrated Children´s 

System (ICS) som utmynnade i en metod för utredning efter hård kritik på Englands 

familjehem- och institutionsvård under 1980-talet. Efter kritiken sökte Englands 

myndigheter och socialtjänst efter metoder för att säkra kvaliteten i barnavården. Kritiken 

riktades mot att barnen många gånger hamnade i sämre förhållanden än de ursprungligen 

kom från. Placerade barn visade sig har större psykisk ohälsa, fysiska hälsoproblem och 

fler brister i skolgången än barn som inte var placerade. Dessa barn riskerade i vuxen 

ålder att hamna i kriminalitet, arbetslöshet och bostadslöshet. Svaret på kritiken blev ett 

forsknings- och utvecklingsprogram som tog fram en studie om vilka faktorer som kunde 

bidra till en positiv utveckling för barn. Dessa faktorer byggde på Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Avsikten var att ta fram kriterier för att bedöma resultatet av 

barnavården (Socialstyrelsen 2013). 
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Likt den engelska motsvarigheten var BBIC ett svar på kritik om den svenska 

barnavården, kritiken kom från JO och riksdagens revisorer år 1991/1992. Socialstyrelsen 

fick då i uppgift av regeringen att stärka och utveckla familjehemsvården. Kritiken 

handlade framför allt om att uppföljningstiderna inte följde lagstadgar, att barn inte fick 

komma till tals samt att det saknades vård- och behandlingsplaner. Socialstyrelsen valde 

att pröva den engelska motsvarigheten. Den engelska metoden tillämpades på svenska 

lagarna och projekten Dartington sattes igång. Dartington kom sedan att leda fram till 

BBIC (Socialstyrelsen 2013).  

 

BBIC har sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper som bygger på en värdegrund, en 

teori och en metodsyn som ligger i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, 

lagstiftning och praxis. BBIC präglas av en helhetssyn som illustreras i den så kallade 

BBIC-triangeln. Denna triangel bygger på barnets behov, föräldrarnas förmåga samt 

familj och miljö. BBIC har sina teoretiska utgångspunkter i ett synsätt att barns 

utveckling sker i ett sammanhang, i ett samspel och i interaktionen med olika faktorer. I 

BBIC ingår bland annat vårdplan, genomförandeplan och uppföljning av pågående insats. 

BBIC består också av en rad stöddokument som ger fördjupade kunskaper vid utredning 

och uppföljning. Det kan bland annat vara konsultationsdokument till skola och förskola 

(Socialstyrelsen 2013).  

 

Figur 1. BBIC-triangeln 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Socialstyrelsen 2014 s. 1) 
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1.8 Fortsatt framställning 

Den fortsatta framställningen kommer att ta upp tidigare forskning, den teoretiska ramen 

och ett avsnitt om metod. Framställningen mynnar sedan ut i resultat och analys som 

avslutas med en slutdiskussion.  

 

2. Tidigare forskning 

Avsnittet tidigare forskning börjar med en forskningsöversikt om barn och ungdomar. 

Vidare fortsätter tidigare forskning med ett avsnitt med två olika studier om utredningar 

om barn och ungdomar. Därefter fortsätter framställningen med ett avsnitt med tre olika 

forskningspublikationer som lyfter fram socialsekreterarens personliga kunskap som 

betydelsefull. Avsnittet tidigare forskning avslutas med en sammanfattning av 

presenterad forskning. 

 

2.1 Individuella respektive strukturella förhållanden  

Gunvor Andersson (2013) lyfter fram fyra olika dilemman där forskningen inte har någon 

entydig ståndpunkt, som har varit extra framträdande inom forskning och praktik i socialt 

arbete de senaste fyrtio åren. Dessa fyra dilemman är; familjen som enhet respektive 

barnen som individer, socialsekreterares gränssättning för acceptabla/oacceptabla 

förhållanden, ljusa/mörka bilder i forskningsrapportering samt individuella respektive 

strukturella förhållanden. Andersson (2013) menar att det finns konkurrerande synsätt i 

socialt arbete om det är individen (och dennes familj) eller strukturer i samhället som är 

orsaken till missförhållanden. Fokus på individen riskerar att skuldbelägga den enskilde. 

Andersson (2013) menar att det är faktorer på både individ- och strukturnivå som 

påverkar den unge. Förståelsen för hur dessa hänger ihop och påverkar varandra är enligt 

Andersson (2013) en förutsättning för att kunna åtgärda missförhållanden. Även om 

socialsekreterare arbetar med en aspekt av problemet är det viktigt att ha en vidare syn på 

vad som orsakar problemen. Om socialsekreterare inte har ett brett fokus finns det risk 

för att fokus på individen skymmer kontexten och vice versa (ibid.). 
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2.2 Utredningar och bedömningar om barn och ungdomar 

Åström et. al. (2013) menar att socialsekreterares kunskap om evidensbaserade metoder 

måste förbättras och att utredningssätten behöver bli mer strukturerade. Susanne 

Severinsson (2010) talar om vikten av den evidensbaserade forskningen för att 

kvalitetssäkra det sociala arbetets praktik och för att veta vilka behandlingsmetoder som 

är framgångsrika. Åström et. al. (2013) anser att socialtjänsten måste få bättre stöd i att 

bedriva en evidensbaserad praktik, detta genom att utarbeta och implementera nationella 

riktlinjer för bedömningar och interventioner vad gäller socialt arbete för ungdomar med 

problem.  

 

Francesca Östberg (2010) har studerat socialsekreterares bedömningar om vilka barn och 

ungdomar som det efter inkommen anmälan öppnas utredning på men berör även andra 

delar i den så kallade ”barnavårdstratten” (anmälan-utredning-insats). Av de barn och 

ungdomar som anmäls till socialtjänsten mottar en femtedel en insats. Vad gäller vilka 

insatser som kan ges framkommer att stödsamtal, följt av kontaktperson/kontaktfamilj 

samt familjehem/jourhem/behandlingshem var vanligast. Östberg (2010) konstaterar i 

likhet med Åström et. al. (2013) att det är stora skillnader vad gäller bedömningar 

kommuner emellan. Såväl Östberg (2010) som Åström et. al. (2013) menar att de stora 

skillnader som finns mellan socialsekreterares bedömningar i olika kommuner delvis kan 

förklaras med att socialsekreterare har tillgång till olika mycket resurser i olika 

kommuner vilket avgör hur många utredningar som kan öppnas och hur mycket insatser 

som kan erbjudas. 

 

2.3 Kunskapstrender och kunskapstyper 

William Reid (2002) har gjort en översikt av kunskapstrender inom socialt arbete. Precis 

som Johnsson och Svensson (2005) menar Reid (2002) att det skett en ökad diversifiering 

vad gäller teorier och synsätt inom socialt arbete. Reid (2002) menar att socialarbetares 

kunskapsbas dels är inhemsk (i förhållande till den egna yrkesdisciplinen) men även 

lånad av andra discipliner. Kunskapsbasen består av begrepp, teorier, metoder, praktiskt 

kunnande och forskningsresultat. Det går trender i vilken kunskap som anses viktig och 

vart den ska inhämtas. Det finns dock kunskap som inte är trendkänslig. Reid (2002) 
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benämner denna typ av kunskap som ”grundläggande kunskap” (Core knowledge). Som 

exempel på sådan kunskap nämner Reid (2002) vetskapen om att klienter kan uppleva ett 

avslut på en terapeutisk relation som påfrestande och att klienterna ska ges utrymme att 

uttrycka dessa känslor. Konsensus råder bland socialarbetare om denna ”grundläggande 

kunskap” som har validerats genom att socialarbetarna använt sig av kunskapen i flera år 

(ibid.). 

 

Eva Johnsson och Kerstin Svensson (2005) har med anledning av diskussionen om 

evidensbaserad praktik valt att belysa teorins roll i socialt arbete. Johnsson och Svenssons 

(2005) huvudsakliga poäng är att visa på komplexiteten i socialsekreterares kunskapsbas. 

Följande figur illustrerar fyra olika typer av kunskap som används inom socialt arbete.  

 

Figur 2. Former av kunskap i socialt arbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Johnsson och Svensson 2005 s. 427) 

 

Modellen innefattar både forskning och praktik inom socialt arbete. Tyst kunskap är en 

form av kunskap som domineras starkt av praktiken. Erfarenhetsbaserad kunskap är till 

stor del dominerad av praktik men till en liten del av forskning. Enligt Johnsson och 

Svensson (2005) är erfarenhetsbaserad kunskap det som Olsson och Ljunghill (1997) 

beskriver som naiva teorier. Systematiserad kunskap är en strukturering av kunskap inom 

socialt arbete, denna kunskap är till största delen forskningsdominerad, men har en viss 
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koppling till praktiken. Evidensbaserad kunskap är forskningsbaserad kunskap som sätter 

tydliga ramar för hur det sociala arbetet ska utföras och dokumenteras (Johnsson och 

Svensson 2005) 

 

Med tyst kunskap avses kunskap som inte kan uttryckas. Enligt Johnsson och Svensson 

(2005) är begreppet tyst kunskap myntat av Michael Polanyi och innefattar kunskap som 

används i det sociala arbetets praktik men som inte går att beskriva med ord. Polanyi 

(1966) menar att ”vi kan veta mer än vad vi kan säga” (Polanyi 1966 s. 27). Polanyi 

(1966) beskriver att vi kan känna igen ett ansikte utan att kunna förklara vad det är som 

gör att vi känner igen det ansiktet. Johnsson och Svensson (2005) menar att eftersom tyst 

kunskap inte går att beskriva med ord går det inte heller att läsa sig till tyst kunskap. 

 

Eric Olsson och Jenny Ljunghill (1997) beskriver hur användandet av naiva teorier 

förstås som erfarenhetsbaserad kunskap inom det praktiska sociala arbetet. Eric Olsson 

(2009) beskriver första tiden av inlärning inom socialt arbete som ”buggning” – att följa 

efter andra med kunskap och göra likadant. Med tiden skaffar sig socialsekreterare en 

slags ”terrängkännedom” om det sociala arbetets praktik (ibid.). Olsson och Ljunghill 

(1997) skriver att begreppet ”naiv teori” används för att beskriva socialarbetares val av 

handlingsalternativ. Social perception är centralt i utformandet av naiva teorier, alltså att 

utifrån personliga föreställningar automatiskt tillskriva andras handlingar mening på ett 

visst sätt. Hur socialarbetaren tolkar vad som händer i en viss situation får betydelse för 

hur denne agerar. Den naiva teorin påverkas till stor del av personliga erfarenheter, 

främst av situationer där man antingen blivit hjälpt eller hjälpt någon annan. De naiva 

teorierna formuleras alltså omedvetet, utifrån en viss känsla. Socialarbetares arbetsgrupp 

har också stor påverkan på utformningen av naiva teorier. Naiva teorier är skapade i en 

process under socialarbetares liv, såväl yrkesliv som privatliv. Åtskilliga 

problemsituationer har gjort att socialsekreteraren bildat sig en uppfattning om vad som 

fungerar eller inte fungerar i vissa situationer, och därmed omedvetet bildat sina egna 

naiva teorier (Olsson och Ljunghill 1997).  
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2.4 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har Anderssons (2013) forskningsöversikt om strukturella respektive 

individuella förhållanden presenterats. Även Åström et. al. (2013) och Östbergs (2010) 

forskning om utredningar vad gäller barn och ungdomar presenterats. Slutligen har Reids 

(2002), Johnsson och Svenssons (2005) och Olsson och Ljunghills (1997) forskning om 

kunskapstrender och kunskapstyper presenterats. Det första avsnittet inrymmer en 

diskussion om två olika perspektiv, det individuella och strukturella, detta avsnitt ger 

ingen fingervisning om vilket begrepp som är ”rätt”, istället framhävs vikten av att se till 

både individuella och strukturella förhållanden. Det andra avsnittet (utredningar och 

bedömningar av barn och ungdomar) och det tredje avsnittet (kunskapstrender och 

kunskapstyper) representerar två olika huvudspår vad gäller forskning om socialt arbete.  

 

Det andra avsnittet lyfter fram socialsekreterares olika typer av bedömningar som ett 

problem som behöver åtgärdas. Åström et. al. (2013) och Östberg (2010) förklarar i 

avsnitt två att socialsekreterares olika typer av bedömningar med att det finns olika 

resurser i olika kommuner. De menar också att det är viktigt att socialsekreterare får hjälp 

att göra enhetliga bedömningar och bedriva en evidensbaserad praktik. Det tredje 

avsnittet står till viss del för en motbild mot det som av Åström et al. (2013) och Östberg 

(2010) ses som ett problem. Olsson och Ljunghills (1997) naiva teorier skulle kunna ge 

en annan förklaring till varför socialsekreterares bedömningar ser olika ut; nämligen att 

socialsekreterare har olika erfarenheter och därmed ger sina egna förklaringar till 

situationer de möter i det sociala arbetets praktik. Med hänvisning till naiva teorier, tyst 

kunskap samt grundläggande kunskap (core knowledge) kan handlingar och beslut inom 

socialt arbete snarare förklaras med att socialsekreterare har en känsla för socialt arbete 

som är mycket viktig i praktiken. Med det som bakgrund behöver det inte ses som 

problematiskt att socialsekreterares beslut om ungdomar skiljer sig åt, inte heller ligger 

förklaringen i olika resurser hos kommunerna. Den breda bild av olika typer av kunskap 

som Johnsson och Svensson tar upp (2005) visar på att det finns något mer bortom de 

strukturerade utredningssätt som Åström et. al. (2013) framhäver som så viktiga, 

nämligen att socialsekreterare använder sig av mer kunskap än bara den strukturella och 

den evidensbaserade kunskapen som är förknippat med BBIC.  
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3. Teori 

Den teoretiska ramen består av moralisk panik, människobehandlande organisationer, 

moraliskt arbete, normalisering och praktikteori. Moralisk panik, människobehandlande 

organisationer, moraliskt arbete och normalisering är alla teoretiska begrepp där normer 

och värderingar är centrala. Dessa teorier syftar till att ge förståelse för vilka beteenden 

som av socialsekreterarna anses vara problemskapande. Problemskapande beteende är 

beteenden som bryter mot omgivningens värderingar, därför är det aktuellt med 

teorietiska begrepp som problematiserar värderingar. Människobehandlande 

organisationer har också till syfte att belysa BBIC:s roll i socialtjänsten samt att förstå 

intentionerna med insatserna. Vidare lyfter praktikteori fram förståelsen av BBIC och hur 

de påverkar socialsekreterarnas kunskapsanvändning. Begreppet praktikteori är även nära 

sammanlänkat med begrepp som återfinns i tidigare forskning såsom tyst kunskap och 

naiva teorier.  

  

3.1 Moralisk panik  

Det finns enligt Hans Swärd (1998) många exempel på händelser som i sin samtid ansetts 

påverka ungdomen till det sämre. Jazz på 1920-talet, raggarkultur på 1950-talet samt 

punk- och hippiekultur på 1970-talet är några exempel. Under 1980- och 1990-talet var 

oron hög för bland annat nynazism och ungdomskriminalitet. När någon annan influens 

ansetts mer oroväckande har fokus hamnat på detta (ibid.). Swärd (1998) skriver att 

Stanley Cohen myntat begreppet ”moralisk panik”. Moralisk panik innebär att vissa 

företeelser som anses vara ungdomsproblem leder till paniktillstånd i samhället. Vuxna i 

samhället anser att vissa företeelser är ett problem även om ungdomarna kanske inte 

håller med. Massmedia överdramatiserar vissa händelser som leder till starka reaktioner i 

samhället. Vuxna förväntar sig att myndigheter ska agera mot ”problemet”. I och med 

detta har moralisk panik uppstått (ibid.). Ohlsson (1997) beskriver moralisk panik som en 

social reaktion på ett fenomen som anses vara hotande.  
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3.2 Människobehandlande organisationer 

Begreppet human service organizations är skapat av Yeheskel Hasenfelt (1983; 2010). 

Människobehandlande organisationer skiljer sig från andra typer av organisationer i två 

hänseenden. För det första arbetar människobehandlande organisationer direkt med 

människor, människorna är på så vis själva ”råmaterialet”. För det andra har de till 

uppgift att skydda och främja välbefinnandet hos människorna som kommer i kontakt 

med organisationen. Människobehandlande organisationer kan delas in i tre olika grupper 

beroende på organisationens uppgift och arbetssätt, dessa benämns som teknologier 

(Hasenfeld 1983), och är följande: 

 Kategoriserande teknologier, (People-processing technologies). I denna kategori 

återfinns organisationer vars uppgift är att ta reda på vilken kategori en person 

tillhör. Det är sedan upp till någon annan organisation att använda kategorin. Ett 

exempel är psykiatrin som diagnosticerar depression hos en patient, då har 

personen hamnat i kategorin ”deprimerade personer”. Det är sedan andra 

organisationer uppgift att åtgärda depressionen.  

 Bevarande teknologier, (People-sustaining technologies). Dessa organisationer 

strävar inte efter att förändra människorna som är i kontakt med dem. De strävar 

istället efter att bevara människors välbefinnande. Inom denna teknologi återfinns 

bland annat äldreomsorgen. 

 Förändrande teknologier, (People-changing technologies). Här är målet att 

förändra de personer som är i kontakt med organisationen. Genom att förbättra 

individens förutsättningar kommer dennes välbefinnande öka. Missbruksvård är 

en organisation som återfinns inom denna teknologi.  

                

(Hasenfeld 1983 s. 5-6)   

 

Vårt intresse ligger här främst hos de kategoriserande teknologierna eftersom vi menar att 

socialtjänsten och dess användande av BBIC kan räknas till den kategoriserande 

teknologin. Även bevarande respektive förändrande teknologier är intressant eftersom 

dessa kan begripliggöra intentionerna med socialtjänstens insatser i form av att vilja 

förändra individer respektive att bevara det som anses positivt.  
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3.2.1 Ett moraliskt arbete 

Ett centralt argument i Hasenfeld (2010) är att arbete med människor som ”råmaterial” är 

i högsta grad ett moraliskt arbete. Hasenfeld (2010) menar att normer och värderingar är 

själva kärnan i arbetet med människor och att dessa organisationer inte kan existera utan 

dem. Alla beslut som tas inom en människobehandlande organisation baseras på en 

moralisk bedömning och ett uttalande om dess sociala värden. De som arbetar med 

människor kan i sitt yrkesmässiga handlande därför aldrig vara moraliskt neutrala 

(Hasenfeld 2010). Genom att hänvisa till normer och värderingar inom organisationen 

kan organisationen få legitimitet att lägga sig i människors privatliv. Arbetet med 

människor grundar sig på värderingar som är skapade i samhället. Om arbetet inom 

människobehandlade organisationer är en återspegling av rådande värderingar i samhället 

kommer organisationens legitimitet att upprätthållas. För att organisationen ska bevara 

sin legitimitet över tid krävs därför att organisationen förändras i takt med att samhället 

och dess värderingar förändras. Detta leder oss vidare till en fördjupning av den 

teoretiska ramen genom att fokusera på begreppet normalisering vilket är uttrycket för en 

moralisk bedömning som legitimerar ingrepp (ibid.). 

 

3.2.2 Normalisering 

Normalisering är ett uttryck för normer och värderingar i samhället. Om en individ bryter 

mot normer väcks ofta känslor av oro eller förargelse hos omgivningen. Aktörer inom 

socialt arbete gör ingripanden för att få personen att upphöra med ett beteende som 

utlöser negativa reaktioner förstås med begreppet normalisering. I begreppet 

normalisering innefattas också ett möjliggörande för individen att bete sig på ett icke 

normbrytande sätt genom att kompensera för de egenskaper som anses saknas hos 

individen. (Mallander, Meeuwisse och Sunesson 1998; Payne 2008). 

 

Normen är ett uttryck för det normala/accepterade beteendet. Normen kan också fungera 

som ett mätinstrument för normaliteten. Lagstiftning bidrar till befästande och 

upprätthållande av normer. Normer kan också användas för att kategorisera. Genom 

användandet av normer för att kategorisera förstår vi lättare vår omvärld och den ter sig 
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mindre komplex, det blir då lättare för oss att bilda en uppfattning om en viss situation 

eller företeelse eftersom vi varit med om något liknande innan. Normer är socialt 

konstruerade och produkten av överenskommelser i det sociala samspelet (Mallander, 

Meeuwisse och Sunesson 1998). Svensson (2007) tar upp att Foucault beskriver något 

som kallas för ”förtryckandets väsen”. Detta innebär att normer skapas i ett samspel 

mellan makt och kunskap där makten förstärker kunskapen och omvänt att kunskapen 

förstärker makten. Detta innebär att de flesta människor följer normer och agerar utifrån 

hur de förväntas agera för att undvika sanktioner från omgivningen (ibid.).  

 

3.3 Praktikteorier 

Payne (2008) förklarar praktikteorier som en uppsättning av strukturerade påståenden 

som handlar om uppfattningen av världen, genom att som en del i vårt praktiska arbete 

använda reflektion som en metod av bearbetning av olika idéer. När det gäller socialt 

arbete delas teorier upp i tre olika teman: modeller som beskriver som kan lyfta fram 

olika principer för beteendemönster, perspektiv som uttrycker värderingar och 

världsbilder samt förklarande teorier som beskriver varför handlingar får vissa följder. 

Modeller, perspektiv och förklarande teorier är alla ingredienser i en teori som ska vara 

användbar för praktiken. Eftersom socialt arbete är komplext måste teorier och perspektiv 

erbjuda modeller som innefattar tydliga råd och vägledning. Praktikteorier kan uppfattas 

som verktyg för överföring av kunskap från andra områden för att gynna och stödja det 

sociala arbetets praktik. Att tillämpa materialet till det sociala arbetets praktik innebär en 

överföring från ursprungsdisciplinen till det sociala arbetets praktik. Ett samspel mellan 

olika kunskapsområden och olika discipliner ger upphov till en viss praxis inom socialt 

arbete (ibid.).  

 

4. Metod 

4.1 Studiens design 

Eftersom vi gör anspråk på att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till 

problemskapande beteende är det lämpligt att rikta vårt empiriska intresse på just 

socialsekreterare  



 

18 
 

Vår studie är kvalitativ eftersom då kommer våra frågeställningar att besvaras bäst. 

Studien har sin ontologiska utgångspunkt i socialkonstruktivismen. 

 

4.1.1 Studiens utförande 

Vår kvalitativa studie började med att vi diskuterade vad vi ville skriva om och utifrån 

vårt intresse mynnade detta ut i ett syfte och frågeställningar. Efter syfte och 

frågeställningar jobbade vi vidare på studiens utformning och kom fram till relevanta 

personer att intervjua för att få svar på frågeställningarna. Efter intervjuerna 

transkriberade vi och letade relevant information att lyfta fram i studien. Innan 

intervjuerna skapade vi en teoretisk referensram som skulle bidra till förståelsen av vårt 

empiriska material. Efter intervjuerna fick vi specificera våra frågeställningar så att den 

empiri vi samlat in kunde svara på dem. Det sista vi gjorde var att analysera empirin och 

skrev fram detta i vår uppsats. De steg vi gick igenom är i enlighet med Bryman (2008) 

om vilka sex viktiga steg som en studie genomgår.  

 

4.2 Databassökning  

Litteraturgenomgång gjordes genom databassökningar för att skapa oss en bild av det 

tema som ska undersökas. Två olika metoder användes när vi sökte avhandlingar och 

artiklar. Vi använde oss av strukturerade sökningar och gjorde sökningar på Libris, 

SwePub och Social Services Abstract. Vi använde sökord i olika kombinationer som 

beslut, behovs, arbets, normbrytande, arbetsmetod, synsätt, decision, decision making, 

work, challenging behavior och approach. Vi tittade också på referenser från 

vetenskapliga publikationer och letade upp originalkällan. 

 

4.3 Urval 

4.3.1 Kommunurval 

Sex olika kommuner valdes ut att delta i den empiriska undersökningen som innebar 

intervjuer. Kommunerna tillhör eller angränsar till Kalmar län. Av forskningsekonomiska 

skäl valde vi att genomföra undersökningen i Kalmar län med omnejd, eftersom vi bor i 

Kalmar. Både stora, medelstora och små kommuner fanns representerade. Kommuner 

med färre än 15 000 invånare definierades i vår studie som små kommuner. Kommuner 
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med 15 000-50 000 definierades i vår studie som medelstora kommuner. Kommuner med 

över 50 000 invånare definierades som stora kommuner i vår studie. Vi tillfrågade alla 

kommuner som tillhör Kalmar län samt flera av de kommuner som angränsar Kalmar län 

av dessa var det sex kommuner som ville delta i studien därför valdes dessa ut.  

 

4.3.2 Respondenturval 

Åtta respondenter valdes ut att delta i den empiriska undersökningen, förfrågningar 

skickades ut till socialförvaltningar i och kring Kalmar län. Anledningen till att det blev 

åtta respondenter ifrån sex kommuner var att två av kommunerna bidrog med två 

respondenter. Vi skickade inte ut till socialsekreterarna personligen, utan de tog kontakt 

med oss efter att ha fått informationen av någon annan i förvaltningen. Därmed hade vi 

inte fullständig kontroll över vilka socialsekreterare som deltog i studien. Alla 

respondenter var socialsekreterare som arbetade med myndighetshandläggning i ärenden 

som rörde ungdomar. Vissa av respondenterna handlade även ärenden som rörde yngre 

barn och vuxna. Vissa respondenter hade också andra arbetsuppgifter än just 

myndighetshandläggning, till exempel samarbetssamtal och medling vid brott.  

 

Respondentgruppen bestod av både kvinnor och män, den bestod också av personer med 

olika lång erfarenhet som socialsekreterare, från 3 år till 20 år. Många av respondenterna 

hade arbetat inom andra områden inom socialt arbete till exempel på BUP, som kurator, 

fältassistent och behandlingsassistent. Detta innebar att det fanns respondenter som hade 

betydligt längre erfarenhet av socialt arbete totalt än vad de hade som socialsekreterare. 

Detta innebar också att tidsangivelserna på hur länge de hade arbetat som 

socialsekreterare kunde bli en aning missvisande. Vissa respondenter hade valt att vara 

anonyma därför valde vi att låta alla respondenter vara anonyma.  
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4.3.3 Tabell 1. Presentation av respondenter 

Respondent Kommunstorlek År som socialsekreterare 

1 Liten 13 

2 Medelstor 3 

3 Medelstor 3,5 

4 Stor 10 

5 Stor 4 

6 Stor 14 

7 Liten 21 

8 Liten 4 

 

 

 

4.4 Intervjuer och bearbetning av intervjumaterial  

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer eftersom vi önskade att 

intervjupersonerna skulle prata relativt fritt kring olika aspekter av problemskapande 

beteende samtidigt som vi ville försöka få svar på vissa frågor (Kvale 2009). Den 

empiriska undersökningen omfattade åtta intervjuer. I vår studie började vi med att 

utifrån syfte och frågeställningar skapa teman som intervjumanualen skulle bygga på. 

Sedan planerade vi vilka respondenter som skulle intervjuas och hur frågorna skulle vara 

uppbyggda för att svara på våra frågeställningar. Vid intervjuerna hade vi 

intervjumanualen som huvudfrågor och dessa ställde intervjuledaren och sedan hade den 

andra personen i uppgift att ställa följdfrågor.  Efter genomförda intervjuer transkriberade 

vi hälften av intervjuerna var och lyssnade på det inspelade materialet samtidigt som vi 

skrev vad respondenterna sa. Vi byggde upp vår analys efter frågeställningarna och 

utifrån dessa gjorde vi nya teman samt färgmarkerade i det transkriberade materialet efter 

vilken frågeställning informationen motsvarade.  Under intervjuerna försökte vi följa 

intervjumanualen och ställa följdfrågor om det var något vi uppfattade som oklart vilket 

gjorde att vi inte riskarade att misstolka. Det sista vi gjorde var att skriva samman en 

uppsats i syfte att publicera den för allmänheten. Vårt utförande av 

intervjuundersökningen är i enlighet med vad Kvale (2009) anser är vanliga stadier att 

genomgå. 

 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats och tog mellan 30 - 80 minuter. 

Intervjuerna utfördes i rum som respondenterna valde och i de flesta fall var det ett 
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samtalsrum men i några fall var det på respondentens kontor. Innan intervjuerna valde vi 

ut vem som skulle agera intervjuledare och vem som skulle ansvara för att ställa 

följdfrågor. Vi bestämde på förhand att vi skulle ta varannan intervju för att få en rättvis 

arbetsfördelning och av en slump fick en av oss den första intervjun.  

 

4.4.1 Reflektioner över genomförd datainsamling 

Vi anser att intervjumanualen överlag fungerade bra och vi fick många intressanta svar. 

Många frågor ansågs vara svåra och abstrakta av respondenterna, och vi fick förtydliga 

dem under intervjuerna. Om vi hade gjort en testintervju hade vi kunnat ändra de frågor 

som upplevdes svåra. Antalet respondenter var något i underkant men med den 

begränsade tid vi hade så var det inte möjligt med fler respondenter och inte heller fler 

som ville delta i studien. De teman vi valde att basera vår intervjumanual på utgick från 

de frågeställningar vi hade innan intervjuerna genomfördes. Efter att vi hade bearbetat 

resultatet var vi tvungna att ändra frågeställningarna därmed delades resultatet upp i 

andra teman vid presentation av resultatet. 

 

Vi fastnade för benämningen problemskapande beteende i början av arbetet med studien. 

Vi ansåg att benämningen låg i linje med hur vi själva betraktade fenomenet, nämligen 

som något som skapas i interaktion med omgivningen och där kontexten spelar roll. Det 

finns även andra benämningar så som ”beteendeproblem”, ”problembeteende”, 

”antisocialt beteende” och ”normbrytande beteende”. Vi ville i vår studie undersöka 

vilken innebörd socialsekreterare lägger i en benämning som socialsekreterarna inte 

förväntas känna till och använda sig av. Vi fick fram intressanta resultat på vilka 

beteenden som av socialsekreterarna ansågs vara problemskapande beteenden.  

 

Under tiden som arbetet med uppsatsen pågick insåg vi att benämningen 

problemskapande beteende inte var särskilt lämplig att använda då det inte fanns något 

starkt vetenskapligt stöd för att använda sig av detta begrepp. Det hade varit mer lämpligt 

att använda sig av någon annan benämning som till exempel ”normbrytande beteende” 

eller ”beteendeproblem” eftersom det är begrepp som förekommer i annan forskning. Vi 

hade med andra ord inga vetenskapliga belägg för att använda oss av benämningen 
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problemskapande beteende. Eftersom vår empiriska undersökning utgick från begreppet 

problemskapande beteende (se bilaga 2) var benämningen en central del i vår 

undersökning. Benämningen problemskapande beteende var en viktig del av vårt resultat 

eftersom socialsekreterare hade fått svara på vad de själva lade i benämningen 

problemskapande beteende. Med hänvisning till vår empiriska undersökning och vårt 

resultat hade vi därför inte kunnat byta ut problemskapande beteende mot någon annan 

benämning.  

 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Validitet och reliabilitet är vanliga kriterier för kvalitetsbedömning av en studie men kan 

vara svåra att tillämpa på kvalitativ forskning eftersom det enligt Guba och Lincoln 

(2011) till viss del förutsätter att det är möjligt att komma fram till en bestämd bild om 

hur verkligheten är beskaffad. I vår studie var det inte vår avsikt att komma fram till en 

objektiv bild av verkligheten, istället var det respondenternas egen syn och deras 

upplevelser som var i fokus. Vi hade en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i vår studie 

och därför krävdes det andra kriterier för att bedöma vår studies kvalitet. Guba och 

Lincoln (2011) föreslår att studier utifrån ett konstruktivistiskt synsätt ska bedömas 

utifrån kriterierna tillförlitlighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity) (svensk 

översättning av begreppen i Bryman (2008)). 

 

4.5.1 Tillförlitlighet 

Vi var medvetna om att det inte gick att förhålla sig helt objektiv till det empiriska 

materialet men vi ville ändå försöka att inte låta det påverka insamlandet av empirin. 

(Bryman 2008; Lincoln, Lynham och Guba 2011). Tillförlitligheten består av fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman 2008).  

 

Trovärdigheten säkerställdes genom att vi genomförde studien enligt de forskningsetiska 

regler som fanns. De krav som följer med reglerna uppfylldes bland annat genom det 

informationsbrev som respondenterna fick ta del av innan intervjun. I informationsbrevet 
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tydliggjordes det för respondenterna bland annat att de hade rätt att vara anonyma och 

kunde avbryta intervjuerna när de ville (Bryman 2008). 

 

Bryman (2008) skriver att överförbarheten, det vill säga om våra resultat kunde överföras 

till liknande situationer kunde vara svårare att säkerställa i en kvalitativ studie. På grund 

av att det i kvalitativ forskning som denna endast är en begränsad grupp som studeras. 

Det är dock möjligt om vi gör tydlig redogörelse för vilken kontext studien befinner sig i. 

Det är sedan möjligt för läsaren att med bakgrundsinformationen som vi har givit i vår 

studie om till exempel studieobjektet och hur vi gick till väga i våra intervjuer bedöma 

om studien är överförbar i en annan kontext (ibid.).  

 

Pålitligheten i denna studie säkerställdes genom kontinuerlig handledning, olika 

handledare handledde uppsatsen i olika skeden. Uppsatsen var dessutom föremål för 

synpunkter av medstudenter i samband med grupphandledning i uppsatsens inledande 

fas. Dessa fungerade som granskare av arbetet vilket gjorde det möjligt att reflektera över 

arbetsprocessen. Loggbok fördes under hela uppsatsarbetet (Bryman 2008). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att vara medveten om att det inte går att 

förhålla sig helt objektiv till det empiriska materialet (Bryman 2008). Detta på grund av 

vår förförståelse för ämnet. Även vår ontologiska utgångpunkt och våra teoretiska 

utgångspunkter, spelade roll för möjligheten att vara objektiv till empirin. Målet var dock 

att försöka vara tydlig och transparent med våra teoretiska tolkningsramar, ett sätt var att 

försöka ställa öppna frågor under intervjun. Vi delgav inte heller respondenter vår 

teoretiska ram, för att inte riskera att de skulle bli påverkade av den i sina svar (ibid.).  

 

4.5.2 Äkthet 

För att undersökningen ska anses uppfylla krav för äkthet krävs att undersökningen ger 

en rättvis bild av de åsikter som framkommer hos de socialsekreterare som intervjuas. 

Det krävs också att studiens intention ska vara att öka förståelsen för socialsekreterares 

beslutsfattande (Bryman 2008). Vi försökte uppfylla kravet på äkthet genom att försöka 

ge en rättvis bild av socialsekreterares åsikter på så sätt att vi valde att lämna ut studien 
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till alla respondenter som deltagit när den var färdig. Om någon respondent bad om att på 

förhand ta del av hela eller delar av transkriberingen av vederbörandes intervju 

tillgodosåg vi detta önskemål. Vår intention var att studien skulle bidra till att öka 

förståelsen för socialsekreterares beslutsfattande, därför ville vi gärna att våra 

respondenter skulle ta del av studien när den var färdig. Genom att uppmuntra våra 

respondenter till att ta del av den färdiga studien bidrog det till att uppfylla kravet på 

äkthet (ibid.). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Vi övervägde om de som deltar i våra intervjuer kunde lida skada av att delta som till 

exempel fysisk skada, stress eller sämre självkänsla. Vi bedömde att de frågor vi avsåg 

ställa inte berörde några ämnen som kunde anses känsliga, vi ställde inte heller några 

frågor till klienter, eftersom de kunde vara mer sårbara än professionella. 

Samtyckeskravet var en annan aspekt av etiska överväganden, de som intervjuades skulle 

ha samtyckt till att vara med, vilket våra respondenter gjorde. En tredje aspekt av etiska 

principer som ofta diskuteras är om forskaren inkräktar på sina respondenters privatliv. 

Eftersom denna studie enbart intresserade sig för aspekter av yrkesutövandet fanns inget 

anspråk på att ta reda på något som hade med privatliv att göra. Den sista aspekten som 

ofta diskuteras inom samhällsforskningen är om forskarna i studien undanhåller viktig 

information för respondenterna. Allmänt sett anses det godtagbart att som forskare inte 

berätta hela sin teoretiska grund för respondentera eftersom risken då finns att svaren blir 

de som respondenterna tror att forskaren vill höra. Det är på detta sätt vi valde att gå till 

väga. Även om dessa situationer ofta anses oundvikliga kan det vara svårt att dra gränsen 

mellan tillåtet och otillåtet (Bryman 2008). Att som forskare göra etiska överväganden är 

viktigt eftersom förhållandet mellan forskare och intervjuperson inte är jämlikt, forskaren 

har dessutom makten att tolka och kategorisera det som sägs (Andersson och Swärd 

2008). Vi valde att förhålla oss till etiska överväganden på så sätt att vi tog ställning till 

fyra forskningsetiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi bestämde oss för att uppfylla alla fyra forskningsetiska krav som 

är utformade av Vetenskapsrådet (2002) 
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Informationskravet tillgodosågs genom ett informationsbrev som respondenterna fick ta 

del av innan intervjun. Informationsbrevet innehöll information om syftet med vår 

uppsats, kontaktuppgifter till oss och vår handledare samt information om 

intervjupersonens rättigheter innan, under och efter intervjun. Samtyckeskravet 

uppfylldes då respondenterna uttryckligen samtyckte till att delta i studien. Genom att 

inte använda respondenternas namn eller uppge allt för detaljerade uppgifter om dem 

säkerställdes konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet säkerställdes också genom 

att vi förvarade inspelningarna av intervjuerna och transkriberingarna så att obehöriga 

inte kom åt dem. Nyttjandekravet uppfylldes genom att empiriskt material endast 

användes i denna studie (Vetenskapsrådet 2002). 

 

5. Resultat och analys 

Resultatet och analysen kommer gemensamt att skrivas fram utifrån tre teman: 

Problemskapande beteende hos ungdomar, socialsekreterares syn på användandet av 

BBIC och BBIC som verktyg för socialsekreterares förståelse av problemskapande 

beteende. Citat är återgivna utan att vi har redigerat dem språkligt, […] i citatet markerar 

att citatet inte är återgivet i sin helhet. 

 

5.1 Problemskapande beteende hos ungdomar 

Resultatet visar på att benämningen problemskapande beteende var obekant för de flesta 

respondenterna. Flera respondenter ogillade benämningen och menade att ordet 

”problem” hade en mycket negativ klang. Vissa respondenter associerade benämningen 

till något som skolan använde för att uttrycka sin frustration över en elev som inte ansågs 

sköta sig. Nedan följer ett citat som visar på hur en respondent kopplar problemskapande 

beteende till skolan: 

 

Så problemskapande är väl inget ord vi använder egentligen. Det är väl någonting man kan 

höra såhär från skolan ”Ja men det är en problemunge.”. (Respondent 2) 
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De flesta respondenter i studien föredrog att istället prata om risker och riskbeteenden. 

Kompletterande begrepp som användes i förhållande till risker var svagheter respektive 

styrkor och resurser.   

 

5.1.1 Beteenden som ansågs allvarliga 

Vårt resultat visar att respondenterna beskriver följande beteenden som allvarliga. Till att 

börja med nämndes missbruk av alla respondenter. Vad gäller missbruk nämndes alkohol, 

cannabis och spice som de vanligaste drogerna. Våldsutövning, där våld i hemmet sågs 

som särskilt allvarligt, umgänge med kriminella samt olika typer av skolproblem, 

däribland provocerande attityd mot lärare och klasskamrater, skolk och så kallade 

”hemmasittare”, som inte alls gick till skolan, nämndes av flera respondenter. Resultatet 

visade vidare att självskadebeteende och sexuellt riskbeteende sågs också som allvarligt 

och som problem som främst förekom bland flickor. Respondenterna angav inte mer 

specifikt vad för typ av självskadebeteende som förekom. Som exempel på sexuellt 

riskbeteende tog respondenterna upp att ha sex vid väldigt låg ålder (i ett exempel som en 

respondent tog upp var flickan 12 år) eller att ha många sexualpartners. Enligt resultatet 

tog många respondenter upp att de ungdomar som de kom i kontakt med ofta hade flera 

av ovan nämnda beteenden. Ofta var det summan av alla beteenden som kunde 

observeras hos en ungdom som gjorde att socialtjänsten behövde sätta in en insats.  

 

I samhället finns vissa givna normer, vissa typer av beteenden väcker oro hos eller 

förargar omgivningen, beteenden som anses strida mot gällande normer (Mallander, 

Meeuwisse och Sunesson 1998). Mallander, Meeuwisse och Sunesson (1998) samt Payne 

(2008) skriver att lagstiftningen är ett befästande av sociala normer. Beteenden som 

bryter mot gällande lagstiftning; bruk av narkotika, misshandel och andra typer av 

kriminalitet, är alltså beteenden som bryter mot normer. Andra typer av beteenden hos 

ungdomar bryter istället mot befästa regler i dennes närhet, till exempel att skolka eller 

vara provocerande mot lärare. Sexuellt riskbeteende hos flickor bryter mot andra typer av 

normer som är sammankopplade med moral. Självskadebeteende är ett beteende som inte 

heller anses normalt, men som snarare väcker oro, än förargelse hos omgivningen 

(Mallander, Meeuwisse och Sunesson 1998; Payne 2008). Socialtjänsten bedriver vad 
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Hasenfeld (2010) kallar för ett ”moraliskt arbete”. Det arbete socialtjänsten bedriver är en 

återspegling av rådande normer i samhället. I ett samhälle där det anses fel att till 

exempel skolka och använda droger, kommer det också anses som legitimt för 

socialtjänsten att gå in i människors privatliv och åtgärda dessa typer av 

missförhållanden. För att organisationen ska få legitimitet att ingripa i individers liv krävs 

att organisationen förändras i takt med att värderingar i samhället förändras (Hasenfeld 

2010; Payne 2008). Hasenfeld (2010) menar att de som arbetar i en 

människobehandlande organisation kan i sitt yrkesutövande aldrig vara helt moraliskt 

neutrala, alla beslut i en människobehandlande organisation är baserade på moraliska 

bedömningar.  

 

5.1.2 Gradskillnader i beteenden 

En respondent i studien menade att ofta har en ungdom ofta har många olika beteenden 

som anses problemskapande. 

 

Det är allt nedbrytande beteende som gör att socialtjänsten behöver ingripa. Missbruk, grov 

kriminalitet, annat ned… socialt nedbrytande beteende. Och vad som ingår under det. Och 

oftast är det ju en mix av många som gör. Missbruk, ah, det är det jag möter. (Respondent 

6) 

 

Flera respondenter menade att det fanns en gradskillnad i beteenden och att det var först 

när beteendet skedde upprepade gånger och med allvarliga konsekvenser för den unge 

som ett ingripande kunde bli aktuellt. Många respondenter påpekade dock att det var 

svårt att dra generella exempel eftersom det alltid gjordes en individuell bedömning från 

fall till fall. Två citat nedan visar på hur två respondenter som deltog i studien förklarade 

att de ser mer allvarligt på beteenden som leder till stor skada för ungdomen eller 

beteenden som upprepas. 

 

Det är såklart illa att dricka lite också, men ska man göra en gradering så om man dricker 

supermycket och blir intagen på barnkliniken så än de som dricker en öl när man är sjutton 

och ett halvt år liksom. (Respondent 4) 
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”Kanske inte om man har rökt cannabis någon eller några tillfällen men att man har ett 

sådant beteende.” (Respondent 8). Denna gradskillnad kan ses som en glidande skala för 

vad som är normalt. Ovan nämnda exempel visar på ett försök från respondenternas sida 

att uttrycka hur detta kan se ut i realiteten. Exemplen visar att upprepade beteenden, och 

beteenden med direkta och allvarliga konsekvenser för den unge ses som allvarliga av 

socialtjänsten. Det är inte helt enkelt att avgöra när en ungdom till exempel går från att 

röka cannabis några gånger till att anses ha ett missbruk. Vissa respondenter som deltog i 

studien menade att det alltid handlade om socialsekreterarens individuella bedömningar 

och att de var svårt att ge generella exempel. Olsson och Ljunghill (1997) beskriver de 

individuella bedömningarna som en känsla inom socialt arbete. Att den som arbetat i flera 

år som socialsekreterare och haft många olika ärenden utvecklade en känsla för vad som 

var rätt att göra i det enskilda fallet. Denna känsla var ofta svårt att ”ta på” och beskriva 

för andra, den var dessutom socialsekreterarens personliga känsla (Olsson och Ljunghill 

1997). Johnsson och Svensson (2005) menar att kunskap som inte går att förmedla till 

andra men som ändå används i praktiken går att förstå som ”tyst kunskap” (ibid.).  

 

5.1.3 Diagnoser 

Resultatet visade att neuropsykiatriska diagnoser, främst ADHD, är enligt respondenterna 

vanligt bland ungdomar som de kom i kontakt med. Många respondenter påpekade dock 

att diagnoser har blivit vanligare i samhället överlag. Flera respondenter var kritiska till 

diagnosticeringen av ungdomar och menar att diagnoser ibland sätts lite för lättvindigt, 

bland annat att ungdomar ibland blir utredda av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

under tiden ungdomens familj varit i kris. En respondent påpekade att det var viktigt att 

trots diagnosen se till ungdomens beteende: ”Det är ju ingen sjukhusbeskrivning som 

lunginflammation eller hjärtfel, utan det är mer en beskrivning på ungdomens beteende.” 

(Respondent 1). En respondent menade att föräldrar gärna vill ha en diagnos därför att det 

krävs för att ungdomen ska kunna få hjälp i skolan och att en diagnos hjälper föräldrarna 

att förstå ungdomens problematik bättre. En respondent påtalade vikten av hur 

omgivningen bemöter en ungdom. ”Man kan ju ha en personlighet som folk runt omkring 

en känner till och vet hur man ska handskas med då behöver det inte bli ett problem.” 
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(Respondent 5). Detta visar på vikten av omgivningens bemötande av ungdomen och att 

omgivningens förståelse av ungdomen är central.  

 

Hasenfelds (1983) kategorierande teknologi kan användas för att beskriva 

diagnosticeringen av ungdomar. Här återfinns institutioner som har till uppgift att ta reda 

på vilken kategori en person tillhör. Ett exempel på en sådan institution är BUP. Det är 

sedan upp till andra institutioner; socialtjänst, skola et cetera, att ”åtgärda” detta. 

Åtgärder som kan översättas med de interventioner som sker från socialtjänstens sida. En 

neuropsykiatrisk diagnos är inte helt oproblematisk eftersom den inbegriper många olika 

aspekter av ungdomens liv och möter därmed kritik från vissa socialsekreterare 

(Hasenfeld 1983). Kritiken mot diagnosticering kan även förstås mot bakgrund av vad 

Andersson (2013) säger att det är ett dilemma inom socialt arbete. Andersson (2013) 

menar att de finns en konflikt mellan huruvida det är strukturella eller individuella 

förhållanden som är orsaken till missförhållanden. Ett allt för starkt fokus på individuella 

aspekter riskerar att skuldbelägga ungdomen, istället är det viktigt att se till övergripande 

strukturer i samhället (ibid.). En sådan övergripande struktur skulle kunna vara minskade 

personalresurser i skolan, vilket leder till att föräldrar vill att deras barn ska få en diagnos 

för att de ska kunna få den hjälp de behöver i skolan. Respondenternas kritik mot 

diagnosticeringen kan alltså förstås utifrån dilemmat om individuella respektive 

strukturella förhållanden. 

 

5.1.4 Oro för narkotika 

Resultatet visade att det bland flera respondenter fanns en stark oro över ungdomars 

narkotikamissbruk. Respondenterna menade att det har blivit vanligare att unga testar och 

kontinuerligt brukar narkotika, i vart fall om man ser till de anmälningar som 

socialtjänsten får in. Två respondenter påpekade dock att problemet med narkotika inte är 

något nytt och att det såg likadant ut på 1970-talet. Som nämnt innan var cannabis och 

spice (syntetiska cannabinoider) de vanligaste drogerna och respondenterna menade att 

ungdomars attityd gentemot dessa typer av droger har förändrats. Vissa respondenter 

menade också att socialtjänstens och rättsväsendets tolerans mot droganvändning har 

ökat. En annan respondent menade att det fortfarande i samhället ses som lika allvarligt 



 

30 
 

med narkotikaanvändning som tidigare, men att det inte är samma dramatik runt det. 

Nedan följer två exempel som visar på hur det har skett en förändring i synen på 

narkotikaanvändningen: 

 

Förr… jag vet inte… det var liksom var olagligt förut känns det som. Det var strängare 

straff. Samhället reagerade, vi gjorde ju placeringar på missbrukande ungdomar, förr, när 

jag jobbade där. Det gör man inte idag. […] Ja, mycket mer toleranta. Tycker jag! 

Samhället över huvud taget överlag. […] Det blir liksom inget, rättsväsendet ser det inte så 

allvarligt. Innan tog vi ju LVU på dem. Och nu får det nog nästan vara LVM-läge. Fast på 

om, om det ska räcka i rätten. Det känns så. ( Respondent 6)  

 

Alltså innan var det mer såhär ”Åh han knarkar” och att det var jättejättefarligt, men det var 

inte lika vanligt. Nu är det tyvärr så att vi får in ganska ofta anmälningar där det handlar 

om oro för att de röker cannabis. […] Det är tyvärr så vanligt förekommande så det är 

vardagsmat, precis som med alkohol och andra saker. (Respondent 4)   

 

Resultatet visar att respondenterna har stark oro för ungdomars narkotikaanvändning och 

kan förstås med hjälp av begreppet moralisk panik. Vissa respondenter menar att 

attityden hos ungdomar gentemot droger har förändrats och att det numera är socialt 

accepterat bland ungdomar. Den ökande toleransen för droganvändning kan ses som en 

trend bland unga och skulle kunna jämföras med vissa av de trender som finns beskrivna 

i Swärd (1998) såsom jazz på 1920-talet. Dessa trender skapade också oro bland vuxna i 

sin samtid (Swärd 1998). Under intervjuerna berättade flera respondenter om att de skulle 

vilja gå in starkare med tvångsinsatser mot ungdomar som använde droger eftersom de 

visste hur illa det kunde gå för dessa ungdomar men att det inte fanns möjlighet rent 

lagmässigt att tvångsomhänderta dessa ungdomar.  

 

5.2 Socialsekreterares syn på användandet av BBIC 

De flesta kommuner som deltog i vår studie hade använt BBIC i cirka tre till fem år. Alla 

respondenter hade deltagit i grundutbildning i BBIC och två av respondenterna var själva 

BBIC-utbildare. Överlag hade respondenterna en positiv inställning till BBIC även om de 

flesta även nämnde negativa aspekter av BBIC som att arbetet upplevdes mer manualstyrt 



 

31 
 

och att dokumentationen som hörde till BBIC ökade arbetsbelastningen. Det fanns en 

trend bland respondenterna som visade att de respondenter som arbetat länge inom 

socialtjänsten var mer kritiska till BBIC än de som arbetat en kortare tid inom 

socialtjänsten.  

 

5.2.1 Negativa och positiva aspekter med BBIC 

Att BBIC ofta innebar merarbete var något flera respondenter i studien påpekade. Flera 

respondenter ansåg att det var allt för många dokument som skulle fyllas i när de gjorde 

en BBIC-utredning.  

 

Så det som är mindre bra med BBIC det är att det är mycket manualer. […] Alltså det kan 

bli lite för mycket ibland. […] alla de här dokumenten, det blir lite för mycket. 

(Respondent 8)  

 

Men det finns en annan struktur i BBIC utredningarna som gör att det ibland blir lite tjatigt 

i sättet att skriva. (Respondent 7)  

 

En respondent menade att BBIC och den dokumentation som hörde till stal tid från att 

göra det som denne ansåg viktigt, det vill säga att träffa klienterna. Vissa respondenter 

menade också att det fanns en risk att socialsekreterarna tog reda på saker om klienten 

som inte behövdes för utredningen och att de kanske missade flexibiliteten.  

 

Alla respondenter var överens om att BBIC gjorde det bättre för klienten. Det bidrog till 

rättssäkerhet och gav möjlighet till delaktighet från klientens sida. Enligt studien 

fungerade BBIC som en checklista och gjorde att socialsekreterare inte missade några 

behovsområden, särskilt för den som var ny som socialsekreterare.  

 

Ja, det är jättebra! Strukturerade och barnets behov kommer ju fram på ett alldeles jättebra 

sätt. (Respondent 6)  

 

Sen är det ju skönt! Det är ju som en checklista. ”Har jag gjort allt?” Särskilt när man 

kommer som ny att ha att luta sig mot BBIC. (Respondent 2) 
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5.2.2 BBIC som trend eller som framtiden 

Vissa respondenter menade att BBIC snarare var en trend inom socialt arbete. Andra 

respondenter menade att BBIC verkligen var framtiden. 

 

Så tror jag inte det kommer bli, jag tror att det kommer att komma en motreaktion om fem 

till tio år. Det börjar ifrågasättas av alla yrkesgrupper det här med administration. 

(Respondent 8) 

 

Sen är ju BBIC så himla, alltså det finns ju verkligen i de allra flesta kommuner nu. Så 

tänker att de flesta nyutexaminerade har väl den inställningen att det är det man kommer 

jobba med. (Respondent 4) 

  

Flera respondenter ansåg att BBIC var något som var en del av samhället i stort, att all 

offentlig verksamhet följde en linje där dokumentation, rättssäkerhet, forskning och 

evidensbaserad praktik var ledord.  

 

Och sen är det ju generellt, man ska se övergripande på samhällsnivå. Allt ska 

dokumenteras, man ska kunna ha ryggen fri. (Respondent 8) 

 

Det har ju med tiden blivit tendenser från ”Äh flum!” till ”Kolla här nu har vi forskning!” 

Fanns ingen förut. Det gick inte att forska på socialt arbete som det går idag. Man hade inte 

de variab… det gick inte att mäta. […] Ah, och det är forskat på BBIC, sedan länge. 

Internationellt så, det är evidensbaserat som det heter och det klart vi ska använda det då. 

(Respondent 6) 

 

5.2.3 Yrkeserfarenhet i förhållande till inställning mot BBIC 

Det gick att se en trend bland respondenterna i relation till hur positiva de var till BBIC. 

De respondenter som hade arbetat kort tid som socialsekreterare upplevdes som mer 

positiva till BBIC än de som hade arbetat längre. De som arbetat kort tid framhävde gärna 

tryggheten med BBIC, då de inte missade några behovsområden. De påtalade också att de 

inte hade arbetat annat än efter BBIC och därmed inte kände till något annat.  

 

Det har jag gjort hela tiden, så jag vet inte så mycket annat. Inskolad direkt på det här. 

(Respondent 3 (3,5 år som socialsekreterare)) 
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Respondenter som arbetat längre tid tyckte ibland att BBIC kunde vara krångligt rent 

tekniskt när de skulle skriva utredningen i datorn. De påtalade samtidigt att eftersom de 

arbetat längre kunde de faktiskt rent konkret se hur utredningarna blivit bättre.  

 

Det är jättekrångligt! Men det är ju datorstödet. […] Vissa frågeställningar hade jag ju 

aldrig med i mina utredningar innan. Men de tar man ju idag, men det är bra, det är 

jättebra. (Respondent 6 (14 år som socialsekreterare))  

 

Sen är det alltid såhär med de allra flesta som är närmare pensionsåldern och har jobbat på 

sitt sätt i många många år. De är ju kanske lite mer motståndare till att ta in det här och de 

är det ju svårare att lära ut till, att implementera hos, för de är så inkörda på det gamla.  

(Respondent 4 (10 år som socialsekreterare))  

 

En respondent som arbetat länge som socialsekreterare menade BBIC ibland kunde 

försvåra relationen med klienten.  

 

[…] man får nästan be om ursäkt för att de får skriva under så många papper, känns 

uppstaplat och uppgjort.  (Respondent 1 (13 år som socialsekreterare)) 

 

Severinsson (2010) menar att det är viktigt att kvalitetssäkra det sociala arbetets praktik 

medan Åström et. al. (2013) menar att socialtjänsten måste få bättre stöd i ett bedriva en 

evidensbaserad praktik. Den osäkerhet som finns kring BBIC skulle kunna avhjälpas med 

mer utbildning om det. Det också möjligt att se socialsekreterares metodtrogenhet med 

BBIC utifrån vad Olsson och Ljunghill (1997) beskriver som socialsekreterarnas egna 

naiva teorier. Naiva teorier bildas utifrån socialsekreterarens egna livserfarenheter. Ju 

längre en person har levt och arbetat som socialsekreterare, desto fler och mer 

välutvecklade naiva teorier har socialsekreteraren. De socialsekreterare som arbetat länge 

kan alltså utifrån en viss känsla veta hur den ska agera, oftast med lyckat resultat. Enligt 

Olsson och Ljunghill (1997) kan aldrig enbart strukturerade utredningsmetoder som 

BBIC täcka upp som förklaring till socialsekreterares handlingar. Eftersom även tyst 

kunskap används i socialt arbete gör det praktiskt socialt arbete oerhört komplext (ibid.).  
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Praktikteorier som omnämns i Payne (2008) kan också hjälpa till att förklara 

socialsekreterares användning av BBIC. Liksom naiva teorier är praktikteorier skapade i 

det sociala arbetets praktik. Praktikteorier är ett verktyg för att överföra teoretisk kunskap 

till praktisk kunskap. Detta är nödvändigt eftersom Payne (2008) liksom Olsson och 

Ljunghill (1997) menar att socialt arbete är så komplext. Praktikteorier kan jämföras med 

vad Reid (2002) benämner som ”grundläggande kunskap” som validerats genom många 

års praktisk tillämpning och även det Johnsson och Svensson (2005) benämner som ”tyst 

kunskap”. Olsson och Ljunghill (1997) menar att dessa typer av referensramar inte kan 

hänföras till utbildning, direktiv från beslutsfattare eller juridisk grund för verksamheten. 

Istället är det socialsekreterarens egna naiva teorier som fungerar som förklaringsmodell i 

vardagliga möten med klienter (ibid.).  

 

Användandet av naiva teorier, tyst kunskap, grundläggande kunskap och praktikteorier 

skulle kunna förklara varför socialsekreterare som arbetat länge ibland upplever BBIC 

som svårt att ta till sig. Dessa socialsekreterare har sedan länge utarbetat egna strategier 

för hur socialt utredningsarbete skall bedrivas, allt som oftast med bra utgång. Denna 

”terrängkännedom” som socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet har inom socialt 

arbete riskerar därmed att konkurreras ut med metodiska anvisningar som BBIC. Vad 

gäller socialsekreterare med kortare yrkeserfarenhet påtalade de under intervjuerna att de 

inte visste något annat sätt än BBIC och att de hade svårt att ta ställning varken för eller 

emot. Olsson (2009) beskriver första tiden av inlärning som ”buggning” – att följa efter 

andra med kunskap och göra likadant. För den som blir introducerad för BBIC under 

denna inlärningsfas tycks det självklart att det är det bästa sättet att arbeta efter och 

metoden är väldigt lätt att ta till sig. Den som inte arbetat särskilt länge som 

socialsekreterare, och kanske även är ganska ung, har inte hunnit bilda särskilt många 

egna naiva teorier eftersom naiva teorier bildas under socialsekreteraren yrkesliv. 

Utredningsmetodiken i BBIC har därmed inga naiva teorier att ”konkurrera med” hos 

socialsekreterare med kort yrkeserfarenhet (ibid.).     
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5.3 BBIC som verktyg för socialsekreterares förståelse av problemskapande 

beteende 

I de flesta intervjuer framkom att familjen var viktig vilket gjorde att interventioner som 

innefattade hela familjen var vanliga. Flera av respondenterna såg på ungdomens 

”problem” som något som ofta berodde på familjen. Det kunde handla om att föräldrarna 

hade problem med gränssättningen och den vanligaste insatsen var familjebehandling. 

 

5.3.1 Ungdomens familj 

Alla respondenter framhävde vikten av att ha en fungerande familj och nätverk runt 

ungdomen med problemskapande beteende. Många respondenter betonade att det aldrig 

bara är ungdomens fel att denne har ett visst beteende, familjen har alltid stor påverkan på 

beteendet. Respondenterna menar att det var viktigt att inte skuldbelägga ungdomen. 

Familjen sågs av vissa respondenter som ett system, detta lös ibland igenom då vissa 

respondenter flera gånger bytte ut ordet ”familj” mot ordet ”system” utan att själva 

reagera på att de stundtals använde orden synonymt med varandra. En respondent 

beskrev dennes syn på hur familjen påverkar ungdomen såhär: 

 

Ofta beror det ju inte på ungdomen i sig, det beror på hur det ser ut runt om. Vi jobbar ju 

systemteoretiskt här vilket innebär att vi tittar inte på ungdomen, vi tittar ju på hela 

systemet. Vi tittar ju på hur delarna påverkar varandra. (Respondent 2)  

 

I BBIC har föräldrars förmåga och familj och miljö en central roll. Enligt BBIC:s synsätt 

är ungdomen del av ett sammanhang. Den helhetssyn som utmärker BBIC påverkar 

därmed hur respondenterna ser på problemskapande beteende genom att respondenterna 

uppfattar problemskapande beteende som produkten av hela situationen kring ungdomen. 

Andersson (2013) menar att fokus på individen riskerar att skuldbelägga den enskilde och 

att även om socialsekreteraren bara arbetar med en aspekt av ett problem är det viktigt att 

se till andra kringliggande faktorer som familj och närmiljö eftersom dessa också 

påverkar ungdomen (ibid.). 

 

När respondenterna i studien ombads beskriva ett ärende där beslutet blev riktigt bra var 

ofta engagerade och ansvarstagande föräldrar en nyckelingrediens till att det blev bra. 
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Den kringliggande miljön ansågs också har stor påverkan på ungdomen med 

problemskapande beteende. Det ansågs viktigt bland respondenterna att alltid försöka få 

ungdomen att bo kvar i sin familj eftersom detta numera (ingen respondent angav någon 

tidsangivelse för när detta började ske) anses bättre för ungdomen. Flera respondenter 

menade att det blivit mindre vanligt att placera ungdomar med problemskapande 

beteende i fosterhem eller på institution. Istället för att ta ungdomen ifrån sin familj sågs 

det av flera socialsekreterare som bättre att ungdomen stannade kvar i familjen. Så här 

resonerar en respondent om familjens betydelse: 

 

Sen tror jag att hela socialarbetarkåren också är mycket mer restriktiva med att skicka iväg 

ungdomar på institution, för det är inte bra. Det visar all forskning nu, att det, näe. Så kan 

man lösa det på hemmaplan så är det bättre. (Respondent 6) 

 

5.3.2 Insatser 

Många respondenter lyfte fram insatsen familjebehandling som en lämplig insats för 

ungdomar med problemskapande beteende. Insatsen familjebehandling nämndes som 

möjlig insats för ungdomar med problemskapande beteende av alla respondenter. Sex av 

åtta respondenter nämnde insatsen familjebehandling som första insats när de tillfrågades 

vilka insatser som var vanliga för ungdomar. Vissa respondenter sa uttryckligen att 

familjebehandling var den vanligaste insatsen för ungdomar. Familjebehandling innebar 

alltså att man lät inte bara ungdomen utan även hela familjen motta insatsen.  

 

Av resultatet framkom att insatsen familjebehandling var klart vanligast vilket var något 

anmärkningsmärkt då det i Östbergs (2010) studie framkom att enskilda stödsamtal för 

ungdomen var den vanligaste insatsen, följt av kontaktperson/kontaktfamilj och placering 

i antingen familjehem eller på institution (ibid.). Respondenterna i vår studie menade att 

placering ofta var något som försökte undvikas. Östberg (2010) och även Åström et. al. 

(2013) menar dock att det är stora skillnader kommuner emellan vad gäller bedömningar. 

Det framkom utifrån intervjuerna i vår studie att det ofta förekommer familjeproblem i 

relationen mellan ungdom och föräldrar när socialtjänsten kommer i kontakt med dem. 

Föräldrar behöver ibland hjälp med gränssättning och struktur. Det är vanligt att 
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ungdomen och föräldrarna har hamnat i ett negativt mönster vad gäller samspelet med 

varandra.  

 

Hasenfelds (1983) bevarande respektive förändrande teknologier kan hjälpa till att förstå 

intentionerna med insatserna. Bevarande teknologier syftar till att bevara individers 

välbefinnande och främja det som är bra. Förändrande teknologier syftar till att förändra 

det som inta anses bra, och i och med det bidra till individens välbefinnande. Om det i en 

utredning framkommer positiva faktorer i familjerelationen, som att kommunikationen 

fungerar tillfredställande inom familjen kommer insatsen att syfta till att bevara en sådan 

positiv faktor. Om det i en utredning till exempel framkommer att kommunikationen inte 

alls fungerar, ses detta som en negativ faktor i relationen mellan ungdom och förälder. Då 

kommer det istället vara förändrande teknologier som ska försöka förändra det som anses 

dåligt eller felaktigt i en familjerelation (ibid.).  

 

Att familjebehandling var populärt i de kommuner där studien genomfördes i kan också 

förstås genom Anderssons (2013) argument att ett starkt fokus på individen, alltså 

ungdomen, riskerar att skuldbelägga denne. Andersson (2013) påtalar dock att även 

ungdomens familj ibland inryms i det individuella perspektivet. Utifrån det blir följden 

att familjebehandling riskerar att skuldbelägga medlemmarna i familjen. Ett alternativt 

handlande för socialsekreterare skulle därför kunna vara att arbeta för att förbättra de 

strukturella villkoren för alla familjer, och inte bara de familjer som är aktuella hos 

socialtjänsten (ibid.). 

 

6. Slutdiskussion  

Nedan följer slutsatser av de viktigaste delarna i vårt resultat och avslutande reflektioner. 

Avslutningsvis lämnar vi vidare för framtida forskning.  

 

6.1 Slutsatser 

Vårt syfte med studien var att undersöka vad socialsekreterare betraktar som 

problemskapande beteende och hur socialsekreterare förbinder utredning med insatser. 

Frågeställningarna som skulle hjälpa oss att besvara syftet var: ”Vilken innebörd lägger 
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socialsekreterare i ”problemskapande beteende”?”,” Hur uppfattar socialsekreterare 

användandet av BBIC?” och ” Hur kan socialsekreterares förståelse av ”problemskapande 

beteende” förstås utifrån användandet av BBIC?”.  

 

Respondenterna betraktade problemskapande beteende som olika typer av beteenden hos 

ungdomar som förargar eller skapar oro hos omgivningen. Exempel på dessa typer av 

beteenden var olika former av missbruk, kriminalitet, våldsamhet, skolk och 

självskadebeteende. Oron för ungdomars missbruk av narkotika var stor bland vissa 

respondenter, som menade att droganvändning sågs som mer socialt accepterat bland 

ungdomar än vad det gjort tidigare. Vissa respondenter menade att socialtjänsten inte såg 

lika allvarligt på droganvändning som de gjort innan medan andra respondenter menade 

att droganvändning fortfarande såg som allvarligt av socialtjänsten. Respondenterna 

menade att det var vanligt att ungdomar med problemskapande hade någon form av 

neuropsykiatrisk diagnos men betonade att det inte behövde ha något samband med 

problemskapande beteende.  

 

Användandet av BBIC upplevdes överlag som positivt av respondenterna. BBIC ansågs 

bidra till rättsäkerhet och att försäkra alla behovsområden täcktes upp. Samtidigt menade 

vissa respondenter att BBIC tog tid från att träffa klienter och att det fanns risk att de 

missade flexibiliteten. Av vissa respondenter sågs BBIC som en trend inom socialt arbete 

medan vissa såg det som framtiden. I de fall en utredning av ungdomar ledde till en insats 

för denne var insatserna anpassade efter behoven hos ungdomen och dennes familj. 

Familjebehandling var en vanlig insats och det sågs som viktigt att insatser skulle 

inbegripa både ungdomen och dennes familj. Ungdomen sågs av respondenterna som en 

del i ett familjesystem. Följaktligen sågs problemskapande beteende aldrig som att 

individuellt problem utan som något som kom sig av problem och svårigheter i 

ungdomens familj och närmiljö. Respondenterna menade att det var viktigt att inte lägga 

skuld på ungdomen. Välfungerande familjerelationer och engagerade föräldrar sågs som 

en avgörande faktor om socialtjänsten behövde ingripa eller inte.  
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6.2 Avslutande reflektioner 

Den första frågeställningen har inte varit möjligt att besvara fullt eftersom vi borde valt 

ett annat begrepp än problemskapande beteende. När vi insåg att begreppet vi valt inte 

förekom i forskning hade vi redan baserat vår empiriska undersökning på begreppet. 

Emellertid fick vi fram intressanta resultat genom operationaliseringen av den första 

frågeställningen. Vi fick fram konkreta svar på vad som ansågs vara ett problemskapande 

beteende. Svaren föll inom ramen för Heljskov Elvéns (2009) definition av 

problemskapande beteende som var: Problemskapande beteende är beteende som skapar 

problem för personer i omgivningen. Eftersom vi fick fram intressanta resultat valde vi 

att behålla den första frågeställningen trots att den inte var vetenskapligt korrekt.  

 

Vad gäller den andra och den tredje frågeställningen det varit önskvärt med mer kunskap 

om utredningar inom socialtjänsten och om BBIC som utredningsinstrument. Det hade 

möjliggjort ett mer kritiskt förhållningssätt på den information vi fick under intervjuerna. 

Det hade också möjliggjort fler följdfrågor vilket hade lett till mer utförliga svar. Vi har 

bara haft tillgång till socialstyrelsen skrifter om BBIC, i dessa skrifter finns endast 

förklaringar vad BBIC är för något och vad syftet med BBIC är. Forskning som utförligt 

analyserar fördelar respektive nackdelar med användandet av BBIC har inte funnits 

tillgängligt. Vi har därmed varit utlämnade till vårt eget resultat utan att ha något annat att 

jämföra med. 

 

Den ”känsla” för socialt arbete som respondenterna hade och som gjorde det svårt för 

dem att beskriva enskilda ärenden kan förstås som naiva teorier och tyst kunskap. Det var 

de naiva teorierna och den tysta kunskapen som ibland konkurrerade med BBIC men som 

ändå tycktes utgöra en viktig del i socialsekreterarnas beslutsfattande. Det som framkom i 

studien kan mot bakgrund av tidigare forskning av ämnet förstås utifrån två bilder av 

socialsekreterares beslutsfattande. Den ena var användandet av BBIC som ansågs ligga i 

linje med dagens krav på rättssäkerhet, evidensbaserad praktik och en möjlighet att 

utvärdera. I studien framkom att användandet av BBIC ansågs överlag positivt hos 

respondenterna därför att det förenklade arbetet att göra det lika för alla. Å andra sidan 

framkom att respondenterna ibland upplevde BBIC som stelbent och att känslan för 
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socialt arbete ibland kunde gå förlorad. Denna känsla för socialt arbete skulle kunna 

beskrivas med naiva teorier, tyst kunskap och socialt arbete som ett moraliskt arbete. 

 

En av respondenterna menade att eftersom det ibland var krångligt att genomföra en 

BBIC-utredning hindrade detta socialsekreterarna från att allt för enkelt ingripa i 

människors liv. ”Men det ska väl vara svårt, det ska inte vara lätt. När man gör sådana 

interventioner i människors liv liksom. Då ska det inte vara lätt. Nej.” (Respondent 6).  

Vi anser att detta är en viktig reflektion i socialt arbete med ungdomar.  

 

Vi menar att eftersom socialsekreterare inte kan göra sig fria från normer och värderingar 

kan inte deras beslutsfattande anses fullständigt rättsäkert och evidensbaserat oavsett hur 

metodtroget strukturerade utredningsinstrument som BBIC används. Med det inte sagt att 

BBIC inte ska användas men att det är viktigt att se begränsningarna hos en 

utredningsmetod. Socialsekreterarens egen personliga uppfattning påverkar indirekt 

beslutet även om detta inte är avsikten. Eftersom socialsekreterare aldrig kan förhålla sig 

fullständigt objektiva är det viktigt att istället för att försöka ändra på deras arbetssätt 

försöka att synliggöra deras egna utgångspunkter och teorier.  

 

6.3 Framtida forskning 

Att försöka att se och synliggöra det som är svårt att ta på i socialt arbete är en viktig 

uppgift för framtida forskning. Det har redan gjort många studier inom detta område, till 

exempel Olsson och Ljunghill (1997) och Johnsson och Svensson (2005). Samtidigt har 

studier gjorts som pekar på stora skillnader vad gäller bedömningar i ärenden som rör 

barn och unga (Sundell och Karlsson 1999; Kaunitz 2004; Wiklund 2006; Östberg 2010; 

Åström et. al. 2013). Ännu har det inte forskats på hur strukturerade 

bedömningsinstrument som BBIC och ”känslan” för socialt arbete samverkar, vi menar 

att dessa två går utmärkt att användas samtidigt och att båda två är viktiga beståndsdelar 

inom socialt arbete. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Hej, 

Vi är två studenter, Nathalie Raask och Jenny Törnblad, som skriver vårt examensarbete 

på socionomprogramet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet med uppsatsen är att ta 

reda på hur socialsekreterare förhåller sig till normbrytande beteende hos ungdomar, 

något som vi valt att kalla problemskapande beteende och på vilket sätt det påverkar 

beslut av insatser.  

 

Vår avsikt är att intervjua socialsekreterare som tar beslut om ungdomar. Vi beräknar att 

intervjuen kommer att ta cirka en timme per person. Ditt deltagande i intervjun är 

frivilligt och du har rätt till att välja att avstå från att svara på enskilda frågor. Vi kommer 

att under intervjun spela in för att sedan kunna transkriptera dem själva. Inspelningen och 

transkriberingen kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd av examinatorn 

vid universitetet. Allt som du säger under intervjun är konfidentiellt. Det innebär att 

interhållet inte kommer att delges till någon obehörig person.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras vecka 17 och 18. Undantagsvis kan även intervjuer 

göras under vecka 19.  

 

Vid frågor kring uppsatsen, intervjun eller något annat som framstår som oklart, ber vi 

dig kontakta Nathalie Raask 070-417 52 72, e-post nr222be@student.lnu.se, Jenny 

Törnblad 070-324 17 39, e-post jt22fh@student.lnu.se.  Du har också en möjlighet att 

kontakta vår handledare Jan Petersson e-post jan.petersson@lnu.se.  

Tack för din medverkan, 

Nathalie Raask och Jenny Törnblad  
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Bilaga 2 

Intervjumanual 

Bakgrund 

Vill du berätta om ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Har du arbetat med något annat inom socionomyrket innan? 

 

Beslut om insatser 

Vilken typ av argument är vanliga när man ska motivera beslut om insats för ungdomar 

med problemskapande beteende?  

Argument för SoL, argument för LVU? 

 Finns det någon skillnad mellan SoL- och LVU beslut? 

Vilka beteenden hos en ungdom anses vara mer allvarliga/mindre allvarliga?  

Vilka insatser är vanliga för ungdomar med problemskapande beteende? 

Varför gör att dessa insatser är vanliga? Hur har dessa förändrats över tid? 

Kan du beskriva ett ärende där du kände att beslutet blev bra. Vad var det som gjorde att 

det blev bra? 

Kan du beskriva ett ärende där du kände att beslutet blev mindre bra. Vad var det som 

gjorde att det blev mindre bra? 

 

Utredningsmetoder 

Använder ni er av någon särskild utredningsmetod? 

 Använder ni er av BBIC?  

Vet du hur länge hur BBIC har använts på din arbetsplats? 

Har du deltagit i någon utbildning om BBIC?  

Utformning? Längd? Utbildningsanordnare? 

Om du arbetade som socialsekreterare innan BBIC infördes.  

På vilket sätt skiljer sig BBIC-utredningar mot de utredningar som gjordes innan? 

Upplever du att BBIC förenklar eller försvårar ditt arbete när det gäller 

beslutsunderlagen? 

 På vilket sätt? 
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Hur upplever ungdomar som du möter användandet av BBIC?  

 

Problemskapande beteende, diagnoser och normalisering 

Vad tänker du när du hör problemskapande beteende? 

Vilka beteenden anses vara problemskapande? Vad är det som gör just dessa till 

problemskapande beteenden? 

Går det att urskilja några särskilda grupper av ungdomar med problemskapande 

beteende? 

Tycker du att synen på vad som är ett problemskapande beteende ändrats under tiden du 

har arbetat som socialsekreterare?  

I så fall, på vilket sätt? 

Är det vanligt att ungdomarna har någon form av diagnos?  

Anser du att det finns ett samband mellan diagnos och problemskapande 

beteende?  

Finns det något samband mellan diagnos och insats? 

Hur ser sambandet i så fall ut?  

Vad tänker du på när du hör normalisering? 

 

Övrigt 

Något annat du vill tillägga eller fråga? 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen under studiens gång har varit jämn. Vi har arbetat tillsammans och 

skrivit tillsammans. Under vissa perioder har vi arbetat var för sig och samlat in tidigare 

publicerat material men efter har vi tillsammans skrivit ihop det. Under datainsamlingen 

har vi varit intervjuledare varannan gång och transkriberat varannan intervju. De 

intervjuer vi transkriberat har vi även färgmarkerat och sammanfattat resultatet från. 

Sedan har vi tillsammans skrivit ihop resultatet och analyserat det vi fått fram.  

 


