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Abstract 
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Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The aim of this study is to through six interviews, with six experienced, social workers’, in 

three cities, understand how the child’s position in the Swedish child protective services’ 

enquiries has change, and the factors behind it. The aim is also to compare if the social 

workers’ view of the child’s position in the enquire has change accordingly to 

Socialstyrelsens intentions of BBIC. The theoretical approaches that was used is the new 

institutionalism, the Shier’s pathways to participation and the term discretion. The results of 

the study shows that through the perspective of social workers, the factors that helped the 

child’s position to improve are the new organization of working patterns and the new 

documentation system, the new mindset of the social workers’ and the way the social 

workers’ talk to the children. The study also shows that through the child’s position in child 

protective enquiries has improved accordingly to Socialstyrelsens intentions of BBIC.  
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1 Inledning 

Under följande avsnitt presenteras det område som behandlas i studien. Det kommer inledas 

med en problemformulering. Studiens syfte kommer därefter preciseras och utifrån den 

formuleras forskningsfrågor som ska besvaras under uppsatsens gång.   

 

1.1 Problemformulering 

Efter kritik riktad mot det svenska barnavårdsutredningssystemet påbörjade Socialstyrelsen i 

september 2006 implementeringen av Barnets Behov I Centrum, hädanefter benämnt BBIC, i 

ett flertal av Sveriges socialtjänstorganisationer (Socialstyrelsen, 2007). Det första av de 

syften Socialstyrelsen angav var att de ville stärka barnets ställning i utredningen. För att 

definiera graden av barnets ställning i utredningen strävar Socialstyrelsen efter att nå FN:s 

barnkonventions mål för barnets delaktighet och inflytande i barnavårdsutredningar 

(Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen, 2007). Socialstyrelsen menar att stärkandet av barnets 

ställning innebär att barnet ges möjlighet att uttrycka sin vilja och sina önskningar, i alla 

stadier av planering och beslut av insatser. Barnet ska även erbjudas delaktighet och 

inflytande över de beslut som rör barnets livssituation (Socialstyrelsen 2002). 

Som nämns i stycket ovan är FN:s barnkonvention en av grunderna till hur Socialstyrelsen vill 

stärka barnets ställning. FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) innehåller två artiklar som är 

direkt kopplade till artikel tre och tolv, och därför särskilt viktiga gällande barnets ställning. 

Enligt tredje artikeln ska socialtjänsten, vid alla åtgärder som rör barn, alltid ha barnets bästa i 

centrum. Socialtjänsten ska även ge barnet det skydd och den omvårdnad som krävs för dess 

välmående. Hänsyn ska dock tas till förälder, vårdnadshavare eller annan juridiskt ansvarig 

persons rättigheter samt skyldigheter att förse barnet med trygghet och omvårdnad. 

Socialtjänsten ska även enligt den tolfte artikeln ge barnet möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom en företrädare. De barn som kan bilda sin egen uppfattning och fritt uttrycka den i 

de frågor som rör dem själv ska ges möjlighet till detta. Slutligen ska socialtjänsten vid 

beslutsfattande som rör barnet, beakta dess åsikter i den mån barnets ålder och mognad tillåter 

(ibid).  
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Hur har då BBIC förverkligat detta syfte? Enell (2009) samt Gladh och Palm (2011) har 

forskat kring utvecklingen av barnets ställning, samt socialtjänstens kommunikation med 

barnet, föräldrar och nätverk. De studier de bedrivit grundar sig i båda fallen på aktstudier av 

utredningar med ett komparativt perspektiv, hur barnets ställning i utredningen sett ut före 

respektive efter BBIC:s införande. Även resultaten är likartade. Båda undersökningarna visar 

att socialtjänstens kommunikation med barn och vårdnadshavare har stärkts sedan införandet. 

Vidare visar resultaten i båda studierna (Enell, 2009; Gladh & Palm, 2011) att socialtjänstens 

motivering av besluten inte i högre utsträckning grundar sig på samtalen med vare sig 

vårdnadshavare eller barn. I den tidigare forskningen på BBIC finns dock en avsaknad av 

socialsekreterarnas upplevelse om hur och varför barnets ställning stärkts.  

Går det att dra slutsatser om hur barnets ställning förändrats endast genom att studera akter? 

Jag är kritisk till ett sådant förhållningssätt. Även Enell (2009) är kritisk till detta 

förhållningssätt och menar att intervjuer med socialsekreterare kan ge värdefull information 

om hur de själva ser att deras arbete påverkats av BBIC. Denna bild bekräftas av hur Enell i 

sin slutdiskussion diskuterar tänkbara orsaker till att barnets röst väljs bort, orsaker som kan 

förklaras genom samtal med socialsekreterare (Enell, 2009). Jag menar därför att det kan 

finnas förklaringar till hur en socialsekreterare agerar som endast tydliggörs genom dialog 

med socialsekreteraren. Studiens mål är således att genom intervjuer med socialsekreterare 

undersöka deras uppfattning av hur barnets ställning i utredningen förändrats. För att förstå 

förändringen kommer det diskuteras i förhållande till vad BBIC:s första syfte baseras på; 

kraven i FN:s barnkonvention, artikel tre och tolv. Jag kommer även undersöka 

socialsekreterarnas uppfattning om varför barnets ställning förändrats, det vill säga, de 

faktorer socialsekreterarna menar bidragit till förändringen. 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare uppfattar att barnets ställning i 

utredningen förändrats sedan införandet av BBIC och de faktorer som varit bidragande. Jag 

ämnar även att jämföra socialsekreterarnas uppfattning kring hur barnets ställning i 

utredningen förändrats med de intentioner Socialstyrelsens angav för BBIC. För att nå syftet 

genomförs kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetat med 

barnavårdsutredningar, såväl före som efter införandet av BBIC. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer beskriver socialsekreterarna som centrala till förändringen av barnets ställning? 

 Hur beskriver socialsekreterarna att barnets ställning i utredningen förändrats sedan 

införandet av BBIC? 

 Hur motsvarar förändringen av barnets ställning Socialstyrelsens intentioner bakom BBIC? 

 

1.4 Bakgrund 

I England under 1980-talet ledde massiv kritik mot familjehems- och institutionsvården till att 

myndigheter och socialtjänst sökte efter bättre metoder för att säkerställa kvaliteten i den 

sociala barnavården (Socialstyrelsen, 2002). Projektet med att utveckla en ny metod för 

barnavårdsutredningar påbörjades under 80-talet och ledde fram till de två systemen LACS 

(Looking After Children System) och ”Assessment Framework for Children in Need and their 

Families” som sedan implementerades under 1990-talet. Systemen vidareutvecklades och 

kombinerades. År 2003 implementerades sedermera det nya systemet ICS (Integrated 

Children’s System) i både England och Wales (Socialstyrelsen, 2002; Enell, 2009).  

Efter kritik, liknade den i Storbritannien, riktad mot de svenska barnavårdsutredningarna 

(Socialstyrelsen, 2007) påbörjades utformningen av ett nytt, svenskt 

barnavårdsutredningssystem (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen skriver att de under åren 

1995 till 1997 prövade att tillämpa bedömnings- och insatsformulären från LACS 

(Socialstyrelsen, 2007). Resultaten visade att systematiska intervjuer gav väsentlig 

klientinformation som i annat fall inte uppmärksammats. Resultaten visade även att de 

svenska socialsekreterarna ansåg att formulären var otympliga att använda (Socialstyrelsen, 

2007). Skillmark (2012) tolkar det som en bidragande faktor till att formulären ett år efter 

prövoperioden inte användes i speciellt stor utsträckning (Skillmark, 2012). Mellan åren 

1999-2005 vidareutvecklades de erfarenheter som prövotiden med LACS bedömnings- och 

insatsformulär gett och innehållet anpassades efter det svenska systemet, vilket resulterade i 

BBIC-systemet (Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen, 2007; Skillmark, 2012). Den första 
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september år 2006 påbörjade Socialstyrelsen implementeringen av BBIC i de svenska 

kommunerna (Socialstyrelsen 2009; Socialstyrelsen 2009:a). 

 

1.4.1 Vad är BBIC? 

BBIC-teorins grund kan beskrivas med hjälp av en liksidig behovstriangel, se Figur 1 

(Socialstyrelsen, 2009). De tre sidorna som omgärdar barnet består av ”barnets behov”, 

”föräldrarnas förmåga” samt ”familj och miljö”. Med det menas att utredningen ska ta reda på 

barnets behov, huruvida föräldrarna kan tillfredsställa dessa behov och hur problem som 

föräldrarna eventuellt kan ha går ut över barnet samt omgivningens betydelse för barnet. 

Socialstyrelsen (2009) beskriver sedan vilka behov som ska kartläggas och bedömas för varje 

triangelsida. När socialsekreterarna tittar på ”barnets behov” ska vad som benämns ”de sju 

behovsområden” vara tillfredsställda. Dessa består av barnets hälsa, utbildning inklusive 

fritid, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familje- och sociala relationer, socialt 

uppträdande samt barnets förmåga att klara sig själv (ibid). ”Föräldrars förmåga” innefattar 

förmågan att ge en grundläggande omsorg, trygghet, stabilitet, stimulans och vägledning, vara 

känslomässigt tillgänglig och förmåga att sätta gränser. Vidare skriver Socialstyrelsen att 

omgivningens betydelse är av särskild vikt i BBIC och att de faktorer som nämns som viktiga 

är: ”familjens bakgrund och situation, familjenätverk, boende, arbete, ekonomi, familjens 

sociala integrering och lokalsamhällets resurser” (ibid).   

  

Bild 1. 
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BBIC:s behovstriangel. 

 

Socialstyrelsen (2009) menar att triangelns tre sidor som omgärdar barnet ska visa en 

helhetssyn över och är därför av vikt för att förstå den situation barnet befinner sig i. Genom 

BBIC:s system får socialsekreterarna stöd till att utreda de tre sidorna och således skapar det 

förståelse för hur de olika sidorna påverkar varandra (Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.4.2 Vad ska BBIC bidra till? 

I problemformuleringen presenterades det första syftet med BBIC, att barnet ställning ska 

stärkas. Nedan presenteras de övriga tre som Socialstyrelsen presenterat i samband med 

utvecklingen av BBIC. 

Det andra syftet Socialstyrelsen (2002) angav var att de vill öka samarbetet mellan föräldrar, 

nätverk, familjehemsföräldrar och socialtjänsten. De menar att samarbetet mellan dem ska 

stärkas genom ett tydligt och delat ansvar, där alla parter är medvetna om sina skyldigheter 

och åtaganden. Det tredje syftet var att BBIC ska bidra till ökad rättssäkerhet för barn och 

föräldrar. Socialstyrelsen skriver att de vill sträva efter att rutinerna i handläggningen skärps 

och att BBIC ska ge både barn och föräldrar större insyn i socialtjänstens arbete. Det fjärde 

och sista syftet var att de ville skapa en systematik i socialtjänstens arbete så att handläggning 

och insatser lättare kan följas upp. Socialstyrelsen skriver att socialtjänsten skulle kunna visa 
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att insatserna leder till att situationen blir bättre för barnet. Dokumentationen skulle således 

bli ett stöd i arbetet för både socialtjänst och klient (Socialstyrelsen, 2002). 

En av grundpelarna för att uppnå syfte ett, tre och fyra är genom en så kallad utredningsplan 

(Socialstyrelsen, 2011), något som helt saknades före BBIC (Enell, 2009). En utredningsplan 

upprättas lämpligen i samband med att utredningen inleds och ska enligt Socialstyrelsen vara 

till hjälp för att strukturera utredningsarbetet och bidra till att relevant information samlas in 

(Socialstyrelsen, 2011). Utredningsplanen uppmanar socialsekreteraren till att, om möjligt, 

involvera barnet i processen med att upprätta den och ger därmed även barnet en stor 

möjlighet att vara delaktig i utredningsprocessen (ibid).  

 

2 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning från studiens område. I kapitlet presenteras 

först forskning baserad på aktstudier för att därefter behandla tidigare forskning baserade på 

intervjuer med socialsekreterare. 

2.1 Barnets ställning i utredningen 

Barnets ställning är ett samlingsbegrepp som bland annat används av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen, 2007). Med barnets ställning i utredningen menar 

Socialstyrelsen (2002; 2007) den möjlighet barnet har att uttrycka sin vilja och sina 

önskningar, från planeringsstadiet till beslutsfattande. Socialstyrelsens målsättning är att 

barnets ställning ska motsvara kraven i FN:s barnkonvention (Socialstyrelsen, 2002). 

 

2.1.1 Utredningsplan 

Enells studie (2009) visar hur barnets ställning i barnavårdsutredningar förändrats efter 

implementeringen av BBIC. Enells studie bygger på fyrtio barnavårdsutredningar genomförda 

före samt fyrtio barnavårdsutredningar efter BBIC:s implementering, där barnen är i åldern 0-

12. Resultaten visar bland annat att knappt femtio procent av de utredningar som studerats 
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efter BBIC:s implementering innehåller en utredningsplan, något som saknades helt före 

systemet infördes. Endast fem av utredningsplanerna innehöll någon form av frågeställning 

som skulle besvaras under utredningens gång (Enell, 2009). Socialstyrelsens krav är att alla 

utredningar ska baseras på BBIC-formulären. Trots den tydliga skillnad gällande antalet 

utredningar som innehåller en utredningsplan efter BBIC:s införande, jämfört med före, 

används inte utredningsplanen i den utsträckning Socialstyrelsen kräver. 

 

2.1.2 Barnets delaktighet och inflytande under utredningen 

Tidigare forskning visar att kontakten med barn i åldern 0-12 år under utredningar har ökat 

markant efter implementeringen av BBIC (Enell, 2009; Gladh & Palm, 2011). I den studie 

som Enell bedrivit visar resultaten att efter BBIC:s införande har ingen motivering återgetts 

till varför barnet inte kontaktats i tre av de åtta fall (Enell, 2009). Detta resultat visar en 

likartad bild med Gladh och Palms (2011) studie där 33 procent av barnen efter BBIC:s 

införande inte träffades utan att motivera inte varför samtal inte skett, oberoende av 

ålderskategori. Vidare visar Cederborgs (2006), Enells (2009) samt Gladh och Palms (2011) 

resultat att socialtjänsten efter BBIC:s implementering tenderar att inhämta mer information 

från föräldrar än barnet. Cederborg (2006) betonar dock att det framkom att socialsekreteraren 

hade barnet i centrum trots att hen inhämtade information från föräldern. Även i det brittiska 

systemet finns liknande resultat. Cleaver, Walker och Meadows (2004) resultat visar, precis 

som i de svenska resultaten, att socialsekreterarna tenderar att inhämta mer information från 

föräldrarna än från barnen (Cleaver, Walker & Meadows, 2004). 

Enell (2009) har även forskat om hur barnets delaktighet under utredningen förändrats sedan 

implementeringen av BBIC. Resultaten visar att hälften av utredningarna efter 

implementeringen av BBIC har redovisat barnens åsikter, jämfört med en fjärdedel före BBIC 

(Enell, 2009). Enell menar att utvecklingen av barnets ställning i utredningarna inte uppnått 

Socialstyrelsens förväntningar. Även om barnens åsikter inte används i den utsträckning de är 

avsedda till, visar Enells resultat att barnet har större inflytande och högre delaktighet under 

utredningen sedan BBIC implementerades (ibid).  
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2.1.3 Barnets delaktighet och inflytande vid beslutsfattandet 

I föregående avsnitt visade resultatet av tidigare forskning att barnet fått komma till tals i 

högre utsträckning under utredningen efter BBIC:s implementering. Trots att socialtjänsten 

därför haft större vetskap om barnets åsikter visar Enells resultat (2009) ingen större skillnad i 

hur många fall som barnets åsikter haft betydelse när beslutet fattats, före samt efter 

implementeringen av BBIC. Endast i cirka tio procent av fallen har socialsekreteraren tagit 

hänsyn till barnets åsikt när de fattat beslut (Enell, 2009). 

Enell (2009) menar att barnets delaktighet och inflytande inte har ökat efter BBIC:s 

implementering. Det som däremot skett är att möjligheten för barns delaktighet har ökat. 

Genom att analysera resultaten med Shiers delaktighetsmodell (Shier, 2001) menar Enell 

(2009) att de svenska kommunerna inte har uppnått nivå tre. På nivå tre ska hänsyn tas till 

barnets åsikt. För att kommunen ska uppnå nivån som regleras i FN:s barnkonvention ska 

detta även vara en skyldighet hos socialsekreterarna att hänsyn ska tas till barnets åsikt (Shier, 

2001; Enell, 2009). Enell (2009) menar istället att kommunerna snarare befinner sig på nivå 

två, som innebär att barn får stöd att uttrycka sina åsikter. Enligt Enell bör det inte betraktas 

som en skyldighet då det i stor utsträckning saknas i utredningarna (Enell, 2009). Enell 

betonar att då hennes resultat är baseras på empiri nära införandet av BBIC kan det behövas 

längre tid för att den önskade effekten ska uppnås. Enell menar vidare att studien visar att det 

finns en bra grund för att BBIC ska växa som verksamhetssystem och därmed ge barnet 

faktisk delaktighet och inflytande (ibid). Dessa resultat stämmer överens med vad 

Rasmussons (2004) studie på BBIC:s projekttid (1999-2005) visade. Rasmusson (ibid) menar 

att de ramar som inom BBIC skapats för barns delaktighet och medbestämmande ger 

möjligheter att framöver stärka barnets ställning enligt socialtjänstlagens intentioner samt 

FN:s barnkonvention (Rasmusson, 2004). 

 

2.2 Socialsekreterares syn på BBIC-systemet. 

Tidigare forskning belyser även hur systemet fungerar i socialtjänstens arbete. Skillmarks 

resultat (2012) visar att de som arbetar med BBIC:s syn på dokumentation stämmer väl 

överens med de avsikter som finns i BBIC-systemet. Trots det visar resultaten även att BBIC-

systemet inte används enligt de intentioner som finns på vare sig en principiell nivå eller 
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enligt lokala riktlinjer. Exempelvis skriver Skillmark att dokument aktivt väljs bort trots att de 

är obligatoriska för en viss sort fall. Ett exempel som Skillmark presenterar är exempelvis att 

genomförandeplan, som alltid ska användas när barn placeras i familjehem, aktivt väljs bort. 

Skillmark betonar att detta inte nödvändigtvis sänker kvaliteten i arbetet men att det inte 

dokumenteras på det sätt som förväntas (Skillmark, 2012). 

Även internationell forskning från White et al. (2010) på det brittiska barnavårdssystemet ICS 

riktar kritik mot hur systemet används i praktiken. Resultaten visade att ingen 

socialsekreterare ger positiv feedback för hur systemet används, men de kan se en viss 

potential. Socialsekreterarna menar att skillnaden mellan den formella strukturen och hur 

socialsekreterarna faktiskt praktiserar ICS-systemet skiljer sig åt markant. Även White et al. 

(ibid) ser stor potential med ICS. De menar att grundtanken är god och om en omstrukturering 

i praktiken skulle ske så systemet fungerar som det var tänkt, är det möjligt att det kan 

förbättra barnets ställning i de brittiska utredningarna (White et al., 2010). 

Kritik från handläggarna som omnämns i White et al. (2010) är riktad mot de olika 

formulären som används inom ICS. Handläggarna menar att formulären är för omfattande och 

upprepande. Socialsekreterarna menar vidare att för mycket tid går åt till dokumentation. 

White et al. uppskattar att upp mot 80 % av socialsekreterarens arbetstid, exklusive 

transportsträckor, går åt till dokumentation. Vidare skriver White et al. att 

dokumentationsformulären är svåra att förstå av såväl handläggarna själva, som av barnens 

föräldrar, att en handläggare känner sig tvungen att be om ursäkt till föräldrarna. I vissa 

kommuner har därför de brittiska socialsekreterarna börjat göra muntliga överenskommelser 

med föräldrarna, där de ber dem att symboliskt att fylla i att de tagit del av formulären. White 

et al. resultat visar att socialsekreterare inom ICS upplever sig vara väldigt toppstyrda och att 

dokumentationen medför att de inte har utrymme att involvera barnet ytterligare i utredningen 

(White et al., 2010). 

 

2.3 Problematisering av tidigare forskning  

I såväl den svenska som den internationella tidigare forskning som presenterats ovan finns 

begränsningar, fördelar och kunskapsluckor som behöver diskuteras och förtydligas. Dessa 

består av metodval, tidsaspekten samt skillnader mellan det brittiska och det svenska 

barnavårdssystemet.  
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2.3.1 Metodval 

Tidigare i kapitlet presenterades studier som bedrivits på hur barnets delaktighet förändrats 

efter BBIC:s implementering är hämtad från utredningar. Enell (2009) menar att denna metod 

begränsar resultatet, då viktig information som socialsekreterarna besitter faller bort (Enell, 

2009). Bernler och Johnsson (1993) menar att socialsekreteraren i analysarbetet använder all 

information i arbetet, men endast dokumenterar den information som motiverar beslutet. 

Bernler och Johnsson menar att det medför att dokumentationen blir en efterkonstruktion och 

förklaringar till varför socialsekreterarna valt bort delar faller bort (Bernler & Johansson, 

1993). Även Enell (2009) för denna diskussion och i slutdiskussionen ställer Enell frågan om 

varför barnets röst väljs bort när beslutsfattandet görs. Enell menar att det kan röra sig om 

flera olika faktorer. Kanske anser socialsekreteraren att barnets ålder och mognad inte är 

tillräckligt hög för att vara medbestämmande. Hon menar även att det kan röra sig om att det 

är svårare att reflektera över och ta hänsyn till barnet, i synnerhet i skrift, än att lyssna på 

barnet och stötta det när det uttrycker sina åsikter (Enell, 2009). Genom en studie baserad på 

intervjuer kan således frågor rörande hur socialsekreteraren uppfattar att barnets ställning i 

utredningen förändrats sedan implementeringen av BBIC besvaras. Genom att jämföra 

aktstudier med empirin från intervjuer med socialsekreteraren antingen stärka resultaten 

alternativt väcka nya frågor om varför resultaten avviker från varandra. 

 

2.3.2 Tidsaspekten  

Samtliga studier som bedrivits på fältet baseras på utredningar som är genomförda antingen 

före, eller efter, implementeringen av BBIC (Cederborg, 2006; Enell, 2009; Gladh & Palm, 

2011). Studierna visar att barnets ställning i utredningen förbättrats, men att de effekter 

Socialstyrelsen vill nå inte uppnåtts. Det finns dock en möjlighet att barnets ställning i 

utredningen stärkts ytterligare sedan dessa studier publicerades. Johansson (2004) menar att 

det tar tid för förändringsprojekt såsom BBIC-systemet att nå resultat. Även Socialstyrelsen 

(2007) diskuterar kring svårigheterna med att driva igenom ett förändringsprojekt. De menar 

att implementeringen av BBIC är en svår uppgift som tar tid (Socialstyrelsen, 2007). Att 

tidigare forskning är bedriven nära BBIC:s implementering är således viktigt att vara 

medveten om när deras resultat jämförs med denna studies.  
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2.3.3 Skillnader mellan det brittiska och det svenska barnavårdssystemet 

Att BBIC är en vidareutveckling av ICS gör det intressant att jämföra forskning från de båda 

systemen. När forskning på den brittiska barnavården jämförs med forskningen på den 

svenska är det dock av vikt att vara medveten om skillnader i den svenska och brittiska 

barnavården. Ellinor Brunnberg (2001) menar att synen på barnavård skiljer sig mellan de två 

länderna. Brunnberg beskriver att den svenska barnavården är mer accepterad av invånarna, 

medan den brittiska är mer ifrågasatt och familjernas autonomi har hög prioritet. Brunnberg 

menar även att fysisk bestraffning är mer accepterad i det brittiska systemet, vilket medför att 

socialsekreterare i Sverige oftare vill omhänderta barnet vid fall av misshandel (Brunnberg, 

2001). Svensson (2011) menar dock att de skillnader som finns mellan den brittiska och 

svenska socialtjänsten minskat något sedan New public management introducerades 

(Svensson, 2011). Att ICS är anpassat efter det brittiska systemet och BBIC är anpassat efter 

det svenska (Skillmark, 2012) bör således beaktas när forskning från de båda systemen 

jämförs.  

 

3 Teori och begrepp 

I detta kapitel redogörs för de teorier och begrepp som använts för att tolka det empiriska 

material som använts i uppsatsen. 

Analysen av det empiriska materialet kommer att göras utifrån teorier som kan bidra till att 

förklara hur barnets ställning förändrats i utredningen, jämfört med Socialstyrelsens 

intentioner. För att analysera socialsekreterarnas uppfattning av hur barnets ställning 

förändrats i utredningen, relaterat till Socialstyrelsens intentioner, kommer nyinstitutionell 

teori användas. Begreppet handlingsutrymme kommer användas för att förklara hur 

socialsekreterarna uppfattar den ram de har att handla inom. Shiers delaktighetsmodell 

kommer användas för att jämföra socialsekreterarnas uppfattning av hur stark ställning barnet 

är i utredningen, jämfört med BBIC:s syfte om stärkandet av barnets ställning i utredningen.  
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3.1 Nyinstutionell teori 

Furenbäck (2012) skriver att den institutionella inriktningen inom organisationsteori 

utformades redan under 1950-talet (Furenbäck, 2012). Furenbäck (2012) samt Linde och 

Svensson (2013) skriver att den institutionella inriktningen vidareutvecklades och år 1977 

publicerade Meyer och Rowan artikeln Institutionalized Organizations: Formal tructures As 

Myth and Ceremony (Furenbäck, 2012; Linde & Svensson, 2013). Linde och Svensson (2013) 

menar att Meyer och Rowans publicering räknas som starten för det som kom att kallas 

nyinstitutionell teori (Linde & Svensson, 2013). Den nyinstitutionella teorin spreds till 

Sverige på 1980-talet har sedan vidareutvecklats inom bland annat socialt arbete och sociologi 

(Furenbäck, 2012). I studien använder jag mig av Meyer och Rowans artikel som nämns ovan 

samt antologin Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter (Linde & Svensson red., 

2013), som vänder sig till socionomutbildningen. 

Linde och Svensson (2013) beskriver nyinstitutionell teori som en förklaringsmodell för hur 

olika samhällsaktörer samverkar och rör sig beroende av varandra (Linde & Svensson, 2013). 

Det är också en teori för att förstå att förändringar som sker på en överskådlig nivå inom 

organisationen, inte nödvändigtvis behöver leda till lika tydliga förändringar i själva arbetet 

som organisationen har som uppgift att utföra. Det vill säga att de riktlinjer organisationen 

satt upp inte alltid stämmer överens med det faktiska arbetet (Linde & Svensson, 2013; Levin, 

2013). Nyinstitutionell teori kommer således att användas för att analysera socialsekreterarnas 

uppfattning av hur barnets ställning stärkts ser ut i relation till intentionerna bakom BBIC. 

 

3.1.1 Formell struktur, teknologi och lös koppling 

Meyer och Rowan (1977) diskuterar sambandet och avvikelsen mellan den formella 

strukturen och medarbetarnas dagliga handlande. Meyer och Rowan menar att det på den ena 

sidan i institutionella organisationer finns en formell struktur som är vad organisationen står 

för utåt, det rationella önskade. På den andra sidan finns hur organisationens medarbetare 

handlar dagligen, det vill säga det faktiska arbetet. Det är något som av Meyer och Rowan 

benämns som teknologin och symboliserar här det irrationella. Mellan formella strukturer och 
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det dagliga handlandet kan det finnas en avvikelse, en lös koppling, det vill säga handlandet är 

inte alltid vad som både inifrån och utifrån tas för givet (Meyer och Rowan, 1977).  

Levin (2013) skriver att då det i stort sett saknas vetenskaplig kunskap som underlag för 

handling och det arbete som socialsekreterare utför, måste det istället byggas på moraliska 

bedömningar. Vidare menar Levin att dessa moraliska bedömningar inte är ett misstag eller 

felaktig myndighetsutövning, utan ett system som krävs för att bevara det sociala arbetets 

legitimitet. Detta då de människor som utgör samhället förväntar sig att en moralisk 

bedömning ska göras och utser indirekt socialsekreteraren att göra arbetet. Det problematiska 

med dessa bedömningar, det faktiska arbetet, är att de aldrig kan bli så neutrala och 

professionella som den formella strukturen vill återspegla (Levin, 2013).  

Trots att strukturen inom organisationen förändras så kan dock det praktiska arbetet inom 

organisationen fortsätta sitt arbete framåt. Det kan innebära att beslut inte alltid får den 

genomslagskraft och fulla förändring som det är tänkt (Levin, 2013; Linde & Svensson, 

2013). Linde och Svensson (2013) går så pass långt som att säga att det ibland finns regler 

som ignoreras och beslut som inte går igenom. De menar att förändringar i den formella 

strukturen som inte förändrar det praktiska arbetet kan ses som en trygghetsskapande ritual, 

det vill säga den formella strukturen ska se bra ut, utåt. Nyinstitutionell teori öppnar upp för 

tanken att teorin bakom en förändring inte alltid ger en tydlig praktisk påföljd, något som 

Linde och Svensson beskriver som en särkoppling mellan omvärldens yttre krav och 

organisationens kärna (Linde & Svensson, 2013). 

 

3.2 Handlingsutrymme 

Begreppet handlingsutrymme härstammar från Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna 

(Lipsky, 1980; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Med begreppet handlingsutrymme 

menas det utrymme som en socialsekreterare har att arbeta i för att genomföra det uppdrag 

som organisationen tilldelats (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) skriver att socialsekreterarens uppfattning av handlingsutrymmet 

formas av faktorer som socialsekreterarens kunskap och hållning samt rutiner och traditioner 

inom organisationen. Även individuella egenskaper hos både socialsekreterare och klient, 

samt interaktionen mellan dem, formar socialsekreterarens uppfattning av handlingsutrymmet. 
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Vidare menar Svensson, Johnsson och Laanemets att handlingsutrymmet kan nyttjas på flera 

olika sett, beroende av personens erfarenhet. De betonar dock att traditioner inom en 

organisation ofta utvecklar dess socialsekreterare till att nyttja sitt handlingsutrymme på ett 

relativt likartat sett. Socialsekreterarnas bild av hens handlingsutrymme blir således en 

subjektiv bedömning (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

Enligt Socialstyrelsen ges den enskilde handläggaren en stor ram att handla inom. 

Socialstyrelsen (2009:a) uttrycker det ”Inget ärende innehåller alla BBIC-formulär. Vilka 

formulär som ska användas i ett ärende beror på ärendets karaktär och avgörs från fall till 

fall…” och ”Alla uppgifter i vart och ett av formulären ska inte eller behöver inte fyllas i, det 

beror också på ärendets karaktär. Frihetsgrader att anpassa formulären finns inbyggt, det ska 

till exempel gå att välja bort rubriker och underrubriker eftersom inte alla behovsområden 

används...”.  

Tolkat genom Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) ska socialsekreterarna alltså genom 

sin kunskap och hållning, avgöra i vilket ärende som vilka formulär, samt vilka frågor som 

kommer att användas. Socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas också av 

arbetsplatsens kultur, arbetsplatsens rutiner gällande BBIC och socialsekreterarens egna 

professionella tolkningar av BBIC. Då intervjuerna sker inom olika organisationer är det av 

vikt att vara medveten om att de olika socialsekreterarnas bild av handlingsutrymme kan 

skiljas åt. Vidare kommer individuella faktorer hos såväl socialsekreterare, barn och 

vårdnadshavare, samt kommunikationen mellan dem ha betydelse för hur socialsekreteraren 

uppfattar sitt handlingsutrymme (jmf., Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Begreppet 

handlingsutrymmet kommer därför att användas för att förklara hur olika socialsekreterare 

kan agera olika, beroende på hur de uppfattar den ram de har att handla inom. 

 

3.3 Shiers delaktighetsmodell 

FN:s barnkonvention innebar ökat intresse för barns delaktighet under barnavårdsutredningar 

i Storbritannien (Shier, 2001). Harts ”delaktighetsstege” presenterades första gången 1992 och 

var en av de mer inflytelserika modellerna för att avgöra nivån på barnets delaktighet (Hart, 

1992). När Shier (2001) publicerade sin studie om vägar till delaktighet beskrev han det som 

en alternativ modell för att analysera nivån av barnets delaktighet i utredningen. Shiers 
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delaktighetsmodell kommer användas för att jämföra socialsekreterarnas uppfattning av hur 

starkt barnets ställning är i utredningen, med kraven i FN:s barnkonvention (Shier, 2001). 

Shiers delaktighetsmodell har grund i fem olika nivåer för delaktighet. De fem nivåerna 

(Shier, 2001) består av:  

1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter  

3. Barns åsikter och synpunkter tas hänsyn till 

4. Barn ges möjligheten att delta i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande samt ansvar i den beslutsfattande processen 

Utöver dessa fem nivåer skriver Shier (2001) att det i varje nivå finns tre olika steg av 

åtagande:  

Öppningar sker så fort socialsekreteraren är villig att arbeta på den aktuella nivån, det vill 

säga när hen personligen engagerar sig på nivån eller konstaterar att hen kommer att arbeta på 

ett särskilt sätt. Shier menar att det endast är en öppning då det endast sker när det inte finns 

någon annan möjlighet tillgänglig. 

Möjligheter inträffar när de behov som möjliggör för socialsekreteraren eller organisationen 

att i praktiken arbeta på denna nivå. Dessa behov kan bestå av resurser som exempelvis 

arbetstid, färdigheter och kunskap, men även genom nya arbetssätt eller genom nya sätt att 

närma sig barnen. 

Skyldigheter uppstår när man enats kring ett arbetssätt som innebär att organisationen och 

personalen ska arbeta på ett visst sätt. Inom detta arbetssätt byggs en viss nivå av barnets 

delaktighet in i systemet. Personalen blir således skyldig att arbeta enligt detta sätt.  

Bild 2 (Shier, 2006) visar att modellen innehåller en särskild fråga för varje steg, på varje 

nivå. Genom att besvara frågorna kan läsaren definiera den nuvarande situationen och på ett 

enkelt vis hitta det nästa steg som måste ta för att vidareutveckla barnets delaktighet. Shier 

menar att nivå 3, steget skyldigheter krävs för att nå kraven i FN:s barnkonvention. Shier 

betonar dock att det inte är troligt att en socialsekreterare eller en organisation befinner sig på 

ett enda steg i kartan. De kan både vara på olika steg i kartan eller så kan socialsekreteraren 

befinna sig på olika steg beroende på barnets situation (Shier, 2006). 
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Bild 2.  

 

Pathways to participation - Vägen till delaktighet.  

 

4 Metod 

Följande kapitel rör tillvägagångssättet och den metod som använts för att genomföra studien. 

Vidare kommer en diskussion kring forskningsetik föras som syftar att belysa och 

problematisera etiska dilemman med vald metod. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det resultat forskaren får fram vid intervjumetoder är 

människors upplevelser och uppfattningar (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och Brinkman 
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(2009) samt Bryman (2011) menar att kvalitativ forskningsmetod har som mål att söka 

fördjupad kunskap. Kvalitativa intervjuer kan således användas för att fördjupa sig inom 

respondentens egna tankar och upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009; Bryman, 2011). Då 

uppsatsen syftar att undersöka just upplevelser och uppfattningar från respondenterna bör 

kvalitativ intervjumetod användas.  

 

4.1.1 Analysmetod 

Som analysmetod utgår studier från en innehållsanalys. Kvale och Brinkmann (2009) skriver 

att innehållsanalys kännetecknas av att forskaren skapar teman som är baserade på studiens 

frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009). Resultat- och analysdelens två teman namngavs 

sedermera ”Bidragande faktorer för utvecklingen av barnets ställning” och ”Förändringen av 

barnets ställning i utredningen i relation till Socialstyrelsens intentioner bakom BBIC” 

För att analysera empirin från intervjuerna användes vad Kvale och Brinkmann (2009) 

benämner meningskoncentrering. De menar att genom meningskoncentrering sammanfattas 

långa uttalanden till några få ord (Kvale & Brinkman, 2009). Innehållsanalysen bidrar således 

till att belysa de faktorer socialsekreterarna menar varit centrala till förändringen av barnets 

ställning i utredningen (jmf., Kvale & Brinkman, 2009). Användandet av 

meningskoncentrering valdes för att tydligt kunna jämföra vad respondenterna såg som 

centralt i relation till studiens frågeställningar. I processen att eftersöka de centrala delarna i 

intervjuerna läste jag igenom intervjuerna flera gånger, där jag gick igenom dem metodiskt, 

från respondent ett till sex varje gång. Genom meningskoncentrering sammanfattades det 

viktigaste som framkom under intervjuerna. Genom att jämföra vad materialet som gavs från 

meningskoncentreringen framkom ett mönster mellan de faktorer som respondenterna beskrev 

som centrala.  

För att presentera citat i resultat- och analysdelen som är relevanta för studiens 

frågeställningar klipptes samtliga citat, från samtliga intervjuer, ut som på något vis berör 

studiens frågeställningar. De citat som bäst beskrev den uppfattning respondenterna återgav 

användes sedermera i texten.  
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4.2 Urval 

 

4.2.1 Val av respondenter 

Vid urval av respondenter har jag utgått från ett strategiskt urval, vilket innebär att de valts ut 

för att de ska ha kunskap att kunna besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2011). De 

strategiska krav som ställdes på respondenterna är att de ska ha jobbat med BBIC både före 

och efter implementeringen av BBIC. Bakgrunden till detta krav är att socialsekreteraren ska 

ha förståelse samt praktisk kunskap om hur svensk barnavårdsutredningsmetodik såg ut före 

implementeringen av BBIC respektive efter införandet av BBIC.  

 

4.2.2 Val av geografiskt läge 

Mitt mål var att välja handläggare från en och samma kommun. Syftet med det var att studien 

skulle ge en sammantagen bild av en enhet. Dock var detta en omöjlighet att utföra då mitt 

strategiska urval medförde att urvalsgruppen av socialsekreterare är mycket begränsad, vilket 

innebär att antalet lämpade respondenter inte fanns att tillgå på en enhet. Utöver det lider 

enheterna av kraftig överbelastning, vilket medför att flera större kommuner valde att inte 

medverka. Möjligheten att endast använda en kommun fanns således inte. Istället valde jag att 

vidga urvalsområdet till en region i södra Sverige, där tre kommuner är delaktiga. Av de tre 

kommunerna är det en medelstor och två mindre. Jag såg detta först som en nackdel då jag 

trodde det skulle medföra att studien inte skulle bli representativ för en enhet. I efterhand är 

jag mycket positivt inställd till att möjligheten att använda mig av flera olika enheter. Att jag 

använde mig av olika kommuner menar jag är viktigt för mitt resultat sett ur den 

hermeneutiska vetenskapsteoretiska ansatsens perspektiv. Thomassen (2007) menar att den 

hermeneutiska ansatsen används för att tolka och skapa förståelse utifrån den kontext empirin 

samlas in i (Thomassen, 2007). Då intervjuerna genomförs på olika kommuner är 

respondenternas kontext inte den samma för samtliga socialsekreterare. Även Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar att hur socialsekreterare handlar är beroende av den 

organisation de är verksamma inom, och de kultur som råder på arbetsplatsen (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Fördelen blir således att resultaten inte längre kan förklaras av 
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förändringar som genomförts på kommunal nivå, alltså i samma kontext. Det kan istället ses 

som att förändring skett av just BBIC eller andra förändringar på regional eller nationell nivå. 

Det ska dock betonas att resultaten inte kan ses som generaliserande för alla socialsekreterare, 

inte heller för alla nationens enheter.  

 

4.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med respondenter kontaktades sex kommuners växel. Jag bad 

sedermera växeln om att bli kopplad till respektive avdelningschef. I samtalen med 

avdelningscheferna informerades de om studien och de kriterier som ställs på eventuella 

respondenter. Samtliga avdelningschefer berättade att kriterierna begränsade antalet lämpliga 

socialsekreterare som arbetar på enheten. Det var något jag var införstådd med och bad 

avdelningscheferna om kontaktuppgifter till lämpliga respondenter. Samtliga 

avdelningschefer bad att få återkomma, efter de samtalat med socialsekreterare som mötte 

kriterierna. Tre kommuner lämnade återbud och de övriga tre försåg mig med 

kontaktuppgifter till de som var intresserade. Jag kontaktade sedan respektive 

socialsekreterare per telefon. De jag inte lyckades få kontakt med, kontaktade jag istället per 

mail. Samtliga avdelningschefer hade informerat om studien, vilket innebar att 

socialsekreterarna inte behövde närmre information vid vår första kontakt. För att skapa en 

avslappnad känsla hos respondenter fick de möjligheten att välja plats för intervjuerna. Fem 

respondenter valde att ha intervjuerna i ett samtalsrum på arbetsplatsen. Respondent tre valde 

att ha den på sitt kontor. 

Intervjuerna ägde rum på respektive socialsekreterares arbetsplats. Respondenterna 

informerades om de etiska aspekterna och kortfattad information om studien åsyftade att ta 

reda på deras erfarenheter av hur barnets ställning förändrats. Jag informerade respondenterna 

sedan att intervjun kommer att spelas in på min telefon, vilket samtliga samtyckte till. 

Intervjuerna var i form av halvstrukturerade intervjuer (jmf., Kvale & Brinkman, 2009) där 

intervjuguiden varit omfattande med många frågor. Intervjuguiden fungerade dock mer som 

riktlinjer än som frågeformulär, för att få en röd tråd genom intervjun. Jag upplevde att 

flexibelt användande av intervjuguiden skapade ett avslappnat och öppet klimat mellan mig 

och respondenten ,så respondenten fick möjlighet att reflektera över frågan innan hen svarade. 

Vidare så användes inte frågorna i ordningsföljd då vi via andra frågor kunde beröra flera av 
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de dem. Längden på intervjuerna varierade mellan trettio och sextio minuter, med ett 

genomsnitt på 50 minuter. Anledningen till att intervjuernas längd varierade var att en del 

respondenterna tenderade att vara mer utförliga i sin beskrivning av situationer som inte rör 

studiens frågeställningar. För att behålla det avslappnade klimatet valde jag att inte avbryta 

respondenterna, utan istället styrde jag dem tillbaka till studiens frågeställningar. 

Efter varje avslutad intervju påbörjades transkriberingen. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att redan när transkriberingen påbörjas, påbörjas även analysprocessen (Kvale & Brinkman, 

2009). Då jag var medveten om detta började jag leta efter kopplingar och avvikelser mellan 

de olika intervjuerna och kunde således börja reflektera över vad som har varit viktigt för 

förändringen av barnets ställning. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Med respekt för respondenterna har studiens forskningsetiska principer grundat sig på 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Det första kravet, informationskravet, medför att jag i min roll som forskare har informerat 

respondenterna om deras roll i studien. De har även att upplysts om att deltagandet är frivilligt 

och att de under intervjun hade rätt att avbryta sitt deltagande. Denna deltagarfrivillighet 

kommer att omfatta alla studiens inslag som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta (Vetenskapsrådet, 2002) 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Detta krav kan ses som en fördjupning av 

informationskravet som närmre beskriver de delar som ska informeras om. För att uppnå 

samtyckeskravet har jag vid introduktionsinformationen frågat om respondenten lämnar sitt 

samtyckte till att delta i studien. Jag har även gjort respondenterna medvetna om sina 

rättigheter att avbryta deltagandet om de skulle känna sig obekväma utan att detta medför 

några negativa följder. Slutligen skriver vetenskapsrådet att inga beroendeförhållanden ska 

finnas mellan intervjuaren och respondenten. Jag såg inga sådana förhållanden, då ingen av 

parterna har en relation till den andra (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, medför att respondenterna inte nämns vid namn i 

studien. Inte heller har den information jag fått genom min roll som intervjuare presenteras i 
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studien på ett sätt att det är uppenbart vilken person den är hämtad från. Vidare har därför 

även alla namn på respondenterna i studien att fingeras (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och 

Brinkman (2009) diskuterar och problematiserar dock användandet av avidentifierandet av 

respondenterna. Dels menar Kvale och Brinkman att det skyddar respondenterna men att det 

riskerar att sänka studiens trovärdhet (Kvale & Brinkman, 2009). Jag motiverar mitt beslut att 

avidentifiera respondenterna med att studiens värde inte står högre än den enskildes skydd för 

känsliga uppgifter. Jag anser att det inte finns något som motiverar att riskera att 

respondenternas medverkar kan få konsekvenser för deras framtid. 

Det sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att allt insamlat material som används i denna 

studie villkorslöst kommer förstöras när studien är slutförd (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet rör studiens tillförlitlighet och behandlas 

ofta, så också här, i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras av en annan forskare, 

vid en annan tidpunkt. För att uppsatsens tillförlitlighet ska vara hög har förfarandesättet 

detaljerat redogjorts för. Respondent 3 berättar dock att BBIC-systemet förbättras 

kontinuerligt, vilket gör att framtida resultat kan avvika från studiens.  

Studiens validitet handlar om hur väl det som påstås undersökas faktiskt är det som undersöks 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Studiens syfte och frågeställningar rör socialsekreterares 

uppfattning om hur och varför barnets ställning förändrats sedan implementeringen av BBIC i 

relation till det av Socialstyrelsens syften som rör barnets ställning. För att ha en hög validitet 

har jag använt en intervjuguide med frågor anknutna till ämnet. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att vetenskaplig forskning ska vara generaliserbar. De 

skriver att resultatet av forskningen på en mindre urvalsgrupp ska säga något om den större 

gruppen på fältet. Ahrne och Svensson menar att sex till åtta personer kan ge tillräckligt 

mycket empiriskt material för att ge ett svar som är oberoende av den enskilde 

socialsekreterarens erfarenhet och upplevelse (Ahrne & Svensson, 2011). Det ska betonas att 

studiens resultat inte är representativ för alla socialsekreterare eller alla enheter inom 

barnavården. Inte heller resonerar jag som så att resultatet nödvändigtvis är generaliserbart på 

nationell nivå. För att en sådan studie skulle vara generaliserbar på nationell nivå menar jag 
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att studier behöver bedrivas inom kommuner över hela nationens geografiska område. Jag 

menar att det skulle resultera i ett mer tillförlitligt resultat, även om det fortfarande skulle 

kunna finnas avvikelser mellan både socialsekreterare och enheter. Vad kan studien då säga? 

Studien innehåller sex respondenters uppfattningar, i tre olika kommuner. Jag resonerar som 

så att empirin är tillräckligt omfattande för att svara hur på socialsekreterare i regionen 

upplever att barnets ställning förändrats efter BBIC:s implementering.  

 

5 Resultat och analys 

Under resultat och analys kommer det viktigaste som framkommit under intervjuerna och som 

är relevant för frågeställningarna presenteras. Även citat som är relevanta för studien kommer 

att presenteras. Detta kommer därefter tolkas och analyseras med den tidigare forskning som 

finns på fältet samt de teorier och begrepp som tidigare redogjorts för. 

I det första temat presenteras och analyseras de faktorer som enligt respondenterna varit 

viktiga för utvecklingen av barnets ställning. Diskussionen kommer också röra hur 

respondenterna menar att dessa faktorer varit bidragande för utvecklingen av barnets 

ställning. I det andra temat förs en diskussion kring huruvida respondenternas uppfattning av 

barnets ställning utvecklats enligt Socialstyrelsens intention, att stärka barnets ställning enligt 

FN:s barnkonvention. 

 

5.1 Respondenterna  

Respondent 1 är enhetschef över en avdelning som hanterar ärenden med barn i åldern 13-21 

år i en mellanstor kommun. Är verksam i samma kommun som respondent 2 och 6. Hon är 

socionom sedan år 1984 och har sedan dess arbetat inom socialtjänsten i 21 år. Hon har 

arbetat före BBIC samt med BBIC sedan introduktionen år 2006. Gör i nuvarande tjänst ett 

fåtal utredningar samt läser utredningar som hon kommenterar.  
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Respondent 2 är socialsekreterare på en avdelning som hanterar ärenden med barn i åldern 13-

21 i en mellanstor kommun. Är verksam i samma kommun som respondent 1 och 6. Hon är 

socionom sedan år 2004 och har arbetat som socialsekreterare sedan år 2005. Hon började i en 

mindre kommun men flyttade år 2007 till den mellanstora kommun hon jobbar på nu och har 

sedan år 2009 arbetat med BBIC. 

Respondent 3 tog år 1999 socionomexamen och började därefter arbeta som socialsekreterare 

över barn och familjegruppen i en mindre kommun. År 2007 infördes BBIC i kommunen och 

respondent 3 tog då över som arbetsledare. Gör i nuvarande tjänst ett fåtal utredningar samt 

läser andras utredningar. 

Respondent 4 är beteendevetare och har jobbat inom socialtjänsten i denna mindre kommun 

sedan år 1987. Är verksam i samma kommun som respondent 5. Hon är just nu 

mottagningssekreterare (sedan ett år tillbaka) och har tidigare varit socialsekreterare samt 

arbetsledare på ungdomsgruppen. Hon har arbetat med BBIC sedan implementeringen år 

2006. 

Respondent 5 har motsvarande kompetens för en socionom, men inte den formella examen. 

Hon har arbetat i en mindre kommun som socialsekreterare sedan år 1989 Är verksam i 

samma kommun som respondent 4. År 2000 specialiserade hon sig inom gruppen barn 0-12 

år. År 2006 började hon arbeta enligt BBIC. 

Respondent 6 är sedan år 1997 socionom och 6 månader efter examen började hon arbeta som 

socialsekreterare med barn i åldern 0-12 år i en mellanstor kommun. Är verksam i samma 

kommun som respondent 1 och 2. Efter föräldraledighet började hon år 2009 arbeta enligt 

BBIC. Det material som hämtats från respondent 6 skiljer sig markant mot andra respondenter 

då hon arbetar med fördjupade barnavårdsutredningar. Det som skiljer sig är att de fördjupade 

utredningarna baseras på observation och samtal med barn i mycket större utsträckning än vad 

en vanlig barnavårdsutredning gör. 

Respondent 1, 2 och 6 arbetar i samma kommun. Respondent 4 och 5 arbetar i samma 

kommun. 
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5.2 Bidragande faktorer för utvecklingen av barnets ställning 
Genom en innehållsanalys av intervjuerna har tre faktorer utmärkt sig som vad 

respondenterna menar varit viktigaste för utvecklingen av barnets ställning i utredningen och 

beslutsfattandet. Dessa faktorer består av, och kommer presenteras under rubrikerna, 

”Dokumentationen och dess strukturs betydelse för utvecklingen av barnets ställning”, 

”Tankesättets betydelse för utvecklingen av barnets ställning” samt ”Samtalens betydelse för 

utvecklingen av barnets ställning”. Strukturen och dokumentationens betydelse innehåller hur 

BBIC och dess material hjälper socialsekreterarna att strukturera upp sitt arbete inför och 

under en utredning för att stärka barnets ställning. Tankesättets betydelse innefattar hur 

BBIC-systemet fått socialsekreterarna att ändra sitt synsätt och sitt sätt att tänka i utredningar 

och kring beslutsfattande angående hur barnets vilja och åsikter ska vara mer framträdande. 

Samtalens betydelse innebär hur förändringen av samtalen med barn påverkat barnets 

ställning i utredning och beslutsfattande. 

 

5.2.1 Dokumentationen och dess strukturs betydelse för barnets ställning 

Då jag och respondenterna bearbetar frågan om barnets ställning i utredningen efter BBIC:s 

implementering, beskrivs en bild av ett ökat stöd i hur ärenden hanteras i form av mer struktur 

och dokumentation. Resultatet av hur det ändrats känns för respondenterna som en ökad frihet 

i arbetet med att ge barnet delaktighet i utredningen, trots ett utökat dokumentationssystem. 

Då respondent 1 får frågan hur fritt de kan använda formulären ger hon svaret:  

 

Vi har ju sagt att det är ganska fritt. Vi har sagt att det ska vara minst 2 rubriker som är med i 

utredningen. 

 

 

Genom möjligheten att använda BBIC:s material på ett fritt sätt menar respondenterna att 

arbetet med att få fram barnets åsikter blir mer stöttat av den hjälp BBIC:s manualer och 

material erbjuder. Många av respondenterna menar att BBIC-materialet inte bara fungerar 

som en mall, utan också som en påminnelse att reflektera över och dokumentera vad barnet 

säger i utredningarna. Respondent 1 beskriver det på följande sätt: 
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[…] vi har fått mer också olika manualer, eller man kan säga lite samtalspedagogiskt material 

man kan prata omkring så att det blir lättare, man sitter inte bara med skalfrågor som jag 

nämnde, självskattningsformulär och sådant. 

 

Respondenterna menar att dokumentationen har medfört ett högt barnperspektiv i samtliga 

utredningar, där barnperspektivet tidigare var mer diffust. Ett sätt att strukturera arbetet på, ett 

sätt som gett resultat. Respondenternas uppfattning är att BBIC:s manualer och rutinerna 

kring barnavårdsutredningar medför att barnets röst kommer fram tidigare i utredningarna och 

följer med genom hela processen, från utredningsplan till beslut. Flera respondenter beskriver 

detta som en röd tråd där de lyfter fram barnet redan från start. De menar att detta 

tillvägagångssätt garanterar ett fokus på barnet, som annars kan falla ifrån av faktorer som 

tillkommer i efterhand. Exempel på sådana faktorer är tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

Respondent 2 säger: 

 

Jag tycker att BBIC är någonting som har utvecklat utredningarna framåt. Utredningsarbetet. 

Jag tycker det är ett bra verktyg så. Och jag tror också att våra utredningar har blivit bättre och 

jag tror de har blivit mer lika och jag tror också att barnets röst också kommer fram mer än 

tidigare. Sen tror jag att man skrev jättebra utredningar tidigare också ibland men jag tror att det 

underlättar. 

 

Utredningsplanens betydelse för utvecklingen av barnets ställning 

Den del av dokumentationen respondenterna beskriver som viktigast för utvecklingen av 

barnets ställning i utredningen är upprättandet av utredningsplanen. De menar att upprättandet 

av utredningsplanen ger barnet en bättre bild av vad en utredning faktiskt är för någonting, 

hur den går till och vad som händer under tiden som utredningen fortlöper. Att göra barnet 

medveten om vad en utredning är och hur den går till menar respondenterna ger barnet 

möjlighet att förstå hur hen kan delta. Respondent 2 beskriver det: 

 

Jag tror att det är mer struktur nu, att det är mer tydligt för föräldrarna och ungdomen eller 

barnet vad det är, vad en utredning är för någonting och vad vi ska prata om och vilka kontakter 

man ska ta och så.  

 

I den kommun respondent 4-5 är verksamma i är det inte möjligt att hoppa över 

utredningsplanen i det datorsystem som används. Utredningsplan upprättas således i samtliga 
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ärenden. I respondent 6 fall är en utredning gjord före kontakten med klienten, och därmed 

även utredningsplanen. Respondenterna 1-3 uppskattar att utredningsplanen upprättas i cirka 

80-90 procent av alla ärenden som inkommer. I de ärenden en utredningsplan inte upprättas 

betonar respondenterna att det varken rör sig om tidsbrist eller slarv. Istället menar de att det 

handlar om att en utredningsplan inte lämpar sig för ärendets karaktär. Exempelvis uttrycker 

respondent 2 det: 

 

… Sen ibland kan det vara att det är en akut utredning eller någonting som redan pågår och då 

kanske man inte riktigt bestämmer, då kanske man mer gör en muntlig utredningsplan med 

familjen eller dem som det handlar om. 

 

I utredningsplanen formuleras även de frågor som ska ligga till grund för vad som ska utredas. 

Respondent 3 beskriver att en bra utredningsplan kan fungera som en karta. Med det menar 

han att en utredningsplanen ska fungera som ett verktyg som ska vägleda socialsekreteraren 

genom utredningen och hjälpa socialsekreteraren att hålla kvar fokus på barnet. 

Respondenterna menar dock att kvaliteten på utredningsplanen i många fall är varierande. 

Faktorer som en diffust formulerad anmälan och tidspress medför svårigheter att få en 

tydlighet när utredningsplanen upprättas. Respondent 3 uttrycker det: 
 

… så att gör man den bra så kan det ju vara en bra karta på något sätt, och man vet också när 

man utrett tillräckligt […] och håller kvar fokus på barnet. Tyvärr är det nog så, upplever jag 

många, i vissa fall, det är svårt att få till någon riktigt utredningsplan… Det är svårt att få någon 

tydlighet i det tror jag, det är väldigt lätt att man bara fyller i det för syns skull. 

 

Genom att anmälan gör barnets problem oklart från utredningens början, kombinerat med 

begränsad tid att spendera på att utforma utredningsplanen, är kvalitet svår att uppnå. 

Respondenterna menar att det främst är frågeställningarnas kvalitet som varierar, som ofta 

tenderar att bli en ja eller nej frågor. Hon uttrycker det: 

 

Ja för det är ju frågeställningen. Du kan ju inte ställa frågan ”har kalle ett missbruk”. För då kan 

du svara ja eller nej sen är det klart… För då har du ingenting att utreda, då var de t ju klart. Så 

det är nog frågeställningarna som är svåra, det är svårt att ställa bra frågor… och man kan tycka 

att den är bra men sen komma på att nej där är ju svaret ja eller nej. Fast man tycker man har 

formulerat sig så bra så, så kan det vara svårt att ställa bra frågor. 
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Analys av utredningsplanens betydelse för barnets ställning 

Enligt respondenterna är utredningsplanen en av de faktorer som gett barnet en bättre 

ställning i utredningen. Utredningsplanen har gett barnen en möjlighet att från början delta 

och förstå hur en utredning går till och vilka som är delaktiga. Resultaten visar att 

utredningsplanen upprättas i samtliga utredningar i den kommun respondent 4 och 5 är 

verksamma och i 80-90 procent av alla utredningar som görs i de kommuner där respondent 

1,2 och 3 är verksamma. Resultatet visar att enligt respondenterna används utredningsplanen i 

högre utsträckning än för Enells resultat (2009). Socialstyrelsen (2011) menar att dock att 

utredningsplanen ska upprättas i varje utredning (Socialstyrelsen, 2011). Citatet från 

respondent 2 visar att i en del av de utredningar som en utredningsplan inte upprättas 

motiveras. Hon berättar att omständigheter som exempelvis att det rör sig om ett akut ärende 

eller ett ärende som redan pågår gör att utredningsplanen inte alltid kan tillämpas. Hon 

berättar vidare att man då gör en muntlig utredningsplan med familjen. Att den inte upprättas i 

alla utredning, trots att Socialstyrelsen kräver det, behöver dock inte innebära att barnets 

ställning i utredningen påverkas av det. Skillmark (2012) menar att obligatoriska formulär 

tenderar att falla bort. Skillmark betonar att trots att materialet inte används enligt 

Socialstyrelsens intentioner behöver det inte sänka kvaliteten på det arbete som utförs. 

Även om utredningsplanen används mer frekvent upplever respondenterna att 

utredningsplanens kvalitet varierar, och i en del fall endast upprättas för att det är en del av 

BBIC:s formella struktur. Faktorer som tidspress, bristande kunskaper eller att anmälan är 

diffust formulerad när den inkommer, bidrar till att det är svårt att få en tydlighet i hur 

utredningsplanen och dess frågeställningar ska formuleras. Liknande kritik har även riktats 

mot det brittiska systemet, ICS. White et al. (2010) resultat visar att många handläggare i 

Storbritannien upplever att formulären är så pass svåra att tyda att de i vissa fall gör muntliga 

överenskommelser med familjerna. De muntliga överenskommelserna innebär att familjerna 

enbart skriver under att de tagit del av formulären, utan att de använts. Det ska dock betonas 

att den kritik som återfinns i studiens resultat kring struktur, dokument och formulär inte är 

lika massiva som kritiken i Storbritannien. Även om kritiken inte är lika omfattande i Sverige 

som den i Storbritannien går det att se tydliga likheter i kritiken mot systemens formulär.  

Respondenterna menar att utredningsplanen stärkt barnets ställning främst i det avseende att 

barnet får en bredare kunskap om vad en utredning är och hur den gått till. Att 
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utredningsplanens frågeställningar inte används enligt intentionerna behöver således inte 

medföra att barnets ställning begränsas (jmf., Skillmark, 2012). 
 

Dokumentationens begränsningar 

Respondenterna menar att alla förändringar som skett sedan BBIC implementerades inte 

medfört att barnets ställning ökat. En sådan aspekt är hur dokumentationen innehåller vissa 

begränsningar för utvecklingen av barnets ställning. Även om det som tidigare nämnt finns en 

röd tråd att involvera barnet från inledning av utredning till beslutsfattande, är respondenterna 

enade om att själva dokumentationen i sig inte erbjuder samma röda tråd. De menar att det 

blir mer spretigt och svårare att följa med, vilket påverkar sättet att läsa och ta till sig 

utredningarna negativt. Även om det blir svårare att läsa och ta till sig utredningarna menar 

respondent 2 och 3 att den nya dokumentationsprocessen ger ett bra stöd som erbjuder 

rättssäkerhet samt gör att utredningarna blir mer lika, oberoende av den kommun de 

handläggs i. Samtidigt beskriver samtliga respondenterna dokumentationsprocessen som en 

av BBIC:s största nackdelar. Respondent 4 beskriver det:  

 

Det blir svårare att hålla helhet. Det blir i alla fall svårare som läsare att få helheten. Som 

utredare har man ju ändå varit insatt i fallet och varit med på alla möten så du har ju någon slags 

helhet i dig. Men det är ju inte för min del som jag skriver. Det är inte för mig, det är för barnet 

och föräldrarnas. Så, det är inte bra.  

 

Respondenterna menar att dokumentationen medfört att utredningarna blivit svårare att läsa 

för barnet och dess föräldrar. De menar att svårigheterna för barnet att ta till sig vad som 

framgår i utredningen medför mindre förmåga för barnet att göra sin röst hörd.  

En annan aspekt av dokumentationen respondenterna beskriver som negativt för barnets 

ställning i utredning är omfattningen av det nya administrativa arbetet som BBIC-systemet 

medfört. De menar att den tid de spenderar på att dokumentera är tidskrävande och medför att 

de inte har möjlighet att träffa barnen de utreder i den utsträckning de egentligen vill. De 

uttrycker att en kortare dokumentationsprocess hade varit mer fördelaktig för barnets ställning 

och delaktighet i utredningarna. På frågan om något med BBIC försämrat barnets ställning 

svarade respondent 2: 



 

29 
 

 

Det är i så fall att, risken när man har så stora krav på sig att göra allting rätt och alla blanketter 

att man får mindre tid att träffa familjer och barn liksom. Det är ju, det tar mycket tid ren 

administrativ tid det är väl det negativa i så fall. 

 

Respondenterna är enade att den nya omfattning av dokumentationen BBIC medfört inte är 

optimal för barnets ställning i utredningen. Respondenternas åsikt att 

dokumentationsprocessen begränsar barnets ställning ska dock inte förväxlas med att barnets 

ställning är sämre än före BBIC:s implementering. Respondenterna är tydliga i sin 

uppfattning att övriga aspekter erbjudit en sådan utveckling av barnets ställning i utredningen, 

att dokumentationsprocessens nackdelar vägs upp. En återkommande kommentar från 

respondenterna är att det alltid kan bli bättre. 

 

Analys av dokumentationens begränsningar 

Respondenternas upplever att BBIC:s dokumentationsprocess är något som tar väldigt mycket 

tid, tid de kunnat använda till att träffa barnet. Respondenterna menar att det till viss del 

begränsar utvecklingen av barnets ställning i utredningen. Under rubriken ”dokumentationen 

och dess strukturs betydelse för barnets ställning” presenterades ett citat från respondent 1 om 

friheten i att använda sig av rubriker i utredningen. Enligt teorin om handlingsutrymme 

bestäms handlingsutrymmet delvis av de ramar som ges av organisationen och den kultur som 

finns på arbetsplatsen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Enligt Socialstyrelsen 

(2009:a) ska handläggaren själv avgöra vilka dokument som ska ingå i en utredning. Enligt 

den formella kultur som råder på de enheter där respondenterna är verksamma uppmanas även 

till ett fritt användande av dokumenten. Exempelvis i den medelstora kommunen har man 

bestämt att endast två rubriker behöver finnas med i utredningen. Både Socialstyrelsen och 

respondenterna beskriver alltså att socialsekreterare har ett stort handlingsutrymme att 

använda dokumentationen inom. Sett genom det nyinstitutionella perspektivet (Meyer & 

Rowan, 1977) blir en avvikelse, en lös koppling, mellan den formella strukturen och 

teknologin tydlig. Den formella strukturen består här av både hur Socialstyrelsen (2009:a) och 

den formella kultur som råder på arbetsplatsen säger att socialsekreterarna ska använda sig av 

dokumentationen anpassat på varje ärende. Teknologin består av hur socialsekreterarna 

använder dokumentationen i praktiken. Socialsekreterarnas uppfattning att utredningarna blir 

spretiga, upprepande och omfattande kan förklaras med att de inte anpassar sig efter det 
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enskilda ärendet, utan till stor del använder sig av samma material på varje ärende. En lös 

koppling finns således mellan den formella strukturen och teknologin. En förklaring återfinns 

i citatet från respondent 2 som menar att det finns en press på att allt ska göras rätt och att få 

med allt i utredningen. För att inte missa något i utredningen använder de sig istället av 

samtliga rubriken, vilket medför en otydlig struktur och upprepningar i utredningen. 

Liknande resultat har registrerats från den brittiska motsvarigheten, ICS. Enligt White et al. 

(2010) resultat spenderar socialsekreterarna i Storbritannien upp till 80 procent av sin 

arbetstid (exklusive transportsträckor) på att dokumentera. BBIC, som är baserat på det 

brittiska ICS, är visserligen anpassat för svenska förhållanden, men en stor likhet i kritiken 

från respektive lands socialsekreterare finns. 

Dokumentationen är inte bara något som kan relateras till BBIC:s första syfte utan kan även 

till det tredje och fjärde syftet som redogjordes för under kapitlet ”Bakgrund”. 

Sammanfattningsvis innebär de att systematiken och rättssäkerheten i barnavårdsutredningar 

ska öka (Socialstyrelsen, 2002). Den ökade omfattningen av dokumentationsprocessen kan 

alltså ses som Socialstyrelsens förverkligande av BBIC:s tredje och fjärde syfte. Den ökade 

dokumentationsprocess respondenterna beskrev i intervjuerna behöver inte nödvändigtvis 

begränsa barnets ställning i utredningen. Istället kan det ses som Socialstyrelsens metod för 

att öka systematiken och rättssäkerheten i utredningarna och således, ur ett nationellt 

perspektiv, öka barnperspektivet i de svenska barnavårdsutredningarna. 

 

5.2.2 Tankesättets betydelse för barnets ställning  

Det nya tankesätt BBIC medfört är en annan faktor respondenterna menar varit särskilt 

bytande för stärkandet av barnets ställning. När vi behandlar frågan om barnets ställning 

menar respondenterna att det inte nödvändigtvis endast rör sig om barnets fysiska närvaro och 

fysiska delaktighet i arbetet. Socialsekreterarna menar att det även är av stor vikt att man i 

rollen som socialsekreterare har med sig barnet i sitt ”tänk” under hela utredningens gång, 

från utredningsplan till beslutsfattandet. I intervjun med respondent 1 ges exempel på 

förändringar där BBIC ändrat sättet att tänka: 

 

… och just att något så konkret. Vid början av utredningarna det pratade vi ju en del om att man 

ska skriva det utifrån den unges, det är inte föräldrarna och dem utan det är ”Gustav” inte 
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”Gustavs föräldrar”, man utgår från barnet hela tiden när man skriver. Och det kanske låter som 

en petitess men det innebär också att man ändrar lite grann sitt tänk eller sin inriktning och det 

får betydelse för även det praktiska arbetet då, är min uppfattning. För det vet jag att vi pratade 

en del om då när BBIC kom att det var viktigt att skriva utifrån barnet, att man börjar med 

barnets namn när man skriver något eller sådär och inte föräldrarna som ofta varit fallet förut 

och det har betydelse liksom… 

 

Medvetenheten om barnperspektivet 

Respondenterna menar att en ökad medvetenhet om vikten av barnets åsikt är en del i hur 

tankesättet bidragit till att stärka barnets ställning i utredningen. De berättar att BBIC medfört 

att de anstränger sig ytterligare för att faktiskt nå fram till barnet, med anledning att få reda på 

hur barnet uppfattar sin situation, samt dess åsikt beträffande eventuella insatser. Respondent 

1 säger: 

 

Jag tycker att jag ser att vi blivit noggrannare med att få fram barnets åsikter, det har blivit 

viktigare för oss att anstränga oss det där lilla extra. 

 

Exempel på sådana sätt att anstränga sig i arbetet är att göra mer personliga tankebanor, som 

respondent 5 uttrycker det: 

 

… man liksom sätter sig in i barnets situation, skulle jag vilja bo i den familjen om jag hade 

varit den unge eller skulle jag kunna tänka mig att mina barn växte upp där? Att man liksom gör 

det mer personligt och tänker till. 

 

En enkel skillnad som att nämna barnet vid namn används i utredningarna, för att hela tiden 

påminna sig själv i rollen som socialsekreterare om var fokus ska ligga. Det är ett tankesätt 

som är återkommande bland intervjuerna. Respondenterna beskriver det som ett bra redskap, 

som urskiljer BBIC från tiden före dess implementering och som hjälper socialsekreteraren att 

stärka barnets ställning i utredningen. Ett enkelt verktyg som på ett konkret sätt binder 

socialsekreterarens fokus till barnet. Respondent 5 beskriver det på följande sätt: 

 

… man nämner barnet vid namn att ”Pelles föräldrar uppvuxna där”, och hur Pelle bor, och 

Pelle bor tillsammans, alltså man har Pelle, man har barnet för ögonen hela tiden. 
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Analys av medvetenheten om barnperspektivet 

Respondenterna beskriver att sedan BBIC implementeras har medvetenheten om vikten av 

barnperspektivet förändrat hur de går tillväga för att involvera barnet i utredningen. 

Exempelvis menar respondent 1 att medvetenheten om barnperspektivet gör att de har med 

sig barnet genom utredningen och att de anstränger sig, som hon uttrycker sig, ”det där lilla 

extra” för att nå barnet och för att barnets röst ska komma fram.  

Respondent 5 menar att hon efter att BBIC implementerades började tänka på hur hon själv 

skulle vilja bli behandlad om hon blivit utredd som barn eller hur hon skulle vilja att hennes 

barn behandlades under en utredning. Vidare ger hon exempel på enkla knep under 

skrivprocessen som medför att fokus behålls på just barnet. Hon menar att genom att skriva ut 

barnets namn istället för att använda ord som han, hon, den unge eller barnet har man som 

socialsekreterare hela tiden, som hon benämner det, ”barnen för ögonen”. 

Den upplevelse respondenterna återger kan genom nyinstitutionell teori ge en förklaring till 

om den medvetenheten BBIC medfört gällande barnperspektivet påverkat socialsekreterares 

handlande. Mellan den formella strukturen och organisationens teknologi kan en avvikelse, en 

så kallad lös koppling, tydliggöras eller vara obefintlig (Meyer & Rowan, 1977). En av de 

betydande formella strukturerna inom BBIC är att barnet ska ha en framträdande roll i 

utredningen och att utredningen ska kretsa till barnet (Socialstyrelsen, 2002). Resultatet kan 

tolkas som att medvetenheten om att ha ett barnperspektiv medfört att socialsekreterarna 

strävar efter att barnet ska ha en framträdande roll i utredningen och att den ska kretsa kring 

barnet. Mellan den formella strukturen och teknologin är en lös koppling således obefintlig. 

En slutsats kan alltså dras att respondenterna upplever att medvetenheten om att ha ett 

barnperspektiv höjt nivån på barnperspektivet i barnavårdsutredningarna, och därmed stärkt 

barnets ställning i utredningen.  

 

Samhällets förändring 

Även om respondenterna nämner många konkreta skillnader med BBIC som arbetsmetod som 

stärkt barnets ställning i utredningarna, upplever flera av respondenterna att just BBIC:s 

resultat på barnavårdsutredningar är svår att definiera. I intervjuerna uttrycker respondenterna 

osäkerhet om de förändringar i barnavårdsutredningar de ser verkligen är ett resultat av just 

BBIC. De menar att det även skulle kunna vara ett tecken i tiden. Respondenterna menar att 
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andra faktorer, som exempelvis förändringar i samhällets normer eller normer kring 

barnuppfostran kan vara bidragande. Vissa nämner andra samhällsorgan som de tror är mer 

inflytelserika för det ändrade klimatet, exempelvis FN:s barnkonvention. Respondent 1 säger: 

 

Och det här med barns rätt enligt barnkonventionen hjälper ju till att stärka barnets röst och det 

har ju även BBIC gjort, men det är ju mer än BBIC. 

 

Analys av samhällets förändring 

Ett av Socialstyrelsens mål för BBIC är att nivån av barnperspektiv i svenska 

barnavårdsutredningar ska baseras på det barnperspektiv som återges i FN:s barnkonvention. 

Citatet från respondent 1 kan dock tolkas som att respondent 1 själv inte är tillfullo medveten 

om BBIC:s syfte. Det kan även tolkas som att innehållet i citatet innehåller en bekräftelse för 

att respondenten menar att BBIC i någon form av utsträckning uppnått målet att stärka barnets 

ställning enligt FN:s barnkonvention.  

 

5.2.3 Samtalens betydelse för barnets ställning. 

Hur ofta och hur respondenterna samtalar med barnen är den tredje faktorn respondenterna 

beskriver som särskilt viktig för barnets ställning. En annan viktig aspekt av samtalets 

betydelse för barnets ställning är hur socialsekreterarna efter BBIC diskuterar eventuella 

insatser med barnet i högre utsträckning. 

 

Antalet samtal 

Hur antalet samtal förändrats skiljer sig åt beroende på barnens ålder. Respondent 1-4, som 

arbetar med barn i åldern 13-21, beskriver att antalet samtal som förs med barn endast 

förändrats marginellt sedan BBIC implementerades. Den stora förändringarna är att man alltid 

ska ha ett samtal med barnet och om det inte förts ska det motiveras. Respondent 2 berättar: 

 

Jag tror att det har blivit mer struktur kring att man alltid har barnet, att man alltid har ett samtal 

med barnet och har man inte det måste man motivera varför, det kan finnas ärenden där det 

behövs eller inte skulle gynna barnet så. 
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I intervjun med respondent 5, som arbetar med yngre barn, finns dock en markant ökning i 

antalet träffar. När vi samtalade om hur det såg ut före BBIC implementerades uttryckte hon 

det: 

 

Usch ska jag behöva tala om det? Nej ibland var det alltså, det var så här att barnet hade ingen 

framträdande plats i utredningarna tidigare … Ja före BBIC då var det nog inte mer än en gång.  

 

När vi sedan samtalade om frågan kring hur antalet samtal förändrats sedan BBIC 

implementerades, berättade hon att det skett en betydlig förbättring. Hon uttryckte det: 

 

 Sedan BBIC kom träffar vi nog barnet i genomsnitt tre gånger. 

 

 

Hur socialsekreterare samtalar med barn 

Hur socialsekreterarna för samtal med barnen och tar hänsyn till vad de säger är en annan 

aspekt av hur samtalen med barnen förändrats. Respondenterna 1-4 förklarar att i deras arbete 

med äldre barn kan de ta mer hänsyn till deras åsikter, då deras mognadsgrad medför att de 

kan föra en rationell diskussion. I respondent 5 fall rör det sig om yngre barn. Hon menar att 

barnets låga ålder inte anses vara tillräckligt hög för att kunna delta i utredningen i samma 

utsträckning som hos äldre barn, en uppfattning som delas av övriga respondenter. 

Respondent 5 berättar att hon lyssnar på barnet, men samtidigt för dialog med föräldrarna och 

resonerar kring vad barnet sagt. Hon uttrycker det: 

 

Efter vi pratat med barnet, ja, då brukar vi ju prata med föräldrarna… ja för att stämma av med 

vad barnet sagt och hur deras bild av det ser ut. 

 

Respondent 1-3 beskriver även att de upplever en större frihet i hur de kan bemöta de äldre 

barnen efter BBIC:s implementering, även om de menar att det inte behöver röra sig om just 

BBIC. Respondent 2 berättar: 

 

Jag vet inte om det har med BBIC att göra heller men jag tycker att vi har blivit friare i att hitta 

andra sätt att prata med ungdomar. 
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Respondent 4 ser dock inte samma ökning i sin frihet att prata med barn, hon menar att hon 

alltid haft stort, kreativt utrymme att prata med barnen. Hon berättar: 

 

Jag tycker det är något som vi alltid jobbat med, att hitta olika kreativa vägar för att nå fram till 

barnet, det är inget som direkt BBIC förändrat. 

 
 
Analys av antalet samtal med barnet och hur socialsekreterare samtalar med barnet 

Respondenterna 1-4 upplever att de alltid behövt prata med de äldre barnen under sina 

utredningar. De menar således att ingen större förändring skett för dem i antalet samtal sedan 

BBIC implementerades. Istället menar de att det som förändrats är rutinerna kring hur de 

agerar när samtal inte förs. Att det ska motiveras varför samtal inte förs kan delvis relateras 

till BBIC:s syfte om rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2002). Det kan dock tolkas som att 

rättssäkerheten för barnen även är en del av barnets ställning. Att alltid motivera varför samtal 

motverkar risken för att samtal med barnet väljs bort av orsaker som tidsbrist eller hur rutiner 

för ett speciellt ärende ser ut inom en viss arbetsgrupp. 

I det citat som presenterades beskriver respondent 5 hur hon före BBIC upplevde en mycket 

begränsad kontakt med sina klienter, då barnet inte ansågs behöva ha en framträdande roll i 

utredningen. Hon menar att sedan BBIC implementerades har antalet kontakter med barnen 

ökat markant. Resultatet att antalet samtal med de yngre barnen ökat markant är enbart 

inhämtad från en av respondenterna. Resultatet stärks dock av såväl Enells (2009) som Gladh 

och Palms (2011) forskning, vars resultat visar att socialsekreterare efter BBIC:s 

implementering samtalar med barnen i högre utsträckning. En slutsats kan dock dras att 

socialsekreterare tenderar att träffa yngre barn i åldersgruppen 0-12 fler gånger under en 

utredning sedan BBIC implementerades. Det kan således tolkas som en av de bidragande 

faktorerna till hur barnets ställning i utredningen stärkts. 

Respondent 5 menar vidare att även om hon pratar mer med barnet, tenderar hon att 

återkoppla och stämma av med föräldrarna efter samtalet med barnet. Detta kan bidra till att 

förklara tidigare forskningsresultat. Cederborg (2006), Enell (2009) och Gladh och Palms 

(2011) menar att socialsekreterare tenderar att inhämta mer information från föräldern än 

barnet efter implementeringen av BBIC. Resultatet från Cleaver, Walker och Meadows  

(2004) visar att samma utveckling även skett i det brittiska systemet ICS. Cederborgs (2006) 

forskning visar dock att socialsekreteraren hade ett större barnperspektiv efter BBIC:s 
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implementering, trots att socialsekreteraren tenderade att inhämta mer information från 

föräldern efter BBIC än före. Detta skulle kunna vara ett resultat av att socialsekreterare pratar 

mer med barnen och därefter kompletterar informationen man fått från dem, med den 

information de fått från föräldern vid avstämningssamtalet. Att socialsekreteraren pratar med 

föräldrarna för att stämma av efter samtalet med barnet behöver således inte vara negativt för 

barnets ställning i utredningen. 

 

Samtal vid beslutsfattandet 

Respondenterna beskriver en större skillnad hur de involverar barnet i den beslutsfattande 

processen. Respondenterna berättar att de i större utsträckning har ett samtal med barnet och 

resonerar kring det eventuella beslutet. Respondent 5 berättar: 

 

… man pratar ju med barnet också hur man tänker att ett beslut ska fattas, sen är ju barn alltid 

barn, och där måste man ju som vuxen också se vad som är bäst för barnet, det kan ju inte 

barnet bestämma fullt ut. Men det förs ju ett resonemang med barnet. 

 

Respondenterna menar dock att det inte alltid är möjligt lyssnar till vad barnet säger. 

Respondent 5 berättade om ett fall där barnen var väldigt unga och det mer var föräldrarna 

som behövde stöd, vilket medförde att diskussionen istället hölls med föräldrarna. Hon 

uttryckte det: 

 

Barnen var ganska små. De var 1 och 2 år gamla. Det var mer föräldrarna som behövde stöd i 

föräldrarollen. 

 

Respondenterna berättar även om exempel som när barnet inte vill delta i utredningen, något 

som medför svårigheter med att föra resonemang med barnet. Respondent 1 berättar att de då 

får försöka hitta lösningar man tror att barnet kan acceptera. Hon uttrycker det: 

 

…de som ber hela världen dra åt helvete och tycker det är inga problem det är bara alla andra 

som tycker det och så och då blir det ju svårt, då blir det ju mer, då får man ju försöka hitta 

andra lösningar som man kan, som de kan acceptera. 
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Respondenterna menar dock att bara för att barnet är med i beslutsfattandet, innebär inte det 

per automatik att de har beslutanderätt för vilken insats som ska beslutas. Respondenterna 

menar att det till stor del är barnets mognadsgrad och barnets bästa som är avgörande för hur 

stort inflytande barnet har på beslutet. Respondent 2 beskriver det: 

 

Mm, det beror ju på också vad det handlar om tänker jag, ibland är det ju en diskussion man kan 

ha om det är insats i form av en kontaktperson, så är det ju man själv kan välja kanske på ett 

annat sätt som barn eller ungdom även om jag ser ett behov av det här men barnet kanske 

känner ”jag vill inte, jag tycker inte alls att det låter bra”. Då kan jag ju bara föreslå det, och sen 

tackar barnet nej så är det svårt att verkställa, eller då blir det ju helt enkelt inget så. Man är ju i 

ett annat läge när det handlar om ett omhändertagande en ungdom tillexempel med ett väldigt 

riskfyllt beteende. Då är det ju inte så mycket man kan diskutera. Då kan jag ju bara vara tydlig 

och säga att de här kriterierna är uppfyllda så, och då är det inte så mycket de kan kanske 

påverka under slutet att vi vill gå vidare med en ansökan om LVU då, så. Då är det ju inget 

beslut jag kan ta själv, utan det lyfts ju mot utskottet och så. Men det är ju ändå jag som 

diskuterar det med klienten och så. Så att det, jag tycker ändå att där har man ett stort inflytande, 

de flesta insatser sker ju via SoL [Socialtjänstlag (2001:453)], så att det krävs ju ett samtycke. 

 

Analys av samtal vid beslutsfattande 

Resultatet visar att socialsekreterarna samtalar med barnen och väger in deras åsikter i 

beslutsfattandet i en högre utsträckning än före BBIC implementerades. De menar dock att det 

inte ska förväxlas med att barnet har beslutanderätt när beslutet väl ska fattas. Resultatet 

avviker dock från tidigare forskning som menar att socialsekreterare endast i cirka tio procent 

av fallen tar hänsyn till barnets åsikt vid beslutsfattandet (Enell, 2009). Enell diskuterar i sin 

slutdiskussion om varför det kan vara så att socialsekreteraren inte tar tillvara på barnets åsikt 

vid beslutsfattande. Hon menar att det kan röra sig om att socialsekreteraren anser att barnets 

ålder och mognad inte är tillräckligt hög för att vara medbestämmande. Hon menar även att 

det kan röra sig om att det är svårare att reflektera över och ta hänsyn till barnets åsikter, i 

synnerhet i skrift, än att lyssna på barnet och stötta det när det uttrycker dem. Ett annat skäl 

menar Enell kan vara att barnets vilja och barnets bästa inte alltid går ihop och då barnets 

bästa ska stå i centrum är det inte alltid barnets vilja (Enell, 2009). Resultatet från 

respondenterna stödjer delvis Enells teorier. Resultatet visar att det är en kombination av att 

barnets vilja och att barnets bästa inte alltid är det samma och att barnets ålder och mognad 

inte alltid är tillräckligt hög för att vara med och i beslutsprocessen. Skillnaden i denna studies 
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resultat och Enells resultat kan även röra sig om att Enells resultat är framforskade en kort tid 

efter BBIC implementerats, och att systemet således inte nått sin fulla effekt. Det kan vidare 

förklaras genom Bernler och Johnsson (1993) som skriver att socialsekreteraren inte 

dokumenterar allt som vägs in i beslutsprocessen. Bernler och Johnsson menar att 

socialsekreterare endast dokumenterar det som är avgörande för motiveringen av beslutet och 

att dokumentationen således är en efterkonstruktion av ett fattat beslut (Bernler & Johnsson, 

1993). 

 

5.3 Förändringen av barnets ställning i utredningen, i relation 

till Socialstyrelsens syfte; stärkandet av barnets ställning  

I föregående tema presenterades de faktorer som respondenterna menar varit särskilt 

bidragande till utvecklingen av barnets ställning. Utifrån den tidigare forskning som finns på 

fältet och de teorier som redogjorts för i studien, analyserades faktorerna och gav ett resultat 

för hur socialsekreterarna menar att barnets ställning förändrats sedan BBIC 

implementerades. Hur väl stämmer då socialsekreterarnas uppfattning av förändringen av 

barnets ställning in på den intention Socialstyrelsen har med BBIC, att stärka barnets ställning 

i utredningen enligt FN:s barnkonvention? För att besvara den frågan kommer resultaten från 

föregående tema analyseras med Shiers delaktighetsmodell.  

Shiers delaktighetsmodell (2001) består av fem nivåer för hur stark barnets ställning är. På 

varje nivå finns även tre steg; öppningar, möjligheter och skyldigheter. Öppningar innebär att 

socialsekreteraren ska vara öppen för att fullfölja nivån. Möjligheter innebär att 

socialsekreteraren har de resurser som krävs för att fullfölja nivån. Skyldigheter innebär att 

socialsekreteraren är skyldig att arbeta i den aktuella nivån (Shier, 2001). Shier menar att 

socialsekreterarna ska nå nivå tre, att ta hänsyn till barnets åsikter, och steget skyldigheter för 

att anses följa FN:s barnkonvention (Shier, 2006). Då Socialstyrelsen menar att barnets 

ställning i utredningen ska nå kraven i FN:s barnkonvention (Socialstyrelsen, 2002), kan det 

tolkas som att samtliga skyldigheter fram till och med nivå tre är uppfyllda. Shier skriver att 

det är osannolikt att en socialsekreterare endast befinner sig på en nivå och ett steg i 

delaktighetsmodellen (Shier, 2001). Varje nivå och dess steg kommer därför analyseras fram 

till och med den nivå och det steg där kraven i FN:s barnkonvention anses uppnådda. 
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Hur menar socialsekreterarna att barnets ställning i utredningen förändrats, relaterat 

till Socialstyrelsens syfte om stärkandet av barnets ställning? 

Nivå ett innebär att barn ska bli lyssnade till. Steget öppningar innebär att socialsekreteraren 

ska vara beredd att lyssna till barnet (Shier, 2001). Samtliga respondenterna menar att de efter 

BBIC:s implementering arbetar aktivt för att lyssna till barnet. Steget möjligheter innebär att 

socialsekreteraren ska arbeta på ett vis som möjliggör för barnet att bli lyssnad till (Shier, 

2001). I intervjuerna gav respondenterna uttryck för att de träffar barnet flera gånger under en 

utredning, för att barnet ska ha möjlighet att komma till tals. Det sista steget, skyldighet, 

innebär att socialsekreterarna är skyldiga att lyssna till barnet (Shier, 2001). 

Socialsekreteraren är enligt BBIC:s formella struktur skyldig att nå sista steget i nivå tre 

(Socialstyrelsen, 2002). Socialsekreteraren är således skyldig att lyssna till barnet. En slutsats 

kan således dras att utifrån respondenterna perspektiv arbetar socialsekreterare på ett vis som 

uppfyller kraven i den första nivån och dess tre steg.  

Nivå två innebär att barnet ska få hjälp och stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter. I 

steget öppningar ska socialsekretaren vara beredd att stödja barn att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter (Shier, 2001). Under intervjuerna har socialsekreterarna uttryckt hur de arbetar för 

att hjälpa barnen att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Det andra steget, möjligheter, 

innebär att socialsekreteraren ska ha tillgång till olika aktiviteter och metoder som stödjer 

barnen att uttrycka sina åsikter och synpunkter (Shier, 2001). I föregående tema presenterades 

flera resultat för hur socialsekreterarna uttrycker en frihet i att använda olika metoder för att 

nå fram till barnen och hjälpa dem att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Respondenterna 

ger exempel som syftar till att hjälpa att få fram barnets åsikter och synpunkter, såsom 

självskattningsformulär och samtalspedagogiskt material. De framhävde även 

utredningsplanen som ett bra stöd att få fram barnets åsikter och synpunkter. De menar att 

utredningsplanen ger barnet en insikt i vad utredningen är och skapar en förståelse för hur 

barnet kan delta. Det tredje och sista steget på nivå två, skyldigheter, innebär att 

socialsekreteraren är skyldig att arbeta för att hjälpa barnet att uttrycka sina synpunkter och 

åsikter (Shier, 2001). Som tidigare nämnt ska socialsekreteraren arbeta för att nå det tredje 

steget i nivå tre. Socialsekreteraren är således skyldig att även arbeta för att hjälpa barnet 

uttrycka sina synpunkter och åsikter. Utifrån respondenterna och BBIC:s formella struktur 
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(Socialstyrelsen, 2002) kan det således tolkas som att socialsekreterarna når samtliga steg i 

nivå två. 

Den tredje nivån innebär att barnets åsikter och synpunkter beaktas i den beslutsfattande 

processen. I det första steget, öppningar, ska socialsekreteraren vara beredd på att beakta 

barnets åsikter och synpunkter (Shier, 2001). Under rubriken ”Samtal vid beslutsfattande” 

framgår att respondenterna i de fall det finns möjlighet alltid har en diskussion med barnet om 

framtida insatser. Socialsekreteraren bör därför betraktas som beredd på att beakta barnets 

åsikter och synpunkter. I steget möjligheter tas det i beräkning huruvida den beslutsfattande 

processen möjliggör för barnets åsikter och synpunkter att beaktas av socialsekreteraren 

(Shier, 2001). Då socialsekreteraren, om barnets ålder tillåter och barnet själv vill, alltid 

samtalar med barnet om framtida insatser kan det tolkas som att den beslutsfattande processen 

möjliggör för socialsekreteraren att beakta barnets åsikter och synpunkter. Enligt det tredje 

steget, skyldigheter, ska socialsekreteraren vara skyldig att beakta barnets åsikter och 

synpunkter. Det är även i denna nivå Shier menar att barnets ställning i utredningen motsvarar 

kraven i FN:s barnkonvention (Shier, 2001). Då Socialstyrelsen menar att barnets ställning 

ska motsvara de krav som återges i barnkonventionen är det att betraktas som att även denna 

nivå är uppnådd. Utifrån respondenternas perspektiv kan det således tolkas som att 

socialsekreterarna uppfyller alla tre kraven även i detta steg.  

Slutsatsen att de tre första nivåerna och dess steg är uppfyllda i Shiers delaktighetsmodell 

konstaterades tidigare konstaterats. Sett ur det nyinstitutionella perspektivet (jmf., Meyer & 

Rowan, 1977) motsvarar alltså teknologin den formella strukturen, att erbjuda barnet 

delaktighet enligt kraven i FN:s barnkonvention. Respondenternas upplevelser skiljer sig dock 

från tidigare forskning. Enells resultat (2009) visar att utredningarna endast når nivå två, steg 

två i Shiers delaktighetsmodell. Frågan huruvida barnets ställning faktiskt förändrats i 

utredningen väcks således. En slutsats kan dock dras att utifrån socialsekreterarnas perspektiv 

har barnets ställning stärkts enligt de intentioner Socialstyrelsen uppgav i det första syftet med 

BBIC.  
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6 Sammanfattning 

Studiens resultat visar att de faktorer socialsekreterare ser som centrala för utvecklingen av 

barnets är dokumentationen och dess struktur, det nya tankesätt BBIC medfört samt hur och 

hur ofta samtal förs med barn.  

Inom dokumentationen och dess struktur är det främst utredningsplanen som respondenterna 

menar stärkt barnets ställning i utredningen. Socialsekreterarna berättar att utredningsplanen 

hjälper barnet att få en insikt i vad en utredning är och hur den går till. De menar att det ger 

barnet en möjlighet att vara med att påverka vad som händer i utredningen. De kritiserar dock 

frågeställningarna som ska ställas i utredningsplanen och menar att de är svåra att formulera. 

En tolkning är dock att hur frågeställningarna används i utredningsplanen är inte av lika stor 

betydelse som att ge barnet en insikt i vad utredningen är och hur den går till. Respondenterna 

har liknande kritik mot hela dokumentationsprocessen BBIC medfört. De menar att de är 

rädda för att göra fel och således använder stora delar av BBIC-materialet i varje utredning. 

En tolkning är att de på grund av denna rädsla att göra fel inte använder det 

handlingsutrymme BBIC medfört i att använda de formulär och rubriker som passar ärendet. 

Socialsekreterarna menar vidare att den långa dokumentationsprocessen tar mycket av deras 

tid, tid de menar att de hade kunnat spendera på att träffa barn. En tolkning är att om rädslan 

för att inte göra fel i utredningarna hade barnets ställning kunnat stärkas ytterligare, i form av 

en kortare dokumentationsprocess och fler samtal med de barn som är svårast att nå. 

Inom det nya tankesätt BBIC medfört menar socialsekreterarna att de fått en ny medvetenhet 

om vikten av barnperspektivet. Det har fått socialsekreterarna att arbeta ytterligare för att 

faktiskt nå fram till barnet. De berättar att en strategi som att nämna barnet vid namn i 

utredning, istället för att skriva ”barnet”, medför att de hela tiden har barnen för ögonen när 

de skriver. Socialsekreterarna berättar att de därmed även reflekterar mer över vad barnet 

egentligen vill. Det har även fått socialsekreterarna att tänka i mer personliga tankebanor, till 

exempel om de själva skulle kunna tänka sig att bo med en familj, eller om de kan tänka sig 

att deras egna barn skulle kunna bo med den aktuella familjen. Resultatet visar således att 

socialsekreterarna menar att nivån av barnperspektiv har höjts sedan BBIC implementerades. 

En tolkning är således att detta barnperspektiv även ger barnet en bättre ställning i 

utredningen. 
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Den tredje faktorn socialsekreterarna beskriver som central för utvecklingen av barnets 

ställning är hur och hur ofta de samtalar med barnet. För de socialsekreterare som arbetar med 

äldre barn beskrivs endast en marginell ökning av samtal barnet i utredningen. 

Socialsekreterarna menar att de upplever att de alltid har pratat med barnet. Det är istället att 

det ska motiveras varför de inte pratat med barnen som varit den stora förändringen. Att 

motivera varför samtal inte skett kan ses som en del av Socialstyrelsens arbete med att göra 

barnavårdsutredningar mer rättssäkra. En tolkning är att genom att alltid motivera varför 

samtal ej skett, riskerar inte barnet att falla bort av faktorer som tidsbrist och okunskap. För de 

yngre barnen har samtalen dock ökat markant. Respondent 5, som är den enda av 

respondenterna som arbetar med yngre barn, menar att man före BBIC:s implementering i 

genomsnitt hade ett samtal med barn, medan de efter BBIC har i genomsnitt tre. Då 

respondent 5 är den enda av respondenterna som arbetar med yngre barn är resultatet i sig inte 

tillförlitligt. Respondent 5 upplevelse att samtal hålls i högre utsträckning efter BBIC:s 

implementering stärker övrig forskning på fältet (Enell, 2009; Gladh & Palm, 2011). 

Genom att analysera empirin med Shiers delaktighetsmodell (2001) visar studiens resultat att 

utifrån socialsekreterarnas perspektiv motsvarar barnets ställning i utredningen BBIC:s syfte, 

att stärka barnets ställning enligt FN:s barnkonvention. Studiens resultat skiljer sig dock från 

Enells resultat (2009). Enell skriver att i de utredningar som varit föremål för hennes studie 

uppfylls kraven i Shiers delaktighetsmodell endast till och med nivå två, steg två. Enell menar 

att då barnets åsikter saknas i flera av utredningarna kan det inte anses vara en skyldighet för 

socialsekreterarna att hjälpa barnet uttrycka sina synpunkter och åsikter (Enell, 2009). Enell 

menar vidare att då socialsekreterarna endast tar hänsyn till barnets åsikt i cirka tio procent av 

alla utredningar är inte något av stegen i nivå tre uppfyllda. Varför skiljer sig då resultaten? 

Valet av metod kan vara en orsak. Bernler och Johnsson (1993) menar att socialsekreteraren 

använder all information i analysen, i motiveringen till beslutet endast använder det som är 

nödvändigt (Bernler & Johnsson, 1993). Då Enells empiri (2009) baseras på akter och denna 

studie på intervjuer, kan de olika metoderna som används vara en tänkbar förklaring till varför 

studiernas resultat skiljer sig åt. Ytterligare en faktor som kan bidra till att resultaten skiljer 

sig kan vara att Enells resultat bygger på empiri som är insamlad nära inpå BBIC:s 

implementering. Johansson (2004) och Socialstyrelsen (2007) menar att det tar tid för ett 

förändringsarbete som BBIC att nå resultat (Johansson, 2004; Socialstyrelsen, 2007). 

Resultatet stärks även av Rasmussen (2004) som menar att BBIC har stora möjligheter att 

stärka barnets ställning enligt FN:s barnkonvention. Olikheten i metodvalen samt 
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tidsskillnaden för när studierna genomfördes kan således ses som två viktiga faktorer till 

varför resultatet skiljer sig. 

 

6.2 Avslutning 

Då respondenterna svar på studiens frågeställningar är närmast identiska, är en tolkning att 

socialsekreterare på andra enheter, i andra kommuner, i andra regioner i Sverige, kan ha 

liknande upplevelser för hur barnets ställning stärkts i utredningen. Genom ytterligare studier 

liknande denna, från andra regioner i Sverige, skulle en sådan tolkning kunna styrkas eller 

förkastas. Många nya frågor har dock väckts under studiens gång. Den upplevelse jag fått 

under arbetet med studien är att det finns behov av ytterligare forskning på fältet. Flera 

avvikelser mellan tidigare forskning och studiens resultat finns. En förklaring till det kan vara 

att studiernas metoder skiljer sig åt. I tidigare forskning baseras resultatet på aktstudier och i 

denna studie på kvalitativa intervjuer. Genom att genomföra en studie som baserad på 

aktstudier kombinerat med kvalitativa intervjuer med socialsekreterare skulle kunna ge en 

förklaring till hur barnets ställning faktiskt stärkts i utredningen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Kursivt innebär möjlig följdfråga. 

Inledning 

 Beskriv din utbildning, nuvarande titel och tidigare erfarenheter av  socialt arbete  

 Hur länge har du jobbat som socialsekreterare inom socialtjänsten? 

 Hur länge har du jobbat med BBIC? 

 Hur skulle du, kortfattat, beskriva ditt arbete? 

 

Allmänt om BBIC 

 Kan du beskriva hur går du till väga när du får ett nytt fall? 

 Kan du beskriva hur gick du till väga när du fick ett nytt fall före BBIC? 

 Hur skiljer sig ditt arbete nu jämfört med före 2006? 

 Vad beror förändringen på? 

 Hur skulle du vilja beskriva att BBIC påverkat barnets ställning? 

 Hur ser du på dina möjligheter att använda olika metoder för att barnets röst ska 

höras? 

 Hur såg dina möjligheter ut före BBIC implementerades? 

 Vad tror du gjort att det förändrats? 

 Vad ser du har förbättrats/försämrats sedan BBIC introducerades? 

 Vad beror förändringen på? 

  

Frågeställning 1 

 Hur många gånger skulle du uppskatta att du tar kontakt med barnet under en 

pågående utredning? 
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 Uppskattningsvis: I hur många fall tar du inte kontakt med barnet  

 Vad beror det på? 

 Hur såg det ut före BBIC? 

 Vad skulle du säga är den viktigaste skillnaden sedan införandet av BBIC? 

 Hur går du tillväga för att barnets vilja och önskningar rörande beslutsfattande insatser 

ska bli hörda? 

 Hur gick du tillväga före BBIC? 

 Ser du någon viktig förändring? 

 Vilka andra möjligheter har barnet att uttrycka sin vilja och önskningar än direkt 

kontakt med dig? 

 Såg du några andra möjligheter för barnet att uttrycka sin vilja och önskningar före 

BBIC som inte längre finns? eller någon som finns nu som inte fanns då? 

 Ser du några andra möjligheter för barnet att uttrycka sin vilja och önskningar 

tillkommit sedan introduktionen av BBIC? (Blir dessa fortfarande krångliga?) 

 Finns det något du ser i BBIC-formulären som saknas som skulle göra barnets röst 

starkare? 

 

Frågeställning 2 

Dessa frågor gäller beslut som förändrar barnets livssituation.  

 Vilka faktorer tittar du på när du fattar ett beslut? 

 På vilket sätt påverkar BBIC detta? 

 Vilken är den viktigaste skillnaden mot före BBIC 

 Hur stort inflytande och delaktighet har barnet när du fattar beslutet? 

 Hur såg det ut i ditt senast avslutade fall? 

 Hur såg det ut före implementeringen av BBIC? 

 Mer eller mindre? 

 Vad beror det på? 

 Finns det någon skillnad på det inflytande och den delaktigheten barnet har när du 

fattar beslut nu jämfört med före BBIC? 

 Varför tror du att just det förändrats? 
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 Har ser du på dina möjligheter att möjliggöra barnets delaktighet vid besluten nu 

jämfört med före BBIC? 

 Finns det något i BBIC-formulären du vill ändra för att barnets inflytande över 

beslutet skulle stärkas? 

 Vilken förändring i de insatser du beviljar kan du se nu jämfört med före BBIC? 

 Vad beror det på? 

Avslutning:  

 Vad skulle kunna ändras med BBIC för att stärka barnets delaktighet vid 

beslutsfattande? 

 Hur ser du på den generella utvecklingen av barnets ställning i barnavårdsutredningar 

efter införandet av BBIC? 


