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Abstract 

Syftet med denna studie var att granska handläggarens handlingsutrymme vid genomförandet 

av en BBIC (barns behov i centrum) utredning. För att utröna hur stort handlingsutrymme 

handläggaren har i arbetet med de olika delarna av BBIC genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys av BBIC-triangeln. Tre teoretiska perspektiv användes för att analysera 

reultatet; symbolisk interaktionism, social konstruktivism och teorier om byråkrati. 

Innehållsanalysen resulterade i tre teman som symboliserar tre olika grader av 

handlingsutrymme som vi fann vid analysen av BBIC-triangeln. Det första temat var 

"Faktorer som kan komma att skapa missförhållanden". Om man som handläggare uppfattar 

att ett flertal av omständigheterna under detta tema föreligger kan det ses som en risk för den 

unge. Detta tema lämnar ett stort handlingsutrymme för handläggaren. Det andra temat var 

"Förekomst av missförhållanden". I det temat talas om problem som förekommer och som 

börjat få fäste i den unges liv. I detta tema minskar handlingsutrymmet något jämfört med det 

första temat. I det tredje temat "Rotade missförhållanden som får följder" talas i BBIC inte 

längre om risker eller möjliga konsekvenser utan det är tydligt att handläggaren måste agera 

under de omständigheter som beskrivs. I detta tredje tema är den enskilde handläggarens 

handlingsutrymme mycket mer begränsat än i de första två. Studien visar att den enskilde 

handläggarens handlingsutrymme varierar beroende av vilket behovsområde utifrån BBIC 

som berörs och det behovsområde där handlingsutrymmet är mest begränsat handlar om 

föräldrars omsorgsförmåga. 
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1. Inledning 

 
Syftet med studien var att granska handlingsutrymmet för handläggare vid socialtjänsten. 

Styrande dokument och allmänna råd från socialstyrelsen samlades in och materialet 

analyserades sedan med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys. Genom denna metod 

ämnade vi bilda en uppfattning av hur stort handlingsutrymme den enskilde handläggaren har 

i sitt dagliga arbete. Resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen analyserades utifrån tre 

teoretiska perspektiv; teorier om byråkrati, social konstruktivism och symbolisk 

interaktionism. 

Studien fokuserade på handlingsutrymmet för handläggare i arbete med barn och unga. Det 

ledande verktyget för socialtjänstens handläggare vid arbete med barn och unga är Barnens 

Behov I Centrum (BBIC). Därav var det handlingsutrymmet i detta verktyg som granskades 

och analyserades. För att öka läsarens förståelse för processen vid utredningar och 

beslutsfattning gällande barn och unga presenteras även en beskrivning av förfarandet vid en 

utredning. 

Varje dag placeras barn, frivilligt eller genom tvångslagstiftning. Säkerligen finns det i 

Sverige många familjer och unga som har ett intresse i att veta hur processen vid utredning 

och beslutsfattande ser ut. En relevant fråga att besvara blir också vilket handlingsutrymme 

den enskilde handläggaren har i utredningen fram till beslutet. 

 

1.1 Forskningsbakgrund 

Under denna rubrik har tre artiklar sammanfattats som visar på en diskussion kring 

handlingsutrymme och för- och nackdelar med BBIC. Artiklarna är viktiga för att få en 

förståelse kring handlingsutrymme, vad det är och i vilken skala det existerar idag. Artikeln 

om BBIC är viktig för att den skapar en nyanserad bild av BBIC där man får läsa om vad som 

är bra eller mindre bra med BBIC.  

 

1.1.2 Street-level Bureaucracy 

Tony Evans och John Harris diskuterar i sin artikel "Street-Level Bureaucracy, Social Work 

and the (Exaggerated) Death of Discretion". (publicerat i British journal of social work 

(2004) begreppet "discretion" som handlar om socialarbetares självständighet eller 

handlingsutrymme. De har studerat två texter som handlar om handlingsutrymme. Ena texten 

är skriven av M, Lipsky där han visar att socialarbetaren har ett stort handlingsutrymme och 

att det är socialarbetaren som skapar det. Den andra texten är skriven utav D, Howe och han 

är kritiskt mot Lipsky´s text eftersom han menar att handlingsutrymmet inte är så stort som 

Lipsky menar, utan att socialarbetaren är styrd och kontrollerad av organisationens policy, 

chefer och politik. 

Lipsky hittade tre faktorer som gjorde att socialarbetaren upplevde ett stort 

handlingsutrymme. För det första såg Lipsky handlingsutrymme som något grundläggande för 

en socialarbetare, att de måste kunna agera fritt eftersom de jobbar med människor. De möter 

personer med individuella problem och att det är svårt att hitta en lösning som ska fungera för 

alla. Därför är det viktigt med stort handlingsutrymme så de kan erbjuda den individuella 

personen rätt hjälp. Den andra faktorn är att de jobbar åt en organisation som har regler och 
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normer som ska följas. Lipsky menar då att socialarbetaren ofta hamnar i situationer där den 

måste tolka organisationens regler och normer för att kunna utföra sitt jobb och hjälpa 

klienten. Han menar att socialarbetaren använder sitt handlingsutrymme för att kunna 

applicera organisationens regler på ett sätt som fungerar gentemot klienten. Den sista faktorn 

handlar om friheten socialarbetaren behöver för att kunna göra sitt jobb, den behöver hitta sitt 

eget sätt att arbeta på gentemot organisationens mål. De arbetar på ett sätt som möjliggör att 

de kan hjälpa klienten på ett individuellt plan, men även följa organisationens regler, därmed 

kan de stötta sig mot organisationen. 

Howe håller inte med Lipsky eftersom samhället har ändrats och att det idag styrs betydligt 

mer från chefers och organisationers riktlinjer. Att makten i organisationerna har bytts från att 

socialsekreterarna kunde skapa riktlinjer till att riktlinjer skapas på chefsnivå. En handläggare 

har inte samma självständighet längre eftersom de styrs av definitioner som media, 

allmänheten och politiker har skapat. Han menar också att handlingsfriheten minskas eftersom 

socialarbetaren styrs betydligt mer av lagar och riktlinjer idag. Howe visar dock på undantag i 

vissa yrken där han menar att de fortfarande finns stort handlingsutrymme. Ett exempel av två 

sådana yrke är terapeut eller rådgivare eftersom där är den professionelle den enda som kan 

möta klientens behov. 

Artikeln visar på två synsätt på handlingsutrymme och därigenom två olika slutsatser. I den 

första menas att regler och riktlinjer inte alltid snävar in handlingsutrymmet hos socialarbetare 

eftersom fler regler kan skapa större handlingsutrymme (Evans & Harris, 2004). Den andra 

slutsatsen är att handlingsutrymme varken är bra eller dåligt. De menar att ett stort 

handlingsutrymme kan vara bra för den professionelle vid beslut gentemot en klient men det 

kan även vara ett sätt att utöva makt mot klienter. 

 

1.1.3 Att prioritera i socialtjänsten - Om kommunalt handlingsutrymme och 

beslutsfattande 

 Marie Wörlén (2010), skriver (i sin artikel "Att prioritera i socialtjänsten -om kommunalt 

handlingsutrymme och beslutsfattande" (publicerat i Socialvetenskaplig tidsskrift nr 1) om 

vad som styr tjänstemän anställda inom individ- familjeomsorg (ifo), äldreomsorg samt 

omsorg av psykiskt och fysiskt funktionshindrade (voms) när de fattar beslut i sitt arbete vid 

socialtjänsten. Wörlén genomförde en enkätundersökning där hon frågade tjänstemän om 

vilka faktorer som har störst betydelse vid beslutsfattning samt hur vanligt förekommande det 

är att tjänstemännen tvingas till att prioritera och i så fall varför tjänstemännen tvingas till 

detta. De faktorer som Wörlén (2010) undersöker i sin artikel och som skall vara av betydelse 

vid beslutsfattande är följande: Interna regler och riktlinjer, lagstiftning, direktiv från 

chef/ledning, brukarnas synpunkter, politikernas uttalade mål, sparmål, din egna 

professionella uppfattning och din personliga uppfattning. Wörlén lät respondenterna ranka 

ovan nämnda faktorer på en 4-gradig skala, från "Mycket viktigt" till "Helt betydelselöst". De 

faktorer som sticker ut är: "Lagstiftning" 95% (voms) / 96% (ifo) anser det som "Mycket 

viktigt". "Din egen professionella uppfattning" anses av 68% (voms) / 67% (ifo) som "Mycket 

viktigt". "Interna regler och riktlinjer" samt "Direktiv från chef/ledning" rankas av hälften av 

tjänstemännen som "Mycket viktigt". Ett medelvärde hos de båda svarsgrupperna visar att 17 

procent av tjänstemännen anser att "Din personliga uppfattning" är "Mycket viktigt" (högst på 

skalan). Samtidigt visar också ett annat medelvärde att 12 procent av tjänstemännen anser 

"Din personliga uppfattning" som "Helt betydelselös" (längst ner på skalan). Det skiljer bara 5 

procent mellan gruppen som tyckte att detta var mycket viktigt och de som tyckte att det var 

helt betydelselöst. Granskar man enbart (ifo) tjänstemännen är skillnaden enbart 3 procent. 
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Det skiljer enbart några få procent mellan hur många som anser att ”Den personliga 

uppfattningen” är mycket viktig kontra helt betydelselös.  

 

1.1.4 Looking after children: a case of individualised service delivery  

I artikeln Looking after children: a case of individualised service delivery jämför författarna 

Penglase J och Yetman A (2004) artiklar som är kritiska eller positiva gentemot; Looking 

After Children System (LACS) (på svenska BBIC). Författarna gjorde en litteraturstudie där 

de samlade in artiklar från relevanta tidsskrifter och databaser. Artiklarna beskriver hur 

systemet utvecklades och vilka effekter det har fått. De lyfter fram fakta om vilket positivt 

genomslag systemet har fått inom barnavården. I de kritiska artiklarna ställer man sig 

tvivlande till LACS genom att ifrågasätta vilka konsekvenser systemet får på de 

professionella och om det verkligen är barnfokuserat. De menar att LACS minskar 

handlingsutrymmet hos de professionella genom att ”dumma” ner yrket och menar att alla kan 

följa ett formulär. Det ger också lite utrymme till att använda sina egna kunskaper som man 

införskaffat i sitt yrkesliv. De påpekar även att frågeformuläret fokuserar mycket på de 

vuxnas perspektiv och ifrågasätter om det är rätt att behandla barn så att de ska följa den 

socialt accepterade normen som är skapad av samhället.  

Det författarna ser efter att ha läst alla artiklar är att de som är positiva mot LACS visar på 

vilken nytta den gör och att det är framställt på ett konkret sätt, medan de som är kritiska tar 

upp det som de ogillar utan att vilja skapa en debatt om hur det ska förbättras.  

 

1.2 Definition av begrepp  

Handläggare – För att definiera handläggare används begreppet gräsrotsbyråkrat. Enligt 

Lipsky är det personer som har direktkontakt med klienterna och fattar beslut utifrån 

klienternas olika behov (Götlind, Mårten & Finn, 2009). En handläggare har möten med 

klient, skriver journal och är den som genomför utredningen vid ett aktuellt ärende för att 

sedan presentera ett förslag på beslut för till exempel socialnämnden och kan därigenom i 

enlighet med Lipskys definition kallas för gräsrotsbyråkrat.  

Handlingsutrymme - Handlingsutrymme definieras som hur mycket en person styrs i sin 

arbetsroll av regler, lagar och överenskommelser från en organisation. Handlingsutrymme 

innefattar även en individnivå där den yrkesverksamma kan fatta sina beslut utifrån 

individuella faktorer. Att du som individ kan fatta det beslut som du tror är bäst (Svensson, 

2008). Handlingsutrymmet för en handläggare styrs delvis av organisationskulturen och 

delvis i mötet med klienten. I organisationskulturen finns regler, lagar, överenskommelser, 

ekonomiska ramar och traditioner. I mötet med klienten ingår också handlingsutrymme i form 

av interaktionen mellan klient och handläggare (Svensson, 2008). Handläggaren möter 

klienter med olika problem. Vid arbete med människor är problemen mångfacetterade. Det är 

svårt att hitta en lösning som passar för alla klienter. Ett stort handlingsutrymme gör att 

handläggaren har möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet för att fatta ett beslut som 

passar den individuella personens behov.  

Handläggare kommer alltid vara tvungna att följa lagar och regler från en organisation 

eftersom de jobbar med människor i en utsatt situation och det måste då finnas ett regelverk 

att följa. I dessa lagar och regler finns utrymme för tolkning och bedömning. Det är där 

handläggarens handlingsutrymme kan analyseras. I detta utrymme måste handläggaren ha 
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professionell kunskap och kunna göra rimliga bedömningar (Svensson, 2008). Om den 

professionelle besitter denna kompetens kan de påverka handlingsutrymmet inom en 

organisation. Man kan se det som att utrymme skapas i samspel mellan handläggare och 

organisation. En stark profession kan påverka hur organisationen sätter ramarna, medan en 

svag profession lätt kan bli organisationens verktyg (Svensson, 2008). Handlingsutrymme 

handlar inte om att det finns regler eller inte, utan om utrymmet för att agera (Svensson, 

2008). Fattar handläggarna beslut som styrs av organisationen eller fattas besluten utifrån 

handläggarnas professionella kunskaper och erfarenheter? Fattar handläggarna beslut utifrån 

styrda riktlinjer från organisationen så innebär det att de har ett litet handlingsutrymme, men 

har de möjlighet att anpassa vården och använda sin egen kunskap med hjälp av 

organisationen för att fatta beslut så innebär det att de har ett stort handlingsutrymme.  

Evans & Harris (2004) nämner att handlingsutrymme är svårt att definiera som bra eller 

dåligt. En handläggare kan använda ett stort handlingsutrymme till att fatta rätt beslut för en 

klient men kan även användas för att utöva makt eller att fatta dåliga beslut (till exempel 

utifrån den enskilde handläggarens bristande kunskap). Att en handläggare utövar makt 

behöver inte alltid vara dåligt. Tvångslagstiftningen lagen om vård av unga (LVU) är ett 

maktutövande och det kan vara bra att genomföra ett tvångsomhändertagande i vissa fall för 

att skydda individen. En institution som socialkontor kommer alltid att ha makt (Börjesson & 

Rehn, 2011), med ett mindre handlingsutrymme blir makten mera kontrollerbar för 

organisationen. Organisationen kontrollerar då den professionelle och det blir därmed svårare 

för handläggaren att missbruka sin makt.  

 

1.3 Problemformulering 

Byråkratin och juridiken kring socialtjänstens arbete vid utredningar, som i sin tur leder fram 

till beslut om olika former av placeringar eller åtgärder är lång och krokig. Mycket är svårt att 

förstå och framförallt krävs en gedigen inläsning av olika dokument där det i sin tur krävs en 

viss mängd av förkunskap för att kunna tolka och förstå det som sägs, men också det som sägs 

mellan raderna.  

Även begreppet handlingsutrymme och dess inverkan på socialt arbete och beslutsfattande är 

långt ifrån självklar. Det dagliga arbetet för den enskilde handläggaren vid socialtjänsten är 

komplext. Vilka kan följderna bli om det finns för mycket eller för lite av handlingsutrymme i 

socialarbetarnas arbete? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av BBIC-triangeln för att utröna 

handläggarens grad av handlingsutrymme vid genomförandet av en BBIC-utredning. 

 

1.5 Frågeställning 

 Vilka är de faktorer, som ska styra de beslut som enskilda handläggare vid 

socialtjänsten fattar i sitt arbete med barn och unga? 

 Vilka konsekvenser har "Handlingsutrymme" för handläggarnas dagliga arbete?  
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 Hur stort handlingsutrymme har handläggarna i en BBIC utredning? 

 

1.6 Redovisning av sökmotorer och sökord 

För insamling av informationen som hämtats från socialstyrelsen har socialstyrelsens hemsida 

använts. www.socialstyrelsen.se. Härifrån har grundböcker, allmänna råd och andra artiklar 

publicerat av socialtjänsten hämtats. När socialtjänsten i Umeå kontaktades lämnades svaret 

att handläggarna arbetar utifrån de riktlinjer som publiceras av socialstyrelsen, därför är det 

information därifrån som laddats ned och granskats.  

För insamling av vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter har sökmotorn 

"EBSCO host, SocINDEX" använts. De gemensamma sökorden för dessa sidor har varit: 

Handlingsutrymme/Discretion, BBIC, Looking After Children System, LACS, Utredning, 

Bedömning, Socialtjänst samt Children Care.  

 

1.7 Disposition i arbetet 

Studiens resultat är ett gemensamt arbete där båda forskningsledare är överens beträffande 

den kvalitativa innehållsanalysen och det slutgiltiga resultatet. Processen för att samla in 

material till analysen gjordes tillsammans.  

Vissa delar av studien är skrivna enskilt men i dessa fall har båda forskningsledare 

korrekturläst och utvecklat ytterligare resonemang. Hela studien är ett gemensamt arbete men 

Ludvig Fredriksson tar ansvar för studiens tillvägagångssätt, s.11 – 14 samt resultat kapitlet, 

s. 18 - 22. Joel Boström tar ansvar för studiens teoretiska referensram, s. 15 – 18 samt analys 

kapitlet, s. 22 - 24.  

 

2. BBIC - Barns Behov I Centrum 

I detta kapitel presenteras hur förfarandet vid ett ärende ser ut. En presentation av en BBIC-

utredning redovisas och i kapitlets avslutande del förklaras modellen BBIC med bakgrund och 

tillämpning i dagens arbete med barn och unga. 

 

2.1 Handläggning av ett ärende 

Under denna underrubrik refereras innehållet till Socialstyrelsen. (2010). Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten om inte annat anges. 

Ett ärende kan uppkomma på tre olika sätt: 

 Ansökan/begäran om insats. 

 Anmälan. 

 Annat sätt. 
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Om ärendet inkommer genom ansökan/begäran måste en utredning inledas omedelbart. Det 

kan till exempel vara om någon söker bistånd och då måste en utredning inledas enligt 4 kap. 

1§ Socialtjänstlagen (SoL).  

Kommer ärendet in via en anmälan måste alltid en förundersökning inledas. 

Förundersökningens utfall avgör huruvida en utredning skall inledas eller inte. 

Kommer ärendet in på annat sätt kan det gå till förundersökning eller direkt till start av 

utredning till exempel om polisen gör ett omhändertagande enligt 12 a § Polislagen kommer 

det gå direkt till utredning.  

I förhandsbedömningen beslutar man om att inleda eller att inte inleda en utredning. 

Bedömningen avgörs från fall till fall. När en utredning har inletts kommer alla uppgifter, som 

kan vara av betydelse för ärendet, att dokumenteras. Materialet samlas in genom att 

genomföra samtal med den enskilde samt vid hembesök. Dokumentation görs för att kunna 

följa ett ärende och se vilka åtgärder som har vidtagits eller planerats. Dokumentation är 

viktigt eftersom den enskilde ska ha insyn i sitt eget ärende men även för att en annan 

handläggare ska kunna ta över ett ärende om så behövs. När utredningen är klar ska den 

kommuniceras, vilket sker genom att den enskilde tar del av utredningsmaterialet och får en 

chans att yttra sig. Detta genomförs för att kontrollera att alla uppgifter i utredningen 

stämmer. Efter kommuniceringen kommer beslutet och det blir då antigen bifall eller avslag. 

Får den enskilde avslag så kan den enskilde överklaga beslutet. Vid bifall kommer beslutet att 

verkställas så fort som möjligt.  

 

2.2 Utredning enligt BBIC 

Under denna underrubrik refereras innehållet till Socialstyrelsen. (2010). Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten om inte annat anges. 

BBIC är en modell som används vid utredning av barn och unga i många av Sveriges 

kommuner. BBIC illustreras ofta i form av en triangel och alla sidor i triangeln har egna 

kategorier; Barnets behov, familj och miljö samt föräldrarnas förmåga. (se figur 1, s. 8) Det 

finns ingen regel om vilken sida man ska börja med men det brukar vara lämpligast att börja 

med botten; familj och miljö.  

För att handläggaren ska kunna skapa sig en uppfattning om barnets familj och miljö måste 

han eller hon besöka familjen och området familjen bor i vid ett flertal tillfällen. Detta 

eftersom det kan vara svårt att få en uppfattning om levnadsförhållanden vid samtal på 

socialkontoret. Det är viktigt att handläggaren sätter sig in i frågor som rör bostad, ekonomi 

och arbete. Det gäller för handläggaren att försöka se vilka konsekvenser det får för barnet om 

familjen lever länge på socialbidrag, har arbetslösa föräldrar eller bor i en otrygg miljö. 

Handläggaren ska också besöka familjen ofta för att se hur familjen fungerar i det vardagliga 

livet. Handläggaren ska också i första hand ta tillvara på familjens egna resurser till exempel 

om barnet har goda syskonförhållanden, bra kontakt med släkt eller har goda relationer med 

skolkamrater eller lärare på skolan. 

Om socialtjänsten får information om att det råder allvarliga missförhållanden i familjen 

kommer de troligtvis att undersöka föräldrarnas omsorgsförmåga, som utreds ifrån barnets sju 

behovsområden; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässigutveckling, identitet, familj och 

sociala relationer, socialt uppträdande samt förmåga att klara sig själv. En utredning 

omfattar båda vårdnadshavare, även om de inte bor tillsammans. Styvföräldrar omfattas även 
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de av utredningen. Om en utredning skulle resultera i att barnet blir placerat är det fortfarande 

viktigt att fortsätta jobba med relationen mellan barn och förälder för att de inte ska tappa 

kontakten med varandra. Det varierar från fall till fall vilka punkter man måste utreda som 

handläggare. I fall där det finns en oro för barnets fysiska hälsa ska handläggaren ta kontakt 

med läkare för undersökning, det kan även behövas ta kontakt med psykolog. Om barnet har 

problem i skolan kan det bero på missförhållanden hemma och då behöver handläggaren ta 

kontakt med skolan för att få deras syn på barnets situation. Vid utredning med BBIC är 

barnet i centrum. Man ska sträva efter att barnet ska vara kvar i sin familj, och då även hos 

farföräldrar/morföräldrar eller andra anhöriga. Det är viktigt att handläggaren samverkar 

mellan myndigheter och mellan barn och föräldrar för att kunna ge bästa möjliga hjälp till 

barnet.  

 

2.3 Presentation av BBIC som modell 

Under denna underrubrik refereras innehållet till Socialstyrelsen. (2006). Grundbok. Barns 

behov i centrum (BBIC) om inte annat anges. 

Barns behov i centrum (BBIC) utvecklades i England efter att familjehemsvården och 

institutionsvården fått mycket kritik. För att svara på kritiken skapade en grupp engelska 

forskare ett uppföljningsinstrument som fick namnet "Looking After Children System" 

(LACS) där fokuserades på sju behovsområden: 

 Hälsa 

 Utbildning 

 Känslo- och beteendemässig utveckling 

 Identitet 

 Familj och sociala relationer 

 Socialt uppträdande 

 Förmåga att klara sig själv 

 

Ur detta utvecklades ett bedömnings- och insatsformulär som handläggare arbetar med i 

direkta samtal med placerade barn för att identifiera deras behov. Tanken med LACS var att 

socialtjänsten ska kunna visa att samhället erbjuder vård för barnet som barnets familj ej kan 

tillgodose. Handläggarna tyckte inte att LACS räckte till för att skapa en total bild över 

barnets situation eftersom det bara fokuserade på problem hos föräldern/föräldrarna, och inte 

hur barnet påverkades av förälderns/föräldrarnas problem. De ansåg att man borde fokusera 

mer på att öka delaktigheten hos barn och föräldrar för att hitta en gemensam lösning. 

1999 publicerades en kunskapsöversikt, "children´s needs – parenting capacity" som visade 

på forskningsresultat om hur ett barns utveckling kan påverkas utifrån sin hemmiljö. Om 

barnet har föräldrar med någon psykiskt sjukdom, alkohol- eller narkotikamissbruk eller om 

det finns våld i hemmet kan barnets utveckling påverkas negativt. Forskare tog då med sig 

resultaten från kunskapsöversikten till den nya utredningsmodellen "framework for the 

assessment of children in need and their families". I den modellen använde de sig av LACS 
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sju behovsområden och kopplade samman dem med aspekter av föräldrarnas omsorgsförmåga 

och med faktorer från barnets familj och miljö. Efter att de publicerat forskningen som 

illustreras i triangeln (se figur 1, s. 8) länkade de samman båda utredningsmodellerna (LACS 

och Assessment framework) för att skapa ett system som täcker utredning, planering och 

uppföljning inom den sociala barnavården "The Integrated Children´s System (ICS)". I 

Sverige fick det namnet BBIC. 

I Sverige riktades det också kritik mot den sociala barnavården, precis som i England, och 

man började prova ICS. Till en början jobbade fyra projektkommuner med BBIC, och 

handläggarna fann det systematiska och barnfokuserade materialet positivt och ville prova 

ICS i sin helhet. Därmed tog Sverige in materialet BBIC. Målet och syftet med BBIC var att 

ge ungdomar och barn som är föremål för socialtjänsten samma chans i livet som andra barn i 

samhället, för att skapa ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning. Även för 

att rätta bristerna i barnavården genom att: 

 Stärka barnets i den sociala barnavården i enlighet med socialtjänstlagen och FN:s 

barnkonvention. 

 Förbättra samarbetet kring barnet med föräldrar och familj, vårgivare och 

professionellt nätverk. 

 Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan 

följas upp, både på individ- och gruppnivå. 

 Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, 

planering och uppföljning.  

Idag använder större delen av Sveriges kommuner BBIC. 

 

 

Figur 1: Beskrivning av BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2006). 
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Figur 1 illustrerar BBIC-triangeln som består av tre kategorier; barnets behov, föräldrarnas 

förmåga samt familj och miljö. BBIC-triangeln bygger på utvecklingsekologi. Grundsynen 

som utmärker utvecklingsekologi är att all mänsklig utveckling sker i interaktion och i 

samspel med omgivningen och att man ser barnets utveckling utifrån de föränderliga miljöer 

barnet lever i (Eklund, L, B, 2010).  

Utredning och uppföljning i BBIC bygger på observation och samtal med barnet. Hänsyn tas 

även till individens ålder och utvecklingsnivå. Kategorin; barnets behov, utgår från att barn 

och unga har olika behov, som ska tillgodoses för att det ska ske en positiv utveckling. 

Kategorin är nerbruten i sju behov vilka är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig 

utveckling, identitet, familj och sociala relationer, social förmåga och förmåga att klara sig 

själv. För att kunna tillgodose dessa behov används kategorin; föräldrarnas förmåga. Tidigare 

forskning visar att föräldrar spelar en stor roll för hur barnet utvecklas vilket är en central 

fråga i utredning för att bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga. Sex aspekter har identifierats 

som extra viktiga för att föräldrarna ska kunna tillgodose barn och ungas behov; 

grundläggande omsorg, säkerhet, känslomässig tillgänglighet, stimulans, vägledning, 

gränssättning och stabilitet. För få ett helhetsperspektiv i utredningen används den tredje 

kategorin; familj och miljö. Med den kategorin menas att omgivningen spelar roll för både 

barn och förälder. Barn och ungas utveckling är beroende av den miljö de vistas i och 

föräldrarnas omsorgsförmåga påverkas av vilken miljö de befinner sig i. Kategorin har brutits 

ner i sju faktorer som anses viktiga; familjens bakgrund och situation, familjenätverk, boende, 

ekonomi, arbete, social integrering och samhällets resurser. 

 

3. Metod 

Under denna rubrik presenteras vårt val av metod; kvalitativ innehållsanalys. Metoden valdes 

för att analysera text och skapa en grundförståelse för vad BBIC är och hur modellen 

tillämpas. Kapitlet innehåller information kring hur urvalet genomfördes, en beskrivning av 

tillvägagångssättet vid insamlingen av data samt tillvägagångssättet vid innehållsanalysen av 

BBIC-triangeln. 

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod. Metoden används framför allt vid forskning i beteendevetenskap, 

humanvetenskap och vårdvetenskap, eftersom den är applicerbar på olika texter och tolkning 

kan ske på flera olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2012). Vid kvalitativ innehållsanalys 

ägnar man sig åt att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll, vilka uttrycks i kategorier 

och teman på olika tolkningsnivåer. I varje text finns det ett manifest innehåll och ett latent 

budskap. Det manifesta innehållet handlar om det uppenbara innehållet och uttrycks på en 

beskrivande nivå i form av kategorier. Det latenta budskapet handlar om det som står mellan 

raderna vilket uttrycks i en tolkande nivå i form av teman (Graneheim & Lundman, 2012).  

Processen kan se olika ut men detta är ett sätt att genomföra den:  

 Analysenheten 

 Meningsbärande enheter 
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 kondensera 

 Kod 

 Kategorier 

 Teman 

(Graneheim & Lundman, 2012). 

Första steget är att läsa igenom hela analysenheten (texten) flera gånger för att skapa sig en 

känsla för helheten. Därefter lyfter man ut meningsbärande enheter vilket är fraser eller 

meningar som plockas ut med sammanhängande text för att sammanhanget ska kvarstå. 

Tredje steget är att kondensera de meningsbärande enheterna för att korta ner texten och 

behålla innehållet. Nästa steg är att ta ut en kod som kort ska beskriva en meningsenhet och 

av koderna skapar man en kategori. En kategori innehåller flera koder med liknande innehåll. 

Slutligen skapas ett tema som ska spegla någonting som återkommer i varje kategori. 

Kvalitativ innehållsanalys har starka och svaga sidor. Styrkan med innehållsanalys är att det 

är en öppen forskningsmetod. Det är lätt att beskriva hur man gjort sitt urval och utformat sitt 

kodningsschema, vilket innebär att studien blir lätt att replikera (Bryman, 2011). En av 

innehållsanalysens svaga sidor är att det är svårt att få reda på varför resultatet är som det är. 

Forskaren kan få reda på något men inte varför det är så. En annan svaghet är att det är 

oundvikligt för forskaren att tolka innehållet i texten och att forskaren lägger märke till det 

som stöder dennes egen uppfattning och därigenom blir det lätt att missa information som 

pekar i en annan riktning (Bryman, 2011). 

 

3.2 Urval 

Dokumentation och handläggning inom socialtjänsten beskrevs när vi kontaktade 

socialtjänsten som en "handbok". Handboken beskriver i stora drag handläggarnas arbete, 

men på ett övergripande plan. De allmänna råden från socialstyrelsen var mestadels en 

presentation av lagstiftning men presenterade inte några tydliga riktlinjer för handläggning 

vid genomförande av utredningar. Efter granskning av en rad olika dokument från 

socialstyrelsen (se, s. 11) blev det tydligt att arbetet med barn och unga utgår från de riktlinjer 

som presenteras i Grundbok, Barnets behov i centrum (BBIC). För att på ett relevant sätt 

kunna granska material som överensstämmer med studiens syfte satte vi oss in i rollen som 

handläggare och ställde följande frågor till oss själv:  

 Var i BBIC-grundboken skulle vi läsa inför vårt första hembesök till en familj för att 

utreda ett barn eller en ungdom?  

 Var kan vi som handläggare tänkas få information gällande vilka omständigheter vi 

skall vara observanta kring? 

 Vad skall vi i en utredning lägga vikt vid och vilka frågor är det som vi faktiskt skall 

utreda?  

 

Det blev tydligt att det är BBIC-triangeln som är grunden vid insamling av information i en 

utredning enligt BBIC. Därför blev denna tringel granskningsobjektet i vår kvalitativa 
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innehållsanalys.  Triangeln representerar de dokument som vi tydligast anser vägleda 

handläggare i deras arbete vid en utredning beträffande barn och unga. 

 

3.3.1 Tillvägagångssätt vid insamling av datamaterial 

Forskningsledarna började med att på var sitt håll ringa upp och prata med en aktiv 

handläggare vid socialtjänsten samt en före detta handläggare, båda med lång erfarenhet inom 

individ och familjeomsorg. Vi fick informationen att arbetet i många fall utgår ifrån en 

"handbok" för socialtjänsten samt att vissa verktyg spelar en central roll, i arbetet med barn 

och unga var detta BBIC. 

Efter detta vände vi oss till socialtjänsten i Umeå och ställde liknande frågor:  

 Vad för information utgår handläggarna ifrån i sitt arbete och sina utredningar i arbetet 

med barn och unga? 

 Vad finns det för styrande dokument som reglera handlingsutrymmet för 

handläggaren?  

 Vad reglerar vilken information handläggaren skall söka efter under utredning?  

 

Vi fick det fullständiga namnet på "handboken", Handläggning och dokumentation inom 

socialtjänsten. Vidare fick vi informationen att handläggarna arbetar utifrån de allmänna råd 

som återkommande lämnas från socialstyrelsen. Dessa allmänna råd och andra handböcker 

ligger till grund för handläggarnas arbete vid utredning. 

Utifrån informationen från handläggarna samt de direktiv socialtjänsten gav oss påbörjades 

insamlandet av material. Handläggarna berättade att de arbetade utifrån direktiv som lämnats 

från socialstyrelsen därför gick vi in på socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se. Väl 

där laddades samtliga dokument som berörde arbete med barn och unga ner. De dokument 

som var relevanta och som laddades ner var följande: Handläggning och dokumentation inom 

socialtjänsten, Barn och unga i socialtjänsten - utreda, planera och följa upp, Föreskrifter & 

allmänna råd vid handläggning, Föreskrifter & Allmänna råd, barn och unga, Tillämpning av 

LVU. Eftersom de handläggarna vi pratat med hade nämnt BBIC som viktigt i arbetet med 

barn och unga laddades även Grundbok, Barnets behov i centrum (BBIC) och Dokumentation 

av barnets bästa inom socialtjänsten samt Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt 

BBIC ner. När materialet var insamlat började vi läsa för att hitta de dokument eller delar av 

dokument som skulle styra hur handläggarna skall förhålla sig vid en utredning av barn och 

unga. Vi började med att läsa "Handboken". Under rubriken "att genomföra och dokumentera 

en utredning" hänvisas man vidare till SOSFS 2006:12 Barn och unga i socialtjänsten - 

utreda, planera och följa upp. I Detta dokument likväl som i de andra allmänna råden kring 

arbete med barn och unga framgick det att socialtjänsten skall arbeta enligt 

modellen/verktyget BBIC. Till följd av detta fokuserades det sedan på Grundboken - BBIC. 

Efter att studerat grundboken samt de andra dokumenten (Dokumentation av barnets bästa 

inom socialtjänsten samt Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC) noggrant 

tänkte vi oss återigen in i rollen som handläggare. Vi ställde oss själva frågan: Vad skulle vi 

läsa om vi imorgon skulle gå ut på vårt första hembesök till en barnfamilj för att eventuellt 

inleda en utredning? Vad kan hjälpa oss att veta vad vi skall "titta efter"? Grundbok, Barnets 

behov i centrum (BBIC, 2006) beskriver på ett tydligt sätt hur handläggaren skall arbeta och 
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vilka utgångspunkter han eller hon har att gå efter vid genomförandet av en utredning. 

Forskningsledarna kom överens om att avsnittet kring BBIC-triangeln är den del av 

grundboken som beskriver vad handläggaren skall titta efter vid utredningsarbetet. Vilka 

faktorer anses alarmerande och vilka faktorer kan vara till skada för barnets bästa i barnets 

nuvarande situation samt i ett framtidsperspektiv. 

Eftersom syftet med denna studie var att granska handläggarens handlingsutrymme i 

utredningar beträffande barn och unga var vi överens om att BBIC-triangeln är det som 

tydligast styr handläggarna i arbetet med barn och unga. Här konstateras vad som är att 

betrakta som viktigt för barnet, vad som kan framstå som risker för barnet och vad som, 

sammantaget med andra omständigheter är att betrakta som riskfaktorer. Därav beslutet att 

genomföra en kvalitativ innehållsanalys av det som skrivs beträffande BBIC-triangeln i 

Grundbok, Barnets behov i centrum (BBIC, 2006). 

 

3.3.2 Tillvägagångssätt vid innehållsanalys av BBIC-triangel. 

Vi inledde vår innehållsanalys med att flera gånger läsa den del av Grundbok, Barnets behov i 

centrum (BBIC) (fortsättningsvis kallat "Grundbok") som beskriver BBIC-triangelns samtliga 

behovsområden. Behovsområdena presenteras utförligt i studien s. 9. Dessa behovsområden 

utgör grunden för BBIC och som tidigare nämnt var det beskrivningen av dessa områden som 

vi ville analysera. 

Efter att vi bildat oss en uppfattning om texten, togs det enskilt meningsbärande enheterna ut 

(Bryman, 2011). De meningsbärande enheterna skulle beskriva handlingsutrymmet kring de 

enskilda behovsområdena. När båda enskilt plockat ut meningsbärande enheter från samtliga 

behovsområden jämfördes de utplockade enheterna med varandra. Vi hade till största del 

plockat ut identiska meningsenheter och där det fanns meningsskiljaktigheter enades vi kring 

den enes eller andres enhet.  

Efter att ett batteri med meningsbärande enheter skapats som representerade samtliga 

behovsområden i BBIC-triangeln genomförde vi tillsammans det som Graneheim & Lundman 

(2012) kallar för en kondensering av meningsenheterna. Detta handlar om att förkorta ner 

meningarna och enbart lämna det mest konkreta. Efter detta var de kondenserade 

meningsenheterna kvar. Nedan följer två exempel på processen meningsenhet - kondenserad 

meningsenhet:  

Meningsenhet: Att kunna läsa, skriva och räkna och i övrigt få tillgång till en god utbildning 

är grundläggande för barns möjligheter att utvecklas till väl fungerande vuxna. 

Kondenserad meningsenhet: God utbildning är grundläggande för barns möjligheter att 

utvecklas. 

Meningsenhet: Den egna självbilden samt kunskap om den egna personligheten och sin 

bakgrund är viktigt för barns och ungas identitetsuppbyggnad. 

Kondenserad meningsenhet: Självbilden är viktig för barns identitetsuppbyggnad. 

Efter att meningsenheterna var kondenserade var nästa steg som Bryman (2011)  säger att, ur 

de kondenserade meningarna ta fram koder. Dessa koder skall med ett fåtal ord beskriva den 

kondenserade meningsenheten. Av två skäl fortsatte vi att lägga fokus på handlingsutrymmet 

vid kondenseringen av meningsenheter.  
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 1. För att på bästa möjliga sätt fortsätta att besvara studiens syfte.  

 2. Det självklara och lättaste hade varit att koda de kondenserade meningsenheterna 

utifrån vilka behovsområden de härstammade utifrån, familj, hälsa, föräldrar, identitet 

etc. Då hade vi dock enbart repeterat de områden som redan finns beskrivna i 

Grundboken och inte skapat något nytt. Därför kände vi att det skulle bli intressantare 

både för läsaren men även för resultatet om vi istället nischade in oss på den 

återkommande termen handlingsutrymme.  

Nedan följer två exempel på processen kondenserad meningsenhet - kod: 

Kondenserad meningsenhet: God utbildning är grundläggande för barns möjligheter att 

utvecklas. 

Kod: Är grundläggande. 

Kondenserad meningsenhet: Självbilden är viktig för barns identitetsuppbyggnad. 

Kod: Är viktigt. 

Läsaren kan se att vi inte fokuserade på behovsområdet i val av kod utan lade enbart fokus på 

hur pass viktigt området ansågs vara utifrån BBIC. Den första kondenserade meningsenheten 

antyder följaktligen att BBIC ansåg skolan vara "grundläggande" för barns utveckling. Medan 

BBIC ansåg att utvecklingen av självbilden är "viktig". På detta sätt fortsattes sedan en 

kodning på alla de kondenserade meningsenheterna. Hela tiden med fokus på, hur pass viktigt 

BBIC ansåg området vara. Efter kodningen (Bryman, 2011) var klar var det 45 koder kvar.  

Som tidigare nämnts satte vi oss in i rollen som handläggare vid valet av de dokument som 

skulle analyseras. Vi försökte hitta dokument som tydligt beskrev arbetsförfarandet vid arbete 

med barn och unga. Det fokuserades även på att hitta de dokument som tydligast beskrev vad 

man som handläggare måste uppmärksamma i en utredning, vad som kan vara risker, vad som 

kan vara tecken på annalkande missförhållanden och så vidare. De koder som till slut 

plockades ut ur BBIC beskrev på ett tydligt sätt vilka områden (som till exempel: situationer, 

förhållanden, händelser och handlingar) man som handläggare skall granska vid en utredning. 

Koderna beskrev också hur pass viktiga de tidigare nämnda områdena ansågs vara. Från att 

något ansågs "kan ge" eller "kan påverka" till att något ansågs vara "en risk" eller "är ofta" till 

att något slutligen ansågs vara "grundläggande" eller "är avgörande".  

Nästa steg i innehållsanalysen var att utifrån koderna skapa kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2012). Vid skapandet av kategorier sågs koderna som grader av handlingsutrymme. 

När vi återigen tänkte oss in i rollen som handläggare, ansåg vi att något som sägs "kunna ge" 

eller "kan komma att påverka" ger ett större handlingsutrymme för handläggaren än om man 

ställs inför ett område (se föregående stycke för exempel på "områden") som sägs vara 

"grundläggande" eller "avgörande för barnets utveckling". Därmed fortsattes en indelning av 

koder in i kategorier utifrån hur mycket handlingsutrymme koderna lämnar till handläggaren. 

Detta resulterade i en skala från 1 till 3 där 1 representerar koder som lämnar stort 

handlingsutrymme och 3 lämnar inget eller ett litet handlingsutrymme. Nedan följer exempel 

på koder utifrån de olika kategorierna: 

Kategori 1: kan ge, kan vara en risk, bör uppmärksammas, är en tillgång, kan påverka, 

kan vara, kan minska, kan ofta. 
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Kategori 2: är viktigt, en risk, är ofta, påverkar ofta, riskerar att skada, är en risk, ökar 

risken. 

Kategori 3: skall tas på allvar, är grundläggande, är avgörande, bör särskilt 

uppmärksammas, är centralt, behöver alltid, måste få, kommer skapa.  

Dessa koder visar tydligt olika grader av handlingsutrymme för handläggaren vid agerande 

eller icke agerande i en utredning. Något som enligt BBIC "är centralt" eller "kommer skapa" 

tvingar handläggaren till att agera. Något som enligt BBIC anses "vara en risk" eller 

"påverkar ofta" lämnar ett budskap till handläggaren om att det bör utredas eller undersökas 

vidare, här finns det ett utrymme för tolkning och val om huruvida handläggaren skall eller 

inte skall utreda saken vidare. Något som BBIC anser "kan påverka" eller "kan vara en risk" 

lämnar ett stort utrymme till handläggaren att själv välja hur han eller hon väljer att agera. 

Våra koder och kategorier presenterar det som (Bryman, 2011) kallar för det manifesta 

innehållet. Det som sägs rakt ut och i ord. Efter skapandet av de manifesta koderna och sedan 

kategorierna, analyserades innehållet i respektive kategori och det skapades latenta teman 

(Bryman, 2011). De latenta temana är en djupare analys och tolkning av vad som sägs mellan 

raderna i de olika kategorierna. Dessa olika teman och analyserna av dem presenteras på sida 
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3.4 Trovärdighet 

Forskning handlar om att hitta ny kunskap. Det är viktigt att kunna visa vilka åtgärder man 

har vidtagit för att öka trovärdigheten. Inom kvalitativ forskning används fyra begrepp för att 

visa på trovärdighet; giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Giltighet handlar 

om att andra forskare ska kunna kolla att koder, kategorier och teman överensstämmer och att 

tolkningen är rimlig. Tillförlitlighet innebär vikten av att tydligt beskriva hur analysarbetet 

har gått till. Tillförlitligheten kan även öka om det är två eller fler forskare som genomför 

analysen eftersom det blir fler som tolkar och att slutsatser skapas genom diskussioner. 

Överförbarhet handlar om att ge en noggrann beskrivning av urval, tillvägagångssätt och 

beskrivning av vilken kontext forskningen är gjord i. Detta gör man för att se om det går att 

överföra resultatet till andra grupper eller situationer. Sista begreppet delaktighet handlar om 

hur neutral forskaren är gentemot det som studeras i studien (Graneheim & Lundman, 2012). 

För att stärka trovärdigheten i vår forskning bifogas vårt kodningsschema (se bilaga 1). Vi vill 

att läsaren ska kunna följa vår analys och se hur koder, kategorier och teman utvecklades. För 

att förstå vår analysprocess förklaras det hur vi gick tillväga vid vår analys av BBIC-triangeln. 

I studien förklaras det tydligt hur vi har gått tillväga för att samla in material samt hur urvalet 

av materialet gick till. Vi har undvikt att lägga egna värderingar och förförståelse till om 

handläggare har mycket eller lite handlingsutrymme. I och med att vi har gjort en textanalys 

förhåller vi oss neutrala mot forskningsobjekten eftersom vi enbart har studerat och analyserat 

textmaterial. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teorier. Tre teoretiska perspektiv användes vid analysen av 

resultatet: teorier om byråkrati, symbolisk interaktionism och ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt inriktat mot socialt arbete. Dessa teorier valdes för att få en uppfattning om den 

organisatoriska nivån, individuella nivån och ge oss en helhetssyn.  

 

4.1 Teorier om byråkrati 

Ordet Byråkrati används ofta i vardagsspråket som ett skällsord med betydelser som rigiditet 

eller tröghet, men det är även ett samhällsvetenskapligt begrepp. Max Weber skapade 

byråkratibegreppet som betecknade en speciell organisationsform. Weber ansåg att följande 

egenskaper kännetecknar en byråkratisk organisation: 

 Formaliserad arbetsfördelning med klart angivna ansvarsområden. 

 Auktoritetsstrukturen är hierarkisk, det är alltid klart vem som är överordnad och vem 

som är underordnad. 

 Sakbehandlingen följer nerskrivna regler och instruktioner. 

 Sakbehandlingen sker skriftligt; det måste alltid finnas sakdokument som bevaras i 

arkiv. 

 Anställningar och tjänster inom byråkratin förutsätter formell träning. 

 Byråkratin tar inte hänsyn till klientens person, status och liknande när den fattar sina 

beslut. 

 Byråkraten har ingen privat dispositionsrätt över organisationens resurser, oavsett hur 

fritt han förvaltar dem i kraft av sitt ämbete. 

 Administratörerna är oavsättliga. 

 Avancemang inom organisationen bygger på anciennitetsprincipen (innebär principen 

om företräde vid utnämning på grund av fler tjänsteår).  

 

(Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Ronning, 1998) 

Weber var medveten om att det skulle vara svårt att hitta organisationer som uppfyller dessa 

punkter till fullo. Hans syfte med punkterna var att skissa upp en idealtypisk organisation som 

skulle användas för att hitta konkreta fall. Organisationer visar dock punkterna Weber skissat 

upp i större eller mindre grad. Byråkratiska organisationer finns idag i den offentliga sektorn 

och i den privata sektorn. Organisationsforskare anser idag att samhället är så genomsyrat av 

byråkratiska organisationer att det är ett av de mest centrala dragen i dagens samhälle (Flaa et 

al, 1998).  

Fördelen med byråkrati är att konflikter minskas genom att det hela tiden går att hänvisa till 

regler. Teorin fungerar bra för en organisation som befinner sig i en stabil miljö och där 

säkerhet och kontroll är av stor vikt. Ett exempel på en sådan organisation är en myndighet 

som socialtjänsten (Flaa et al, 1998). Att arbeta i en byråkratisk organisation kan upplevas 
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som en stabil, trygg, relativt rättvis och förutsägbar arbetsmiljö. Att arbeta i en byråkratisk 

organisation kan även ses som ett långtråkigt och rutinmässigt arbete som kan leda till brist på 

stimulans i arbetet (Wolven, 2000). Där menar Wolven (2000) att det finns personer som 

söker sig till den trygga arbetsplatsen som en byråkratisk organisation blir och de som 

upplever det som ett långtråkigt och rutinmässigt arbete hellre söker sig till en mer flexibel 

arbetsplats, det handlar om vad som är motiverande för individen.  

Max Weber som skapade byråkratibegreppet var även bekymrad över riskerna med byråkratin 

och kritisk mot sitt egna begrepp. Det största problemet Weber ansåg med det byråkratiska 

begreppet var att människor skulle bli för beroende av tryggheten och säkerheten, att 

människan tappar sin självständighet och hela tiden behöver en order för att veta vad han/hon 

ska göra. Att det byråkratiska levnadssättet blir ett för stort styressätt. Weber var också orolig 

över hur politiker skulle stå emot byråkratin. Eftersom politiker ofta skulle känna sig som 

lekmän när de mötte byråkratiska experter. Slutligen menade Weber att byråkratin skulle bli 

ineffektiv vid kriser. Eftersom vid kriser krävs snabba övergripande beslut och inte 

genomtänkta och planerade rutinhandlingar som byråkratin är uppbyggd på (Wolven, 2000). 

 

4.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt eller ett perspektiv för att analysera verkligheten. 

Perspektivet är ett bra redskap för att studera mänskligt beteende och gruppen som en del av 

samhället. Symbolisk interaktionism handlar om att försöka förstå varför människan beter sig 

som den gör eller varför människor beter sig så olika (Trost & Levin, 2010).  Det finns fem 

hörnstenar i symbolisk interaktionism som Trost & Levin (2010) har identifierat för att förstå 

perspektivet och de är: 

 Definitionen av situationen 

 Social interaktion 

 Symboler 

 Tonvikt på aktivitet 

 Nuet 

Om människor definierar eller uppfattar en situation som verklig så är den också verklig i sina 

konsekvenser. Definitionen av situationen handlar om att människor ser en situation på olika 

sätt och den situationen går att tolka. Ett exempel är om glaset är halv- tomt eller fullt. Det är 

två olika definitioner på en och samma situation (Trost & Levin, 2010). 

Social interaktion är något som sker hela tiden, när du pratar med en vän, när du handlar av 

kassören i matbutiken och även när du tänker. När människor tänker så kan man säga att de 

talar med sig själva och i all social interaktion använder vi oss utav symboler. De vanligaste 

symbolerna är våra ord. De ska vara meningsfulla och signifikanta, fast de måste uppfattas på 

ungefär samma sätt av både den som skickar och mottar orden/symbolerna. Ordet eller 

symbolen blir också avgörande av definitionen av situationen. Slutligen kan man se det som 

att människor hela tiden är aktiva. Människors liv är inte statiska eller förutbestämda utan de 

är hela tiden i en social process (Trost & Levin, 2010). 

Med nuet menar symbolisk interaktionism att allt vi lär oss från barnsben fram tills nu 

används nu. En situation som hände i barndomen kan hjälpa oss att förstå vad som händer 
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idag. Det handlar om att vi befinner oss i en ständig process och förändring. Vi kan bara leva i 

nuet och ta med oss misstagen och framstegen som vi gjort tidigare för att fortsätta utvecklas. 

En människas beteende är en produkt av hela hans/hons historia. Allt en människa har upplevt 

påverkar hur den beter sig idag. Det spelar ingen roll om det är historia man minns eller om 

det är saker som har åkt i glömska. Allt finns integrerat i människan och formar en hela tiden 

(Trost & Levin, 2010).  

 

4.3 Det sociala arbetet som en social konstruktion 

Malcom Payne (2008) menar att det finns tre uppsättningar krafter som konstruerar socialt 

arbete, de som skapar och kontrollerar socialt arbete, de som gör människor till klienter som 

söker eller skickas till den hjälp som socialt arbete kan ge och de som skapar kontexten i 

vilken det sociala arbetet utövas. Det går att se som en triangel där socialarbetare, klient och 

social myndighet är i varsitt hörn och sedan möts på olika nivåer.  

Socialt arbete är ett samspel mellan människor i rollerna ”socialarbetare” och ”klient” där 

socialarbetaren påverkas utav klienten och viceversa. Socialarbetarens yrke eller arbetssätt 

förändras ständigt eftersom de möter klienter med olika behov och dessa behov ändras 

eftersom samhället ändras. När samhället ändras så måste även socialarbetaren utvecklas. 

Kunskapen socialarbetaren använder i sitt yrke ändras efter hur samhället utvecklas och 

exempel på ändringar kan vara sociala behov, politiska och juridiska förändringar, medias 

skildringar och allmänhetens uppfattningar. De kunskaper och idéer social arbetare använder 

sig av är en reaktion på sociala förändringar (Payne, 2008).  

Payne (2008) anser att många professionella texter bortser från klientens inflytande på det 

sociala arbetet, att klienten bara används som ett föremål för att förklara teorin eller det 

sociala arbetet. När en klient kommer in på en social myndighet och tar hjälp av en 

handläggare har den med sig yttervärlden till det sociala arbetet. Det gör att socialt arbete blir 

en reflexiv process eftersom vad som är klientskap hela tiden förändras, det är inget absolut 

tillstånd (Payne, 2008). 

Socialt arbete försiggår i ett organisatoriskt sammanhang som till exempel en social 

myndighet och Payne (2008) definierar det som en sammanslutning av människor som har 

konstruerats för att uppnå specifika syften. Det gäller privatpraktiker, självhjälpsgrupper och 

sociala myndigheter. Som organisation blir de påverkade av politiska, ekonomiska, 

byråkratiska eller teoretiska beslut som då även påverkar socialarbetaren och sedan klienten. 

Den socialkonstruktionistiska synen på socialt arbete visar att socialarbetare, klient och 

organisationskontexten påverkar varandra. Det är en reflexiv process där alla tre delarna 

förändrar varandra. 
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5. Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet utifrån de tre teman som framkommit vid 

genomförandet av innehållsanalysen. Dessa tre teman är:  

 Faktorer som kan komma att skapa missförhållanden.  

 Förekomst av missförhållanden. 

 Rotade missförhållanden som får följder. 

Alla tre teman förklarar olika grader av handlingsutrymme inom BBIC-triangeln. 

 

5.1 Inledning av resultat 

Det manifesta innehållet från innehållsanalysen har redan presenterats i form utav 

meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder och kategorier i studien (se, s. 

12 - 14 eller bilaga 1). I resultatet presenteras det latenta innehållet i innehållsanalysen, det 

vill säga vad som kan utläsas mellan raderna och vad analysen visar gällande 

handlingsutrymme i BBIC efter genomförd innehållsanalys. För att se ett latent innehåll i 

materialet och kunna skapa teman togs samtliga meningsbärande enheter som hörde till var 

och en av kategorierna 1,2 och 3 ut. Sedan studerades de meningsbärande enheterna som 

hörde till vart och ett av områdena, för att hitta gemensamma nämnare. Ingen vikt lades vid 

vilket område (familj, nätverk, umgänge etc.) som enheterna härstammade ifrån. Snarare 

söktes en gemensam förklaring till varför det ges eller inte ges ett utrymme i verktyget för 

handläggaren att själv styra sitt val av agerande. På detta sätt skapades tre teman, som var och 

ett beskrev det latenta innehållet i kategorierna.  

 

5.2 Tema utifrån kategori 1: Faktorer som kan komma att skapa missförhållanden.  

Framställningen av temat bygger på meningsenheter från kategori 1 (se bilaga 1). I kategori 1 

lämnade BBIC stort handlingsutrymme till handläggaren. De meningsbärande enheterna hade 

vissa gemensamma nämnare. Man nämnde omständigheter och förhållanden som "kan" 

komma att få konsekvenser. BBIC listade riskfaktorer eller riskzoner (Meeuwisse & Swärd, 

2002) som kan komma att utsätta barnet eller den unga för fara. Förhållandena i denna 

kategori utgör ensamma inte någon risk för den unge. Föreligger ett flertal av riskerna vill 

man upplysa handläggaren att det kan vara en risk för den unge. BBIC beskrev återkommande 

upplevelser och förhållanden som kan komma att påverka barnet negativt, men som inte heller 

måste göra det. Förhållanden som beskrevs i denna kategori hade alla en sak gemensamt, 

nämligen omständigheter som inte syns än. Riskerna som beskrevs i enheterna hade inte fått 

några tydliga följder för den unge. Det fanns inte heller någon enhet som ger handläggaren 

något konkret att agera utifrån. Man presenterade i enheterna möjliga följder som dessa risker 

eller omständigheter kan komma att generera, men ingen av enheterna antydde att problemen 

som beskrevs skulle vara rotade eller fått fäste i den unges liv.  Nedan följer två exempel på 

enheter för att ytterligare förtydliga vårt resonemang:  
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Brottsutsatthet kan också öka risken för egen kriminell utveckling. 

Problem hos föräldrarna i form av psykiska problem, missbruk eller om det förekommer våld 

mellan föräldrarna kan göra att de får det svårt att organisera familjens och barnets liv på ett 

stabilt och förutsägbart sätt. 

Forskningsledarna förde även ett resonemang om att det strängt taget måste vara omöjligt att 

hitta en familj där det inte finns en eller flera av de omständigheter som beskrevs i denna 

kategori. Budskapet BBIC gav handläggaren i denna kategori var att försöka få en insyn i 

förhållandet kring den unge; att försöka få en helhetssyn och om flera av omständigheterna i 

denna kategori föreligger kan handläggaren möjligtvis välja att agera. Det skall även sägas att 

på det manifesta planet (vad som sägs rakt ut och tydligt) antyddes att man vill att 

handläggaren skall få en helhetssyn. I kategori 1 återfanns enheter som beskrev problem från 

samtliga områden (se figur 1). Resonemanget kring detta tema stärks av att BBIC förespråkar 

en helhetssyn och en möjlighet för handläggaren att själv kunna välja om han eller hon vill 

agera eller inte vid situationer som beskrivs i enheterna, det vill säga ett stort 

handlingsutrymme. Temat blev "Faktorer som kan komma att skapa missförhållanden", vilket 

representerar det latenta innehåll som framkom i enheterna från kategori 1. 

 

5.3 Tema utifrån kategori 2: Förekomst av missförhållanden. 

Framställningen av temat bygger på meningsenheter från kategori 2 (se bilaga 1). I Kategori 

2, lämnades det ett litet/mindre handlingsutrymme än i tidigare nämnda kategori. Det fanns 

gemensamma nämnare bland enheterna som på ett tydligt sätt separerade dessa enheter från 

de enheter som omtalades i temat Faktorer som kan komma att skapa missförhållanden (tema 

1). Enheterna i kategori 1 var mer som en lista av problem som handläggaren ska ta hänsyn 

till. Som tidigare nämnts saknades det tydliga direktiv kring huruvida man som handläggare 

borde agera eller inte och att problemen där enbart beskrevs som en risk.  

Gemensamt för enheterna från kategori 2, och den tydligaste skillnaden jämfört med kategori 

1, var att man i kategori 1 visade på problem som kan komma att uppstå medan man i 

kategori 2 visade på problem som förekommer och har börjat få fäste i den unges liv. Två 

exempel på sådana enheter för att förtydliga resonemanget är: 

Ett bristande positivt känslomässigt engagemang i barnet visar sig genom att föräldrar är 

otillgängliga och inte närvarnade för barnet. 

Om förälderns svårigheter är så stora att de inte kan utveckla en trygg anknytning och ett 

positivt samspel med sitt barn är det viktigt att barnet får möjlighet att knyta an till någon 

annan. 

I denna kategori pratade man om problem i olika områden i termer av "förekommande 

problem". BBIC nämner inte bara riskfaktorer utan presenterar på ett tydligare sätt 

förekomsten av missförhållanden. Det ursprungliga problemet definierades tydligare men 

även faktorerna kring situationen samt följderna som det kan få beskrevs på ett utförligare sätt 

i dessa enheter. Följaktligen får handläggare mindre möjlighet till tolkning eller utrymme vid 

valet av agerande i situationer beskrivna i detta tema. I takt med att problemet blir tydligare 

och konsekvenserna klarare ställer BBIC ett större krav på agerande från handläggarens håll. 

Ett exempel på en sådan enhet som på ett tydligt sätt både definierar problemets uttryck men 

också möjlig konsekvens är:  
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Social isolering och begränsat socialt kapital ökar även risken för vanvård, försummelse och 

övergrepp. 

BBIC ger handläggaren en klar bild över problemet "Social isolering och begränsat socialt 

kapital" och man nämner även följderna som problemet kommer att ge det vill säga "vanvård, 

försummelse och övergrepp". Inom dessa enheter används inte ord som "kan komma att ge" 

eller "riskerar att" utan BBIC pratar i stället utifrån termer som "förekommer" och "visar sig 

genom".  

Tidigare i studien har det nämnts att viss kritik riktats mot BBIC, bland annat för att vara för 

föräldrafokuserat. Detta fokus blir tydligare vid redovisning av nästa tema i studiens följande 

del. Även i denna kategori läggs visst fokus på den unges självbild, ofta kopplat till barnets 

relation med sina föräldrar. Genom BBIC vill man flagga för barnets utveckling av den egna 

identiteten och självbilden. Dessa enheter är i likhet med resterande enheter i denna kategori 

ett tydligt definierat problem och en redovisning av problemets uttryck. En sådan enhet är till 

exempel: 

Barn och unga som har känslo- och beteendemässiga svårigheter har ofta en otydligare 

självbild och lägre självkänsla. 

Gemensamt för enheterna i denna kategori, som rör barnets självbild och identitet, var att man 

fokuserar på barnets utveckling. Utvecklingen är kopplad till föräldrarna, men i relativt stor 

utsträckning lämnas föräldrarna utanför och fokus är primärt på barnet.  

Det gemensamma för temat, på en latent nivå, är att BBIC på ett tydligare sätt än föregående 

tema beskriver ett aktuellt problem. Gemensamt är också att problemet här förekommer och 

inte enbart riskerar att få negativa följder för den unge. I takt med att problemen blir mer 

uttalade ställer man också ett tydligare krav på agerande från handläggarens håll och 

följaktligen blir då handlingsutrymmet mindre. För att uttrycka detta med ett namngivet tema 

blir det: "Förekomst av missförhållanden". 

 

5.4 Tema utifrån kategori 3: Rotade missförhållanden som får följder.  

Framställningen av temat bygger på meningsenheter från kategori 3 (se bilaga 1). Kategori 3 

är den kategori som står för de områden i BBIC där man inte lämnar något handlingsutrymme 

till handläggaren. Precis som i övriga teman återfanns i detta tema ett latent innehåll som 

enheterna i kategori 3 hade gemensamt.  

I de tidigare kategorierna var det manifesta innehållet i enheterna inte så tydligt. Områdena 

som enheterna berörde skilde sig åt och en granskning av det latenta innehållet i kategorierna 

behövdes för att finna gemensamma nämnare för enheterna. Denna kategori skiljde sig från de 

två övriga på detta plan. I denna kategori fanns det ett tydligt manifest budskap redan vid 

första anblick av de olika enheterna. Det var 16 olika enheter som låg till grund för kategori 3. 

13 av dessa enheter hade ett manifest budskap som fokuserar på föräldraförmåga, nätverk 

kring den unge eller hemsituation. Det var vid denna slutgiltiga analys av kategori 3 som det 

observerades att i det närmaste samtliga enheter fokuserar på föräldrarna. 

Ett tydligt gemensamt manifest budskap fanns bland dessa enheter: föräldraförmåga. Men vad 

fanns det för gemensamma nämnare på en latent nivå? 
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I de tidigare kategorierna kunde man på en latent nivå se att kategori 1 presenterade en lista 

av problem och ville förmedla ett helhetsperspektiv och att kategori 2 talades om förekomsten 

av problem och tydligare satte ord på möjliga följder som kan uppstå utifrån dessa 

förekomster. I kategori 3 presenteras enheter som tyder på problem som fått fäste i den unges 

liv. 

Skillnaden mellan kategori 3 och kategori 2 liknar den mellan kategori 1 och kategori 2. De 

faktorer som relativt löst presenterades i 1 och som blev tydligare i 2 lämnar i kategori 3 inget 

utrymme för tolkning. Till exempel: 

Föräldrar med en oförutsägbar livsstil skapar en oförutsägbar livssituation som för barnet 

kommer att präglas av oro och ångest.  

Att kunna läsa, skriva och räkna och i övrigt få tillgång till en god utbildning är 

grundläggande för barns möjligheter att utvecklas till väl fungerande vuxna. 

I takt med att problemet blir tydligare definierat för handläggaren krymper också 

handlingsutrymmet. I dessa enheter användes ord som "skall alltid beaktas", "ska tas på 

allvar", "är avgörande" eller "bör särskilt uppmärksammas". I kategori 2 talade man om 

förekomsten av specifika problem, men hur detta skulle kunna ta sig uttryck var inte alltid helt 

klart. Gemensamt för enheter i kategori 3 var att man talade om synliga problem. Problem 

som var så pass tydliga att man som handläggare inte hade något annat val än att agera. Ett 

exempel på en sådan enhet är: 

Tidig alkoholdebut och tidiga avancerade dryckesvanor ska tas på allvar eftersom risken är 

stor att sådana vanor permanentas. 

Det nämndes på s. 19 att enheterna i kategori 1 presenterade problem, som i viss utsträckning 

existerade i var och varannan familj och som var för sig nödvändigtvis inte behövde få 

drastiska följder för ett barn eller den unge. BBIC presenterar snarare problem som skall ses i 

ett sammanhang och som sammantaget med andra omständigheter kan utgöra en risk för den 

unge, vilket inte var fallet beträffande enheterna i denna kategori. Samtliga enheter i denna 

kategori utgjorde för sig en så pass stor risk för den unge att man inte kunde låta de aktuella 

förhållandena fortgå vid förekomsten av något av problemen beskrivna i detta tema. BBIC 

talar inte längre om risker eller möjliga konsekvenser vid förekomsten av nämnda problem 

utan det blir tydligt att man utifrån BBIC vill tvinga handläggaren till agerande i samtliga 

nämnda fall.  

  

5.5 Sammanfattning av resultat. 

Det latenta budskapet i kategorierna resulterade i tre teman som beskrev olika grader av 

handlingsutrymme för handläggare vid genomförande av en BBIC-utredning. 

Meningsenheterna representerade olika situationer handläggare kunde ställas inför vid en 

utredning. Genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen visade hur BBIC genom 

användandet av språket talade om för handläggaren vilka situationer handläggaren; kan, ska 

eller måste agera på och därigenom styrde handläggarens handlingsutrymme i olika 

situationer.  

Det tydligaste resultatet innehållsanalysen visade var att i takt med att problemet/situationen 

blev tydligare beskrivet så ökade kravet på agerande från handläggaren.  
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 I tema ett som utgick från kategori 1 var situationerna löst beskrivna och möjliga 

följder lika så. Kravet på agerande var löst formulerade och det var upp till 

handläggaren att välja om han/hon ville handla eller inte.  

 I tema två som utgick från kategori 2 var situationerna eller problemen tydligare 

beskrivna, BBIC beskrev möjliga följder som ett resultat om problemen fortskred. 

Kravet på agerande blev även det tydligare i detta tema.  

 I tema tre som utgick från kategori 3 var situation, problem och följder tydligt 

beskrivna och kravet på agerande från handläggaren var odiskutabelt.  

 

6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån teorier om byråkrati, symbolisk interaktionism och 

social konstruktivism. 

 

Det framkom tydligt att BBIC fungerar bra i en byråkratisk organisation eftersom det är ett 

dokument som följer regler och rutiner, det journalförs och hänsyn ska inte tas till personens 

status eller liknande. BBIC är även ett redskap som kan minska konflikter för socialarbetare 

vid utredning eftersom de har en tydlig mall att följa. De meddelar klienten om vad som 

måste undersökas i utredningen och varför, de kan hela tiden hänvisa till BBIC och förklara 

att de behöver ett helhetsperspektiv för att kunna utreda barnets eller den unges behov. Weber 

påpekade att arbeta i en byråkratisk organisation kan leda till slentrian, att arbetet blir 

rutinmässigt och långtråkigt. Han visade även en oro över att folk blir för beroende av att följa 

regler och hela tiden vill bli tillsagda vad de ska göra (Wolven, 2000). Vad händer då med 

handlingsutrymmet om du jobbar inom en byråkratisk organisation? 

Om det är som Weber menade att man lätt blir beroende av att följa regler och rutiner så 

kommer handlingsutrymmet att minska. Svensson (2008) menade att handlingsutrymme är 

möjligheten att agera mellan regler. Utifrån en byråkratisk teori kan BBIC tolkas som ett 

dokument som minskar handlingsutrymmet för handläggaren, eftersom BBIC innehåller 

mycket regler och rutiner. Den professionelle utgår utifrån ett färdigt formulär där det är 

tydligt hur arbetet ska utföras. Krasst sett utifrån teorier om byråkrati kommer den 

professionelle att följa BBIC-dokumentet utan att använda sina egna erfarenheter eftersom 

arbetet ska gå till på ett tryggt och rutinmässigt sätt. På så sätt får klienterna hjälp utifrån 

samma förutsättningar och man gör inte skillnad på klient och klient. Det innebär att den 

professionelle inte kommer att använda sitt handlingsutrymme. Enligt Trost & Levin (2010) 

är det inte så enkelt eftersom människan är aktiv. Människor tolkar och utvecklas hela tiden i 

en social process. 

Utifrån symbolisk interaktionism blir begreppet handlingsutrymme öppet. Symboliskt 

interaktionism handlar om att tolka situationer, en ständig utveckling och att människor kan 

ha olika synsätt på samma sak (Trost & Levin, 2010).  BBIC sett utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv öppnar upp för hur individen tolkar situationen. Det nämndes i 

kategori ett att det förekommer omständigheter som kan komma att påverka barnet, men det 

är inte nödvändigtvis så att det måste påverka barnet. Det innebär att handläggaren måste göra 

en bedömning och ställa sig själv frågan om dessa förhållanden kommer att påverka barnets 

utveckling eller inte? Eftersom människan är aktiv och i ständig utveckling (Trost & Levin, 

2010) kommer dessa situationer att se olika ut gång efter gång. En handläggare med lång 
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yrkeserfarenhet kommer att tolka situationer på ett annat sätt än när han/hon var 

nyexaminerad. Det visar på stort handlingsutrymme eftersom handläggaren utvecklar sitt sätt 

att arbeta på och det sätt han/hon bemöter sina klienter. Enligt symbolisk interaktionism lever 

vi i nuet (Trost & Levin, 2010), vi har samlat på oss motgångar och framgångar som har 

format oss till den vi är idag. Det blir våra erfarenheter som definierar och hjälper oss att tolka 

situationer så att vi kan fatta ett beslut.  

Handläggare som jobbar i en byråkratisk organisation måste även följa regler, lagar och 

rutiner, de kan inte bara fatta beslut utifrån erfarenheter. Det måste finnas utrymme för 

tolkning av regler och lagar för att handlingsutrymme ska uppstå (Svensson, 2008). Om det 

inte skulle gå att tolka organisationens regler och lagar skulle det bli svårt att utöva socialt 

arbete eftersom människan är en aktiv varelse. Ett beslut fungerar bra på en klient men det 

fungerar kanske inte lika bra på nästa. Handlingsutrymme är viktigt, men det kan också 

uppstå svåra situationer där det krävs tydliga direktiv från organisationen angående vilken 

åtgärd som måste vidtas. I BBIC står det att utbildning är grundläggande för att ett barn ska 

utvecklas till en väl fungerande vuxen. Ordet grundläggande är en symbol (Trost & Levin, 

2010) som betonar allvaret med att sakna utbildning. Om barnet saknar utbildning kommer 

han/hon förmodligen att misslyckas i livet. Har barnet inte möjlighet att gå i skola måste 

socialarbetaren agera. I dessa situationer har inte handläggaren något handlingsutrymme. 

Vid arbete med människor behövs det säkerhet och kontroll. En byråkratisk organisation är 

bra i det hänseendet (Flaa et al, 1998). Nackdelen är att man kan bli allt för beroende av 

systemet, då försvinner även handlingsutrymmet hos de professionella. Weber menade dock 

att det är få organisationer som kan uppfylla kraven för en idealisk byråkrati (Flaa et al, 

1998). Det klargörs även i vår innehållsanalys av BBIC eftersom det har lämnats stort 

handlingsutrymme beträffande hur den professionella kan agera. Det handlingsutrymme som 

finns i BBIC är viktigt för, som Payne (2008) menar, att socialarbetaren hela tiden påverkas 

av klienten och att samhället ändras. Då måste även socialarbetaren utvecklas och anpassa sig. 

Hela myndigheten måste också utvecklas i takt med klient och socialarbetare, den kan inte 

vara statisk. I social konstruktivism menas att klient, socialarbetare och organisation påverkar 

varandra och utvecklas genom varandra (Payne, 2008). 

Resultatet visar att det finns handlingsutrymme i BBIC och att det finns plats för människor 

som vill vara aktiva inom organisationer som använder sig utav BBIC. 

 

7. Diskussion  

Kritiker mot BBIC menar att det inte utgår ifrån ett barnperspektiv utan snarare utifrån ett 

vuxet perspektiv (Penglase & Yetman, 2004). I de områden där handläggare hade lite 

handlingsutrymme var föräldrarollen återkommande. Det berörde då omsorgsförmåga, det vill 

säga att de ska skydda barnen och lära ut rätt beteende. Eftersom det var återkommande i 

kategori 3 betyder det att handläggare enligt BBIC inte har något handlingsutrymme utan 

måste agera. Kritik riktas mot BBIC för att tonvikten i allt för stor utsträckning läggs på 

föräldrarna. Studiens innehållsanalys visar att handläggarna saknar handlingsutrymme och 

måste handla om det finns brister i föräldrarnas omsorgsförmåga.  

BBIC bygger på att skapa en helhetsbild kring barnets situation och då spelar föräldrarna en 

avgörande roll. Föräldern har stor inverkan på barnets uppväxt och de har även stor inverkan 

på barnets aktuella situation. Om handläggaren har möjlighet att ge föräldrarna stöd kan det 
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resultera i att barnets situation förbättras. Att så gott som samtliga enheter från kategori 3 i vår 

innehållsanalys berör föräldraförmågan sänder ett tydligt budskap från BBIC till 

handläggaren. Det råder ingen tvekan om vad man anser vara den absolut viktigaste faktorn 

att som handläggare ta hänsyn till vid en utredning av barn eller unga. Som tidigare nämnts, 

blir vi osäkra på hur vi skall förhålla oss till tidigare forskning som riktar kritik mot LACS 

och BBIC för att ha ett alltför stort vuxenperspektiv. Analysen visar förvisso tydligt att 

föräldraförmågan anses vara den enskilt viktigaste faktorn att fokusera på vid en utredning av 

barn och unga i arbete med BBIC. Vi anser dock inte att det är det samma som att flytta fokus 

från barnet till föräldern. Vår tolkning är snarare att man från BBIC:s synvinkel väljer att 

lägga stort fokus på barnets situation och relation i förhållande till föräldrarna och deras 

förmåga. Föräldrarnas roll anses vara viktig eller i vissa fall helt avgörande för barnets 

fortsatta utveckling.  

Med detta sagt blir det tydligt att kritiken borde omformuleras.  Istället för att kalla det ett 

"vuxenperspektiv" inom BBIC, borde man snarare granska om organisationen i arbete med 

BBIC har rätt när de lägger stor vikt vid föräldraförmågan och kopplar den till barnets 

utveckling. Finns det adekvat forskning som visar att föräldrarnas roll är fullständigt central 

och avgörande för barnets utveckling så finns det i sin tur ingen orsak att rikta kritik mot 

BBIC. Om forskning finns som visar att föräldraförmågan inte nödvändigtvis är avgörande 

för barnets utveckling eller forskning som kan presentera andra faktorer som kan vara minst 

lika avgörande kommer saken i nytt ljus. Om så är fallet finns absolut källa för kritik 

beträffande BBIC. Att det är stort fokus på föräldrarnas förmåga när man bedömer barnets 

situation råder det ingen tvekan om, som både tidigare forskning och vår innehållsanalys 

visat. 

Det går att visa på vilken nivå handlingsutrymme existerar hos socialarbetare idag. Det finns 

de som säger att socialarbetaren har ytterst lite handlingsutrymme idag för att chefer och 

ledning har så tydliga regler och rutiner. Det finns även de som menar att handlingsutrymme 

existerar i form av att socialarbetaren tolkar, vrider och vänder på organisationens alla regler 

och rutiner så att det passar för klienten, vilket innebär att de använder sig av organisationens 

regelverk för att hjälpa klienten (Evans & Harris, 2004). Det går att diskutera om det finns 

handlingsutrymme i BBIC eller inte. När handläggaren följer ett dokument som säger klart 

och tydligt vad som ska göras och undersökas - finns det då handlingsutrymme? Studien 

resulterade i tre kategorier utifrån BBIC-triangeln och två av dessa visade att 

handlingsutrymme existerar. Dessa två kategorier visade att socialarbetaren behöver bedöma 

om han/hon skulle agera eller inte. Om handläggaren behöver göra en tolkning vid en given 

situation så finns möjlighet för honom/henne att använda sitt handlingsutrymme. 

Handläggaren måste då fundera på vilka konsekvenser hans/hennes beslut får för individen. 

Vi tror att det alltid kommer att finnas en bedömningsnivå i socialt arbete. Det är viktigt att 

det förs en diskussion kring beslut och vilka konsekvenser besluten får. Vi håller med i 

forskning som gjorts, att det är svårt att definiera handlingsutrymme som bra eller dåligt. Stort 

handlingsutrymme kan resultera i att det blir en orättvis behandling av klienter men samtidigt 

ökar det chansen att klienten får den hjälp just denne kräver. Samtidigt kan ett litet 

handlingsutrymme kanske ge rättvist stöd till samtliga klienter, men kan också innebära att de 

inte får den specifika hjälp de egentligen behöver. 

Under arbetets gång med tidigare forskning reagerade vi över hur man kopplar 

professionalism till handlingsutrymme. Det talas ofta i termer som antyder att vid en tydligare 

styrning, och därmed minskat handlingsutrymme, kommer också en inskränkning av 

professionalismen. Det som förmedlas är att en professionell socialarbetare är en 

socialarbetare med stort handlingsutrymme, medan om handlingsutrymmet krymper så skulle 
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den professionella delen i arbetet minska. I forskning talas det om professionalism kopplat till 

stort handlingsutrymme (Penglase & Yetman, 2004) och då blir motsatsen oprofessionell 

kopplat till litet handlingsutrymme. Vi menar att en inskränkning av handlingsutrymme 

rimligtvis måste grunda sig på tidigare forskning. Till exempel ger BBIC ett tydligt budskap 

till handläggaren att agera om föräldrarnas omsorgsförmåga brister. BBIC inskränker 

handläggarens handlingsutrymme beträffande detta men den inskränkningen grundar sig i 

tidigare forskning. Varför skall då socialarbetarens professionalism ifrågasättas om han eller 

hon agerar utifrån tidigare forskning där det finns tydliga direktiv för hur han/hon bör agera? 

Studien granskar handlingsutrymmet i BBIC och ger en bild av hur mycket 

handlingsutrymme handläggarna har i olika frågor vid en utredning av barn och unga. Studien 

säger dock inget om hur arbetet ser ut i verkligheten eller huruvida dessa riktlinjer från BBIC 

efterföljs i det dagliga arbetet. En naturlig fortsättning på denna studie hade varit att gå ut och 

genomföra kvalitativa intervjuer och undersöka saken med handläggarna. Här finns ett tydligt 

frö till vidare forskning.    

 

7.1 Metodreflektion  

Vid granskningen av BBIC-triangeln framgick det manifesta budskapet tydligt. Genom att en 

kvalitativ innehållsanalys genomfördes av samma material fann vi latenta budskap som 

beskrev tanken bakom BBIC som arbetsmodell. Vi kunde se hur BBIC formulerats för att 

skicka ett budskap och vägleda handläggarna vid utredningsarbete med barn och unga. Den 

har fått oss att förstå hur fokus riktats inom de olika behovsområdena. Kvalitativ 

innehållsanalys som metod har gett oss en klar bild över BBIC, med dess svagheter och 

styrkor. Den har hjälpt oss att få en tydlig bild av BBIC så att vi kunnat vara kritiska mot 

tidigare forskning som kritiserar BBIC.  

Vi valde att använda tre teorier för att skapa en helhetssyn. Teorier om byråkrati användes för 

att skapa förståelse över hur en organisation fungerar. Webers teorier om byråkrati hjälpte till 

att förklara hur arbetsplatsen där handläggarna arbetar ser ut. Teorierna om byråkrati gav en 

förklaring till varför handläggarna har ett litet handlingsutrymme i vissa fall, eftersom det 

jobbar på en organisation uppbyggt på Webers ideal om struktur. Symbolisk interaktionism 

användes för att skapa insikt i hur människor är, hur vi utvecklas och varför vi ser saker på 

olika sätt. Symbolisk interaktionism förklarade vikten av att det måste finnas ett 

handlingsutrymme eftersom alla individer är olika och således kräver ett individuellt 

bemötande från handläggaren. Socialkonstruktivismens synsätt på socialt arbete valdes för att 

skapa en förståelse över hur organisation och individ påverkar varandra. Synsättet ökade vår 

förståelse för hur relationen mellan organisation - socialarbetare - klient utvecklas med 

varandra och hur relationen förändras över tid. 

En viktig del av studien handlade om att samla in material som var relevant för syftet. Det tog 

lång tid att komma fram till vilka dokument som faktiskt styr handläggarna i deras arbete. Om 

vi skulle kunna granska handläggarnas handlingsutrymme med denna studie var vi tvungna att 

gå till botten med vilka dokument som tydligast vägleder handläggarna i deras arbete. 

Vi är medvetna om att resultatdelen som presenterades i denna studie till stor del bygger på 

vår tolkning av BBIC. Det är möjligt att en annan person skulle lagt märke till och tagit fasta 

på andra delar i materialet än vad vi gjort och därigenom kommit fram till ett annat resultat. 

Med detta i åtanke har vi genomgående varit noga med att ifrågasätta våra tankar och 

slutsatser samt i vissa avgörande fall båda analyserat materialet enskilt, för att sedan jämföra 
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slutsatserna med varandra. Följaktligen är slutsatserna i studien gemensamt 

överensstämmande. För att göra det möjligt för läsaren att granska arbetet har vi så utförligt 

som möjligt beskrivit vårt tillvägagångssätt. Vi bifogar även vårt kodningsschema så att 

läsaren själv kan ta del av processen.  
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Bilaga 1 

 

 

MENINGSENHET KONDENSERADE 

MENINGSENHET 

KOD KATEGORI TEMA 

Tidig alkoholdebut och 

tidiga avancerade 

dryckesvanor ska tas på 

allvar eftersom risken är 

stor att sådana vanor 

permanentas. 

dryckesvanor ska tas på 

allvar 

 

skall tas på allvar 3 3 = Rotade 

missförhållanden 

som får följder 

Att kunna läsa, skriva och 

räkna och i övrigt få 

tillgång till en god 

utbildning är grundläggande 

för barns möjligheter att 

utvecklas till väl fungerande 

vuxna. 

god utbildning är 

grundläggande för barns 

möjligheter att 

utvecklas 

 

är grundläggande 3 2 = Förekomst 

av 

missförhållanden  

Trygg anknytning till minst 

en vuxen tidigt i barndomen 

är avgörande för att barn 

ska utveckla goda relationer 

till andra och klara 

påfrestningar senare i livet. 

Anknytning till en 

vuxen i barndomen är 

avgörande 

 

är avgörande 3 1 =Faktorer som 

kan komma att 

skapa 

missförhållanden 

Om förälderns svårigheter 

är så stora att de inte kan 

utveckla en trygg 

anknytning 

och ett positivt samspel med 

sitt barn är det viktigt att 

barnet får möjlighet att 

knyta an till någon annan. 

Viktigt att barnet får 

möjlighet till 

anknytning 

 

är viktigt 2  

Sannolikheten för att 

utveckla diverse 

psykosociala svårigheter på 

lång sikt ökar 2–4 gånger 

efter ett sexuellt övergrepp. 

Sannolikheten för 

psykosociala svårigheter 

ökar efter sexuellt 

övergrepp. 

en risk 

 

2  

Misshandel är en traumatisk 

upplevelse som påverkar 

hela personligheten med 

förmågan till lek och 

inlärning, ger svårigheter i 

relationer samt även kan ge 

upphov till 

beteendestörningar. 

Misshandel är en 

traumatisk upplevelse 

som kan ge upphov till 

beteendestörningar. 

 

kan ge  

 

 

1  

Normbrytande beteende 

som debuterar tidigt i 

barndomen bör särskilt 

uppmärksammas, eftersom 

dessa barn löper stor risk 

för framtida sociala och 

psykiska problem. 

Normbrytande beteende 

utgör en stor risk för 

skapande av framtida 

sociala och psykiska 

problem. 

bör särskilt 

uppmärksammas 

3  

Brottsutsatthet kan också 

öka risken för egen 

kriminell utveckling. 

Brottsutsatthet kan öka 

risken för kriminell 

utveckling 

kan vara en risk 

 

1  
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Den egna självbilden samt 

kunskap om den egna 

personligheten och sin 

bakgrund är viktigt för 

barns och ungas 

identitetsuppbyggnad. 

Självbilden är viktig för 

barns 

identitetsuppbyggnad 

 

är viktigt 2  

Barn och unga som har 

känslo- och 

beteendemässiga 

svårigheter har ofta en 

otydligare självbild och 

lägre självkänsla. 

Känslo- och 

beteendemässiga 

svårigheter är ofta ett 

tecken på lägre 

självkänsla 

är ofta 2  

Identiteten blir ofta svagare 

utvecklad hos barn och 

unga med otrygga band till 

föräldrarna. 

Identiteten blir svagare 

hos barn med otrygga 

band till föräldrarna. 

påverkar ofta 2  

Barn och ungdomar som 

växer upp med föräldrar 

som missbrukar riskerar att 

utveckla sämre självbild. 

Barn till missbrukande 

föräldrar riskerar att 

utveckla sämre självbild 

kan vara en risk 1  

Barns tidiga erfarenheter av 

relationen till föräldrarna 

eller andra vuxna i 

föräldrarnas ställe lägger 

grunden till nya relationer 

senare i livet. 

Barns erfarenheter av 

relationer lägger 

grunden till nya 

relationer senare i livet 

 

är grundläggande 

 

3  

En samfälld forskning visar 

att sambandet mellan 

antisocialt beteende och 

umgänge med kamrater 

med antisocialt beteende är 

starkt när det gäller att 

förutsäga antisocialt 

beteende. 

Sambandet mellan 

antisocialt beteende och 

umgänge är strakt när 

det gäller att förutsäga 

antisocialt beteende 

har en stark 

koppling 

 

 

2  

Samstämmiga studier från 

främst socialpsykologin har 

visat att gott uppträdande 

och yttre framtoning är en 

tillgång för att klara sig i 

vuxenlivet. 

Gott uppträdande är en 

tillgång för att klara sig 

i vuxenlivet 

 

är en tillgång 

 

1  

Barn och unga behöver lära 

sig att förstå vilket intryck 

de ger sin omgivning utan 

att för den skull gå in i en 

överdriven anpassning. 

Barn och unga behöver 

förstå vilket intryck de 

ger sin omgivning 

 

är viktigt 2  

Å andra sidan riskerar barn 

och unga som växer upp 

med föräldrar som har svårt 

att klara föräldrarollen att 

själva få träda in i 

föräldrarnas ställe och ta 

mycket mer ansvar för 

hemmet 

Barn som växer upp 

under otrygga 

förhållanden kan risker 

att behöva ta för stort 

ansvar 

 

kan vara en risk 1  
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än de är mogna för. 

En central föräldrauppgift 

är att ge barn fysisk, 

materiell och närande 

omsorg. 

Omsorg är en central 

föräldrauppgift 

 

är centralt 

 

3  

Problem hos föräldrarna i 

form av t.ex. missbruk eller 

psykiska problem 

kan innebära att föräldrarna 

kan komma att försumma 

såväl sina egna som 

barnets fysiska behov. 

Missbruk eller psykiska 

problem kan leda till att 

föräldrarna försummar 

barnets behov 

 

kan riskera 1  

Mindre barn behöver skydd 

mot faror utifrån, medan 

äldre barn ibland kan 

behöva skyddas mot deras 

egna riskfyllda beteenden. 

Barn i olika åldrar har 

olika behov av omsorg 

 

behöver alltid 3  

Den beskyddande 

funktionen handlar också 

om att skydda barnet från 

att utsättas för irrationella 

reaktioner och skadliga 

beteenden av föräldrarna 

och andra omsorgspersoner. 

Föräldrars irrationella 

reaktioner eller skadliga 

beteende får inte drabba 

barnet 

 

får inte 3  

Föräldraskap handlar om att 

uppmuntra och engagera sig 

i barnet på ett känslomässigt 

positivt sätt och vara lyhörd 

för barnets signaler och 

anknytningsbehov. 

Gott föräldraskap kräver 

engagemang och 

lyhördhet 

måste tillåtas 3  

Ett bristande positivt 

känslomässigt engagemang 

i barnet visar sig genom att 

föräldrar är otillgängliga 

och inte närvarnade för 

barnet. 

Frånvarande föräldrar är 

ett tecken på bristande 

engagemang 

 

är en risk 2  

Föräldrar med psykisk 

sjukdom eller 

missbruksproblem kan ha 

svårigheter att kontrollera 

de egna känslorna, detta kan 

yttra sig i t.ex. våldsamt 

eller avskärmat beteende. 

Psykisk sjukdom eller 

missbruk kan leda till 

att föräldrar inte kan 

kontrollera sin känslor 

 

kan vara en risk 

 

1  

Barn behöver respons och 

bekräftelse utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Barn behöver respons 

och bekräftelse 
är viktigt 2  

Barn som har realistiska 

förväntningar på sig själv 

behöver inte oroa sig för att 

Realistiska 

förväntningar på barnet 

stärker barnets 

är viktigt 2  
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de är tillräckligt duktiga. självförtroende  

Man behöver vara 

konsekvent när man sätter 

gränser, och dessa gränser 

måste stå i relation till 

barnets ålder och 

kompetens. 

Föräldrars gränser 

behöver vara 

konsekventa och 

realistiska 

skall ha 

 

3  

Barn måste få hjälp att lära 

sig vad som är acceptabelt 

och tryggt beteende. 

Barn måste få hjälp med 

utvecklandet av gott 

beteende 

måste få 3  

Svåra konflikter mellan 

föräldrar och barn utgör en 

dålig modell för 

konflikthantering och kan 

leda till att barnet inte lär 

sig handskas med konflikter 

på ett konstruktivt sätt. 

Svåra konflikter mellan 

barn och förälder kan 

påverka barnets sätt att 

hantera konflikter 

 

kan påverka 1  

Problem hos föräldrarna i 

form av psykiska problem, 

missbruk eller om det 

förekommer våld mellan 

föräldrarna kan göra att de 

får det svårt att organisera 

familjens och barnets liv på 

ett stabilt och förutsägbart 

sätt. 

En otrygg eller ostabil 

familjemiljö kan 

påverka barnet negativt 

 

kan påverka 1  

Föräldrar med en 

oförutsägbar livsstil skapar 

en oförutsägbar livssituation 

som för barnet kommer att 

präglas av oro och ångest. 

En oförutsägbar livsstil 

hos föräldrar kommer 

att skapa ångest hos 

barnet 

 

kommer skapa 

 

3  

Den berättelse som finns 

om familjens bakgrund och 

upplevelser och följderna 

av dessa kan utgöra en 

viktig del i tolkningen av 

det som för tillfället pågår i 

en familj. 

Familjens historia utgör 

en viktig del i tolkning 

av familjens aktuella 

situation 

 

kan vara 1  

Förekomst av psykiska 

problem, 

förståndshandikapp, 

missbruk, kriminalitet och 

våld mellan föräldrarna. 

Dessa problem påverkar 

föräldraförmågan negativt 

och ökar risken att 

barn far illa. 

Sjukdom, missbruk och 

våld ökar risken för att 

barn far illa 

 

ökar risken 2  

Ovan nämnda problem 

utgör i sig en risk för att 

barn och unga ska fara 

illa och det ska alltid 

Ovan nämnda problem 

utgör i sig en risk och 

skall alltid beaktas i 

skall alltid 

 

3  
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beaktas i utredningen. utredningen 

Men föräldrarnas problem 

betyder inte med automatik 

att barn far illa, utan 

problemen ska betraktas i 

ett helhetssammanhang. 

Problemen ska betraktas 

i ett 

helhetssammanhang 

 

krävs alltid 3  

Om det finns en förälder 

eller nära anhörig som kan 

möta barnets behov kan 

riskerna reduceras. 

Finns andra vuxna kan 

barnets risk reduceras 

 

kan minska 1  

För barn som lever i utsatta 

familjer, där t.ex. någon av 

föräldrarna har psykiska 

problem, kan anhöriga ofta 

fungera både som stöd och 

kontroll. 

Anhöriga kan ofta 

fungera som både stöd 

och kontroll 

 

 

kan ofta 1  

Med utgångspunkt i barnets 

eller den unges bästa är det 

emellertid alltid viktigt att 

undersöka vilka resurser 

som finns i nätverket, såväl 

personer i föräldrarnas som 

i barnets eget nätverk. 

Det är alltid viktigt att 

undersöka barnets hela 

nätverk 

 

måste alltid 3  

Det finns också ett samband 

mellan ekonomisk 

fattigdom och ohälsa hos 

barn och unga, såväl fysisk 

som psykisk. 

Det finns ett samband 

mellan ekonomisk 

fattigdom och ohälsa 

hos barnet 

kan påverka 1  

Att vara ensamförälder, 

arbetslös, bidragsberoende, 

att känna utanförskap och 

inte behärska svenska 

språket kan göra det mycket 

svårt att ge barn nödvändig 

omsorg och trygghet. 

Utanförskap kan riskera 

barnets omsorg och 

trygghet 

 

kan vara 1  

En otrygg boendesituation 

är ur familjens och inte 

minst barnets perspektiv 

en mycket stor påfrestning. 

En otrygg 

boendesituation är en 

mycket stor påfrestning 

för barnet 

mycket stor 

påverkan 

3  

Många barn känner ofta 

skam inför kamrater eller 

djup oro inför den otrygga 

situationen. 

En otrygg hemsituation 

skambelägger ofta 

barnet  

kan ofta 

 

1  

Arbetslösa ungdomar som 

inte kan etablera sig på 

arbetsmarknaden riskerar att 

i högre utsträckning än 

andra ungdomar få psykiska 

problem och 

missbruksproblem. 

Arbetslösa ungdomar 

riskerar att få psykiska 

problem och 

missbruksproblem 

 

är en risk 2  
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Social isolering och 

begränsat socialt kapital 

ökar även risken för 

vanvård, försummelse och 

övergrepp. 

Begränsat socialt 

umgänge ökar risken för 

vanvård och övergrepp 

 

ökar risken 2  

Boendemiljöer som främjar 

mänskligt umgänge och 

utvecklingen av sociala 

nätverk kan reducera risker 

för att barn och unga ska 

fara illa. 

Ett rikt socialt umgänge 

reducerar risken för att 

barn skall fara illa 

är ett skydd 2  

 

 


