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In Sweden there are a relatively large amount of studies about BBIC and social workers 

experiences of the assessment framework. The previous studies show us that BBIC, not 

only, has contributed to a positive work for social workers in their practical work with 

children and adolescents. The study intends to investigate social workers experiences of 

the implementation of BBIC, and experiences of the assessment framework in the 

practical work with children’s investigations. The empirical material has been collected 

through qualitative interviews with social workers in the Social Services. The study 

shows us that the social workers do find the fundamental idea of BBIC to be necessary 

and positive. However, our collected material indicates that social workers often find 

that BBIC has contributed to time pressure and increased administrative work as it is 

described as comprehensive and time consuming. 

Our social workers also experienced a reduced contact with clients after 

the implementation of BBIC. This poses the question about clients participation in their 

investigations, which BBIC is meant to increase, and if it has increased or not when the 

social workers experiences less time for meetings with their clients. BBIC as an 

assessment framework is also meant to increase legal certainty in the investigations. 

This will be questioned as the result shows us that our social workers experience a large 

flexibility in interpreting the investigation, depending on which social worker who 

writes it and in which municipality the client lives. We could not see any importance of 

in which municipality the social workers were employees and how they answered the 

questions. The most important conclusion our study shows us is that the assessment 

framework defects in its ability to be adapted in the Social Services. This might have 

led to the experiences of BBIC being more negative among the social workers in our 

study. 
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Förord 

Att skriva uppsats är en process som varit både utvecklande och utmanande. Den här 

perioden börjar lida mot sitt slut och trots flera motgångar på vägen har det varit en 

givande och lärorik tid tillsammans. Vi vill rikta ett speciellt tack till våra fantastiska 

intervjupersoner som ställt upp och delat med sig av både tid och erfarenheter utan att 

tveka. Våra samtal har varit otroligt intressanta och utan er hade vi inte kunnat skriva 

vår uppsats. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Catharina Carlsson för hennes kloka och givande ord,  

samt hennes ständigt visade engagemang och intresse i vårt uppsatsskrivande. Du har 

givit oss många tankeställare och under stress och motgångar tagit ned oss på jorden. 

 

 

Tack!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Akronymer 
 

BBIC- Barnets behov i centrum 

DN- Dagens nyheter 

HVB- Hem för vård eller boende 

IVO- Inspektionen för vård och omsorg 

JO- Justitieombudsmannen 

LACS- Looking after children system 

LVU- Lagen om vård av unga 

NPM- New Public Management 

SDN- Stadsdelsnämndereformen 

SOL- Socialtjänstlagen 

SVD- Svenska dagbladet 
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1. Inledning 
 
I en studie av Johansson (2007, s.47) undersöks socialsekreterares upplevelser av 

instrumentet BBIC (Barns behov i centrum) som är ett system för handläggning inom 

socialtjänsten. Studiens resultat visar på att socialsekreterare upplever en ökad 

stressnivå utifrån den tilltagande dokumentationen som BBIC bidrar med. Den 11 

oktober 2014 publiceras en artikel i DN av forskaren Pia Tham (2014) som utgår ifrån 

hennes studie kring arbetsförhållanden inom individ- och familjeomsorgen. I artikeln 

framkommer att arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och 

ungdomsärenden, allvarligt har försämrats under de senaste tio åren. I studien upplever 

socialsekreterarna att arbetskraven ökat påtagligt, medan klientkontakten minskat 

betydligt (Dagens nyheter, 2014). Även SvD publicerar 27 april 2015 en artikel som 

utgår från Akademikerförbundet SSR:s kartläggning av arbetssituationen inom individ- 

och familjeomsorgen, där en växande kris inom socialtjänsten beskrivs. Utifrån artikeln 

framkommer att socialsekreterare upplever en allt för hög arbetsbelastning kombinerat 

med långa utredningstider. Läget beskrivs vara värst inom barn-och ungdomssektorn 

(Svenska dagbladet, 2015). Detta väcker frågor kring huruvida BBIC är en bidragande 

faktor till att socialsekreterare i större utsträckning upplever en förhöjd stressnivå på sin 

arbetsplats.  

 

1.2 Bakgrund 
 
I England har debatten om vård för placerade barn pågått sedan 80-talet. Studier visar 

på brister i handläggning av barnavårdsutredningar, så som avsaknad av systematiska 

beskrivningar av barnets behov, analys, planering och uppföljning (Socialstyrelsen 

2013, s.14). Tham (2008, s.23) beskriver att Storbritanniens barnavårdsarbete varit hårt 

bevakat av media och framställts som mycket negativt, vilket har påverkat 

arbetsklimatet inom socialtjänsten. Efter hård kritik riktad mot familjehem och 

institutionsvården ville socialtjänsten och andra myndigheter i England finna effektivare 

metoder för kvalitetsökning i den sociala barnavården (Socialstyrelsen 2013, s.13). 

Därmed utvecklades programmet ”Looking after children system” även kallat ”LACS”. 

Tanken var att redovisa de faktorer som bidrog till barnens positiva utveckling, samt 

underlätta dokumentationen. Tanken var även att utveckla socialsekreterares förmågor 
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att analysera insamlad information, samt involvera barnet och familjen i 

utredningsprocessen (Socialstyrelsen 2013, s.13). 

Likheter fanns i det svenska utvecklingsarbetet där kritik riktades mot 

socialtjänstens arbete med placerade barn och resultat av insatser vid handläggning och 

dokumentation. JO och riksdagens revisorer riktade skarp kritik mot familjevården 

under åren 1991-92. Det handlade främst om att uppföljningstider inte hölls, barnen 

kom sällan till tals i utredningarna och ofta saknades en vård- respektive 

behandlingsplan (Socialstyrelsen 2013, s. 16). Socialstyrelsen fick därmed i uppdrag att 

utveckla familjehemsvården och beslutade sig för att pröva det engelska materialet 

LACS. I Sverige kallades projektet Dartingtonprojektet, vilket startade år 1995. Tanken 

var att undersöka huruvida det engelska materialet LACS var tillämpbart i Sverige. 

Projektledarna tilltalades av det barnfokuserade materialet, samt det systematiska 

upplägget i LACS (Socialstyrelsen 2013, s.16).  

  Med utgångspunkt i den engelska modellen växte BBIC fram som en 

svensk version av LACS, detta med hjälp av socialstyrelsen och sju svenska kommuner 

(Socialstyrelsen 2013, s.17). BBIC är en förkortning av ”barnets behov i centrum” och 

ett system för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. BBIC 

har utvecklats, samt anpassats till svensk lag och praxis. Målsättningen är att ge barn 

och unga som är aktuella inom socialtjänsten samma förutsättningar som andra barn i 

samhället (ibid 2013, s.17). BBIC är ett verktyg som är tänkt att komma till rätta med 

tidigare nämnda brister, detta genom att stärka barnets ställning i utredningar, förbättra 

samarbetet kring barnet, skapa struktur och systematik i arbetet med utredningarna, 

samt bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet genom en nationell enhetlighet 

(Socialstyrelsen 2013, s.17). 

Det finns röster som öppet kritiserat BBIC och det engelska LACS. 

Nygren, Hyvönen & Khoo (2009, s.503) beskriver i sin artikel hur både svenska och 

kanadensiska socialarbetare benämnt LACS och BBIC-utredningar som omfattande och 

upprepande. Rekommendationer som att göra utredningarna kortare och minska antalet 

frågeställningar har uttryckts bland socialarbetare. Det framkom dessutom att 

socialsekreterare som använde sig av utredningsinstrumentet BBIC upplevde 

utredningsinstrumentet som tidskrävande (ibid 2010, s.503). Socialarbetare från 

Kanada, Australien och Sverige betonade betydelsen av att avsätta tid för varje klient, 

samt införa mer praktiska övningar och uppföljningar i klientarbetet. Socialsekreterarna 
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påtalade vikten av barnets delaktighet både i planering som beslutsfattande (Nygren, 

Hyvönen & Khoo 2010, s.503). 

 

1.3 Problemformulering 
BBIC är ett utredningsinstrument som har implementerats av de flesta kommuner i 

Sverige och är tänkt att bidra med struktur och systematik, samt tillförsäkra kvalité och 

rättssäkerhet i utredningsarbetet. BBIC som instrument bidrar med en relativt stor frihet 

att användas och tolkas på olika sätt utifrån utredande socialsekreterare, vilket i sin tur 

bidrar till frågan kring huruvida utredningarna riskerar att bli olika utifrån vem som 

tolkar dem. Detta kan kopplas samman med hur pass rättssäkert BBIC kan anses vara 

med tanke på att instrumentet är tänkt att öka rättssäkerheten för den enskilde, men då 

strukturen utgör en så pass stor flexibilitet att det kan tänkas äventyra den. BBIC kan 

där av tänkas spela en stor roll i huruvida rättssäkerheten har ökat eller minskat för 

klienten i utredningsförfarandet. 

I samband med tidigare forskning, som visar på att BBIC inte endast 

medfört positiva resultat, samt utifrån undersökningar kring försämrade 

arbetsförhållanden i socialtjänsten har vi valt att undersöka socialsekreterares 

upplevelser av BBIC. Studien kommer genomföras i små samt mellanstora kommuner 

för att upptäcka eventuella skillnader kring socialsekreterarnas upplevelser beroende på 

organisationens storlek och utformning. Tanken med studien är att den ska bygga vidare 

på och utveckla tidigare forskning på området med ett fokus på organisatoriska 

skillnader.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa socialsekreterares upplevelser och syn på implementeringen 

av BBIC inom socialtjänsten och hur utredningsinstrumentet har påverkat det sociala 

barnavårdsarbetet i praktiken. 

 

1. På vilket sätt har införandet av BBIC påverkat handläggningsrutinerna och det 

dagliga arbetet? 

2. Vilka möjligheter respektive svårigheter upplever socialsekreterarna i arbetet 

med BBIC, utifrån socialtjänstens organisation och arbetssituation? 
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3. På vilket sätt upplevs BBIC ha bidragit till en ökad rättssäkerhet i arbetet med 

barnavårdsutredningar? 

 

1.5 Avgränsningar 
Stuidens utgångspunkt har varit att utgå från socialsekreterares upplevelser kring 

implementeringen av BBIC och hur instrumentet påverkat det dagliga arbetet inom 

socialtjänsten. Vi har valt att inte lägga huvudsakligt fokus på huruvida barnets 

delaktighet i utredningsarbetet har stärkts eller ej. Detta för att det kan uppstå 

svårigheter i att diskutera kring barnets delaktighet utifrån socialsekreterarens 

perspektiv. Som socialsekreterare kan man inneha ett barnperspektiv, men barnets eget 

perspektiv och upplevelser av sitt deltagande i utredningen kan inte säkerställas genom 

föreliggande studie. Att intervjua barn eller brukare kan etiskt ifrågasättas, inom ramen 

av en c-uppsats är en sådan studie inte möjligt genomförbar. De etiska svårigheterna 

kan tänkas vara en anledning till de få antal studier som gjorts kring barnets perspektiv i 

utredningsförfarandet. 

 

1.6 Disposition 
Studien har delats upp i sju kapitel. Första kapitlet berör studiens ämne och beskriver 

problemet som studien ska behandla. Utifrån inledningskapitlet är tanken att läsaren ska 

få en förståelse för studiens inriktning. I avsnittet beskrivs även BBIC-konceptet för att 

öka förståelsen kring BBIC:s innebörd och uppbyggnad. I det andra kapitlet presenteras 

tidigare forskning som ligger inom ramen för studiens syfte och frågeställningar. I 

kapitel tre redogörs kortfattat för den teoretiska referensram som använts i analysen av 

insamlad empiri. Det fjärde kapitlet innefattar en redovisning av studiens metodval och 

tillvägagångssätt. I femte kapitlet presenteras empirin där läsaren ges tillgång till 

intervjumaterialet utifrån olika teman. Efter sammanställningen av resultatet följer det 

sjätte avsnittet för analys av det insamlade materialet med hjälp av tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. I det sjunde och avslutande kapitlet vävs studien ihop i 

form av en slutdiskussion där resultat ocn analys diskuteras och problematiseras. 

 
 
 

 



 
 

5 
 

2. BBIC konceptet 
 
BBIC är föreliggande studies huvudtema och i följande avsnitt presenteras dess 

uppbyggnad och koncept. Syftet är att avsnittet ska bidra till att ge läsaren en ökad 

förståelse för instrumentet och dess tillämpning i praktiken. Följande avsnitt kommer 

beröra BBIC:s grundprinciper, BBIC-triangelns utformning, samt en utförligare 

beskrivning av de stöddokument och formulär som ingår i arbetet med 

utredningsinstrumentet.  

 
2.1 BBIC och grundprinciperna 
 
BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning avseende barn i den  

sociala barnavården. Syftet med BBIC är att främja samarbete kring barnet, skapa  

struktur i dokumentationen, samt bidra till ökad rättssäkerhet (Dahlberg & Forsell 2006, 

s.13). BBIC grundar sig på nio grundprinciper som tar sin utgångspunkt i värdegrund, 

teori och metodsyn i linje med aktuell forskning, samt lagstiftning och praxis 

(Socialstyrelsen 2013, s.21). Grundprinciperna understryker att utredningsarbetet och 

uppföljning ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg & Forsell 

2006, s.14). 

 BBIC:s grundprinciper är följande; ”barn och unga i centrum”, principen 

bygger på att barn inte ska ses som passiva objekt utan som självständiga och handlande 

indivier. Barn ska ses som unika individer med individuella behov och ska ha rätt till 

båda sina föräldrar. Principen bygger även på att barnet ska stå i centrum vid planering, 

utredning och uppföljning (Socialstyrelsen 2013, s.22).  Principen om ”teoretiska 

utgångspunkter” utgår ifrån den centrala utvecklingsekologin i BBIC. Teorin 

utvecklades av den amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner. Utvecklingsekologin 

beskriver barnet och dess utveckling i ett helhetsperspektiv, där utvecklingen sker i 

samspel med och i interaktion med olika faktorer i barnets omgivning (Socialstyrelsen 

2013, s. 26). I de teoretiska utgångspunkterna inom BBIC ingår inte enbart 

utvecklingsekologin. Anknytningsteori, teorier om kritiska perioder för barnet, risk och 

skyddsfaktorer, sårbarhet och motståndskraft är exempel på utgångspunkter som BBIC 

grundar sig på (Socialstyrelsen 2013, s. 28). Principen om ”likvärdiga möjligheter för 

alla barn” utgår ifrån att socialtjänsten på ett professionellt sätt ska arbeta för att se det 

enskilda barnet och familjens svårigheter. Barn som är i behov av skydd och stöd ska 

uppmärksammas och ges lika möjligheter som andra barn att utvecklas optimalt utifrån 
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sina förutsättningar (Socialstyrelsen 2013, s. 30). Principen ”samarbete med barnet och 

familjen” har som utgångspunkt att öka kraven om delaktighet i utredningsarbetet. Stöd 

och skydd för barnet ska ges i samarbete med hemmet. Forskning visar på att barn och 

föräldrars deltagande är en förutsättning för en nyanserad utredning (Socialstyrelsen 

2013, s. 32). ”Samverkan mellan myndigheter vid utredning av insatser” är en princip 

som avser att verka för socialtjänstens ansvar att samverka i frågor som rör barnet. 

Barnet kommer under livet i kontakt med flera verksamheter i samhället, exempelvis 

hälso- och sjukvård, skola och polis. Socialtjänsten har ett förstahandsansvar att se till 

att samverkan med myndigheter sker (Socialstyrelsen 2013, s. 33). Att ”identifiera 

resurser och svårigheter” grundar sig på att i såväl utredning som uppföljning ska 

positiva samt negativa aspekter identifieras och beskrivas. Socialsekreteraren ska i 

utredningsarbetet söka fakta och inte styras av förutfattade meningar (Socialstyrelsen 

2013, s. 34). Det är inte alltid som en utredning i första hand avslutas med en insats, i 

vissa fall kan det vara aktuellt att besluta om insatser under utredningens gång. Detta 

kan göras då det finns behov av omedelbart skydd eller till skydd för ett barn som 

riskerar att utsättas för fara, vilket principen om ”insatser under utredningstiden” 

innefattar (Socialstyrelsen 2013, s. 34). Principen ”utredningen som utgångspunkt för 

planering och uppföljning av insatser” bygger på att utredningsunderlaget ska utgöra 

grunden för planering och uppföljning. Detta för att information som avses viktig i 

utredningen, ej ska falla bort. Principen om ”kunskaper och beprövad erfarenhet” 

beskriver den kunskapsbas som socialt arbete bygger på. Kunskapsbasen består av 

teorier och forskning, samt praktikerns egen erfarenhet och kunskaper. Ett 

evidensbaserat socialt arbete innebär att socialsekreteraren i utredningsarbetet utgår 

ifrån forskning och praktisk erfarenhet kring barns och föräldrars behov och resultat av 

insatser (Socialstyrelsen 2013, s.35). 

 

2.2 BBIC-triangeln 
I BBIC finns en illustrerad triangel som är en symbol för BBIC:s idéer. Triangelns syfte 

är att användas för informationsinsamling under utredningstiden eller för uppföljningar 

(Socialstyrelsen 2013, s.26). Triangeln bygger på de tidigare refererade 

grundprinciperna (se ovan), där barnets situation ska bedömas utifrån triangelns tre 

sidor. Sidorna utgår ifrån barnets utveckling och förutsättningar (Socialstyrelsen 2013, 

s.37). I triangelns mitt finns barnet. De tre sidorna runt om barnet är barnets behov där 

faktorer kring barnet utreds. Dels föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov och 
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vikten av att kunna stödja barnets utveckling. I  familj och miljö beskrivs de faktorer 

som kan vara av vikt för barnets utveckling och föräldrarnas förmåga. De tre sidorna 

ställs i relation till varandra. Inom varje område lyfts styrkor och svagheter. Detta görs 

för att på bästa sätt få en helhetsbild av barnets livssituation och dess komplexitet 

(Socialstyrelsen 2013, s.37-52). Triangeln kan även användas för att analysera 

information eller utgöra en tankemodell för socialarbetare och andra yrkesgrupper, samt 

för att lättare kunna tala kring barnet och dess utveckling (Dahlberg & Forsell 2006, 

s.24). 

 
 

 
 

(Socialstyrelsen 2013, s. 37) 
 

 

2.3 BBIC- formulär och stöddokument 
BBIC instrumenetet bygger inte enbart på triangeln. Konceptet innefattar flera 

dokument som täcker hela ärendeprocessen i utredningsarbetet, från en 

anmälan/ansökan till uppföljning av insatser. Formulären är uppbyggda efter triangeln 

och grundprinciperna. Syftet med formulären är att bidra med en tydligare ram kring 

vilken information som behöver samlas in (Dahlberg & Forsell 2006, s. 24). 

Socialstyrelsen (2013) rekommenderar att de som inte arbetat enligt BBIC bör erbjudas 

grundutbildning av lokala BBIC-utbildare. Utbildningen omfattar grundprinciperna, 

triangeln och formulären. Rekommendationer kring vidare stöd i det löpande arbetet 

med BBIC ges också. Socialstyrelsen påpekar dock att formulären aldrig kan ersätta den 

enskilde socialsekreterarens professionella kunskap och omdöme (Socialstyrelsen 2013, 
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s.59). BBIC formulären innehåller hjälptexter och statistik för systematisk uppföljning. 

Formulären består av grunduppgifter kring barnet, exempelvis namn, personnummer, 

adress, vårdnadshavare osv. I formuläret för ansökan dokumenteras information där 

barnet eller vårdnadshavaren självständigt ansökt om stöd från socialtjänsten. I 

formuläret för anmälan registreras den information som framkommit när barn eller unga 

riskerar att fara illa (Socialstyrelsen 2013, s.60). Formuläret utredningsplan upprättas 

när en utredning har inletts och består av planering kring utredningen. Utredningsplanen 

kan exempelvis innehålla de mest centrala frågeställningarna som utredningen kan 

komma att utgå ifrån, samt information kring vilka som kommer att omfattas av den 

(Socialstyrelsen 2013, s.61). Själva utredningsformuläret används för att dokumentera 

relevanta uppgifter om barnet, vårdnadshavarnas förmåga och faktorer i familj och 

miljö. I formuläret dokumenteras även synpunkter från vårdnadshavaren och barnet. 

Formuläret för vårdplan innefattar dokumentation om barnets övergripande vårdbehov 

och målsättningar (Socialstyrelsen 2013, s.62). Genomförandeplan för 

öppenvårdsinsatser är ett formulär som används när barnet eller den unge fått beslut om 

öppenvårdsinsatser. I formuläret blickas framåt mot förändring och relevanta mål 

redogörs för. Formuläret för placeringsinformation  innehåller viktig information om 

barnet som är viktig för familjehemmet eller HVB-hemmet vid placering av ett barn 

(Socialstyrelsen 2013, s.63). Genomförandeplan för placering är ett formulär som 

upprättas för barn som vårdas och placeras utanför hemmet. Den aktuella vårdplanen 

bryts ner i konkreta delmål som resulterar i en genomförandeplan (Socialstyrelsen 2013, 

s.63). Uppföljning av pågående insatser används vid uppföljning och avslutning av 

öppenvårdsinsatser. Det används även vid placering där målen utvärderas gällande 

huruvida de har uppnåtts eller ej (Socialstyrelsen 2013, s.64). Formuläret för 

övervägande vid placering SoL och övervägande vid placering LVU används vid 

överväganden om vården fortfarande behöver kvarstå. I formuläret beskrivs barnets 

utveckling och hur insatserna har fungerat (Socialstyrelsen 2013, s.64). Omprövning vid 

placering LVU används när exempelvis vårdnadshavaren eller barnet begär att vården 

ska upphöra. I formuläret beskrivs exempelvis barnets utveckling och hur insatsen har 

fungerat, samt vårdnadshavarnas situation och socialsekreterarens bedömning 

(Socialstyrelsen 2013, s.64). De formulär som ingår i ”På väg” används för att 

underlätta socialtjänstens arbete med de unga vuxna som flyttar efter exempelvis en 

långvarig placering och nu ska ut i vuxenlivet (Socialstyrelsen 2013, s. 117). 



 
 

9 
 

Det finns även stöddokument som ska underlätta planering, informationshämtning och 

fördjupa utredning och uppföljning (Socialstyrelsen 2013, s. 65). Stöddokumenten som 

ingår i BBIC är fördjupningsteman för sex olika åldersgrupper, konsultationsdokument 

för förskola, förskoleklass och skola, anvisningar för läkarundersökning, olika 

samrådsdokument, samtal med placerade barn och unga, protokoll för uppföljning samt 

på väg-enkäter för utflyttning av såväl unga som föräldrar (Socialstyrelsen 2013, s.65).     

Sammanfattningsvis är instrumentet BBIC en hjälp för socialsekreterare i 

arbetet med såväl en anmälan/ansökan som uppföljning. Instrumentet ska vara så pass 

enhetligt att det kan tillämpas i alla barnutredningar. 
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3. Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer att beskriva de studier och material som undersöker 

upplevelser av BBIC, utifrån socialsekreterares perspektiv. Nedanstående forskning 

bygger på enkätstudier, aktstudier och intervjuer med socialsekreterare. Den forskning 

som anses relevant utifrån studiens syfte kommer att lyftas. Då föreliggande studie har 

ett socialsekreterarperspektiv kan den tidigare forskningen hjälpa till att tydliggöra vår 

insamlade empiri. Den kan även användas för att styrka ett resonemang eller för att 

påvisa motsägelser i upplevelser av instrumentet. De upplevelser som framkommer i 

den tidigare forskningen samt föreliggande studie kan sedan relateras till varandra och 

öka förmågan att resonera kring likheter och skillnader i organisation och utformning. 

 
3.1 Förändringar i utredningsförfarandet 
I en forskningsrapport av Gladh & Palm (2011) undersöks hur barnet följs upp med och 

utan BBIC. Författarna studerar förändringar i barnavårdsutredningar där BBIC använts 

som handläggningssystem. Studien har en kvantitativ ansats och 

undersökningsmaterialet består av 132 granskade akter och utredningar från ett flertal 

kommuner. Utöver detta har författarna granskat journalanteckningar, vårdplaner och 

uppföljningsdokument (Gladh & Palm 2011, s.22). 

De förtjänster med BBIC, som författarna tolkar in genom sitt resultat, är 

att BBIC har bidragit med ökad träffsäkerhet i valet av insats då socialsekreterarna har 

blivit trygga i att ha en färdig mall att utgå ifrån och inte bara sin egen erfarenhet och 

kunskap (Gladh & Palm 2011, s.47). De brister som tolkas in av författarna utifrån 

studiens resultat är att BBIC bidrar till en minskad klientkontakt. Detta då 

socialsekreterarna står inför ett överbelastat blankettsystem som tenderar att stjäla 

värdefull tid (Gladh & Palm 2011, s.48). 

I Svendsens (2012) forskningsrapport undersöks socialsekreterares 

upplevelser av BBIC. Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar kan ses att BBIC har 

bidragit till ett större fokus på barnets behov. Även struktur och systematik har 

förbättrats i barnutredningarna, i enlighet med motiven till BBIC. 
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3.2 BBIC- Utformning och praktiskt användande 
Svendsen (2012) betonar att det finns en tydlighet och klarhet i arbetet med 

barnavårdsutredningar där BBIC används. Däremot kan socialsekreterare uppleva 

svårigheter i att sålla bland relevant fakta, detta beror på att informationen oftast blir så 

omfattande att det bidrar till svårigheter att göra en adekvat tolkning (Svendsen 2012, 

s.59). Svendsen (2012, s.60) beskriver hur socialstyrelsen varnar för att 

socialsekreterare överarbetar utredningar och påtalar att utredningsinstrumentet bör vara 

flexibelt för att kunna anpassa utredningen till ett enskilt ärende. Svendsen (2012, .62) 

beskriver att den rättssäkerhet som BBIC ska bidra med framhålls som en central 

aspekt, dock visar studien på att utredningar kan utformas på olika sätt beroende på 

vilken socialsekreterare man tilldelas. Svendsen (2012) menar på att det är svårt att 

bortse från det ekonomiska intresse som finns för att hålla tillbaka kostnaderna i den 

sociala barnavården. Svendsen (2012, s.62) beskriver vidare att utredningarna kan 

anpassas och matchas så att de passar utbudet av insatser som aktuell kommun förfogar 

över, då instrumentet kan böjas i olika riktningar på grund av dess flexibilitet.  
Rasmusson (2004, s. 81) har i sin utvärdering av socialsekreterares arbete 

med barnavårdsutredningar enligt BBIC fått fram resultat som visar på att 

socialsekreterare upplever formulären som alldeles för detaljerade och svåranvända. 

Utredningsarbetet upplevs som allt för styrt och administrativt betungande. Även i 

Johanssons (2007) studie beskrivs de risker som finns med ett färdigt koncept likt BBIC 

och att det kan leda till ytterligare dokumentation och fyrkantighet. I Johanssons (2007, 

s. 47) studie ansågs ökad dokumentation och ambitionsnivå i sin tur bidra till förhöjd 

press och stress bland socialsekreterarna. En del av intervjupersonerna uppgav dessutom 

att BBIC kan leda till att mängden information om problematik och missförhållande kan 

kännas övermäktigt och skapa frustration. 

 

3.3 Omfattning kontra tidsbrist med BBIC som instrument 
Det övergripande syftet i Svendsens (2012) studie var att undersöka socialarbetares 

uppfattning och förtjänster med BBIC som utredningsinstrument. Tidsbrist är en 

ständigt återkommande faktor, vilken socialsekreterarna menar på inte enbart handlar 

om tekniska svårigheter utan även att BBIC-utredningarna tar mycket tid. 

Socialsekreterarna påtalar att det är svårt att få tiden att räcka till då det sociala 

barnavårdarbetet ofta präglas av akuta, snabba beslut och insatser (Svendsen 2012, 

s.59).  
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Nordqvist (2008, s.2) har i en delrapport från socialförvaltningen gjort en 

enkätundersökning där 34 personer deltog från socialtjänsternas barn och 

ungdomsenheter. I gruppen ingick utöver socialsekreterare även arbetsledare, utredare 

och behandlingspersonal. Studien visade på att avsaknad av tid ses som ett hinder för att 

diskutera, samt utbilda sig vidare i BBIC. Nordqvist (2008, s.21) menar att det 

föreligger en konflikt mellan den tid som krävs för att använda BBIC i förhållande till 

annat arbete som ska göras. Nordqvist (2008, s.21) beskriver en struktur som inte är 

anpassad till de tidsbegränsningar som existerar i det sociala arbetet. Han lyfter 

argumentet att organisationens anpassning till kvalitetskraven i BBIC kan vara en 

möjlig anledning till tidsbristen. 

Den påtalade tidsbristen kan även ses i Rasmussons(2004) studie. 

Rasmussen(2004) har tidigare berört området genom en utvärdering av 

socialsekreterares arbete med barnavårdsutredningar enligt BBIC. De hinder 

socialsekreterarna ansåg föreligga för att fullt ut omsätta BBIC i praktiken beskrevs 

vara tidsbrist, bristande arbetsro, hög personalomsättning, organisationsförändringar, 

hög arbetsbelastning, samt bristande feedback och utbildning (Rasmusson 2004, s.81).  

Rasmussons (2004) studie stämmer överens med resultatet i Svendsens (2012) studie. 

De nackdelar som framkom av arbetet med BBIC var att instrumentet upplevdes som 

svåranvänt av de socialsekreterare som medverkade i studierna. Utredningarna 

påpekades vara allt för administrativa. Flera av socialsekreterarna beskrev att  

utredingsunderlaget som samlats in ofta blev så omfattande att det utgjorde svårigheter i 

att sålla mellan relevant och irrelevant information (Rasmussen, 2004; Svendsen, 2012). 

Studiernas överensstämmer dessutom gällande de fördelar som socialsekreterarna 

upplevde att BBIC medfört. Utredningarna beskrevs ha blivit mer nyanserade, 

välgrundade samt bidragit till en mer tillförlitlig dokumentation. Beslut upplevdes ha 

blivit bättre underbyggda än tidigare och utredningarna påtalades tillföra en tydligare 

struktur och systematik (Rasmussen, 2004; Svendsen, 2012).  

 

3.4 Likheter och skillnader i olika kontext 
Nygren, Hyvönen, Rasmusson & Khoo (2009) beskriver skillnader i utbildningsmaterial 

och riktlinjer för utredningsinstrumenten LACS och BBIC genom en jämförelse av 

Kanada, Australien och Sverige. Studien visar på att implementeringen av 

utredningsinstrumenten skiljer sig åt beroende på kontextuella förhållanden, 

administrativa system, traditioner och kulturer (Nygren, Hyvönen, Rasmusson och 
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Khoo 2009, s.457). Detta kan tolkas som att organisationer har olika förutsättningar att 

implementera ett utredningsinstrument på ett effektivt sätt.  

Nygren, Hyvönen & Khoo (2010) har forskat kring implementeringen av 

BBIC och LACS genom utskick av frågeformulär till socialsekreterare i Kanada, 

Sverige och Australien. Forskarna beskriver utifrån studiens resultat att flertalet 

kanadensiska och svenska socialsekreterare uttryckte att instrumenten bidrog till att 

utredningarna blev för omfattande och upprepande. Detta kan även ses i 

Svendsens(2012) samt Rasmussens(2004) studier. Rekommendationer till de som 

strävade efter att implementera BBIC eller LACS var att göra utredningarna kortare och 

reducera antalet frågeställningar, då instrumentet upplevdes som tidskrävande (Nygren, 

Hyvönen & Khoo 2010, s. 500). De australienska socialsekreterarna påpekade i större 

utsträckning vikten av ett bra IT-stöd, samt att avsätta tid till att lära sig det nya 

systemet (Nygren, Hyvönen & Khoo 2010, s. 499). 

För att sammanfatta avsnittet tidigare forskning kan vi tydligt se att 

rösterna kring BBIC som utredningsinstrument och implementeringen är många. BBIC 

upplevs som både positivt och negativt av socialsekreterare, såväl internationellt som i 

Sverige. Överlag upplevs BBIC bidra till ökad kvalitet i utredningar, samt tillföra 

struktur och systematik, vilket anses underlätta för socialsekreterarna. Däremot upplevs 

BBIC vara tidskrävande och bidra med omfattande dokumentation.  Tidigare forskning 

har i huvudsak ej berört huruvida det finns organisatoriska skillnader eller likheter i 

upplevelserna av BBIC och inte heller vilka faktorer som varit till grund för 

implementeringen enligt socialsekreterare. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
För att besvara huruvida BBIC har bidragit till förändringar i det praktiska 

utredningsarbetet samt hur implementeringen har upplevts av socialsekreterare, har vi 

valt att använda oss av teorier om rättssäkerhet i form av formell rättssäkerhet som 

analysverktyg. Även New Public Management har valts som en teoretisk utgångspunkt i 

föreliggande studie med anledning av dess teorier kring införande av förändringar i 

offentliga organisationer. NPM har använts för att kunna analysera varför och vad 

implementeringen av BBIC kan ha tänkas berott på.  

 

4.1 Teori om rättssäkerhet 
4.1.2 Formell rättssäkerhet 
Gustafsson (2002, s.313) poängterar i sin avhandling att formell rättssäkerhet innebär att 

på rättslig väg skydda individen och dennes rättigheter genom att motverka eventuellt 

godtycke i rättsligt beslutsfattande. Detta innebär att den enskilde genom 

rättstillämpningen ska kunna förutse konsekvenser av egna handlingar eller rättsliga 

beslut. Den formella rättssäkerheten bygger enligt Gustafsson (2002, s. 25) på ett starkt 

förutsägbarhetsrekvisit. Förutsägbarheten tar sin utgångspunkt i tydliga regler. 

Förutsägbarhet ska verka för att ge enskilda individer skydd då rättsliga beslut inte ska 

fattas på grund av otydligheter i lagstiftning (Staaf 2005 s.28). Den formella 

rättssäkerheten bedöms vara en angelägenhet mellan en rättslig beslutsfattare i sin 

yrkesutövning och en enskild. Staaf (2005, s.31) betonar att i den formella 

rättssäkerheten ingår, förutom krav på rättslig förutsägbarhet, även rättslig likhet. 

Likhetsprincipen bygger på att skydda enskilda mot offentlig diskriminering. Alla fall 

ska bedömas likvärdigt och enskilda ska beaktas lika inför lagen. Den formella rättsliga 

likheten innebär enligt Staafs (2005, s.31) definition att myndigheter grundar sig på 

rättsnormer som ska vara lika för alla. Det innebär att ingen får ges rätt att tilldelas 

speciella förmåner eller slippa straff som rättsreglerna yrkar på. Staaf (2005, s.59) 

definerar formell rättssäkerhet utifrån att de enskilda individerna ska kunna ha tillit till 

rättsordningen och lagstiftningens stabilitet för att kunna förutse rättsliga konsekvenser. 

Förutsägbarhet ska bidra till att skapa trygghet för medborgarna i relation till offentliga 

myndigheter och därmed leda till ökad rättssäkerhet (ibid 2005, s.59). 
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4.2 New Public Management 
I mitten på 1980-talet började landets kommuner att introducera olika 

marknadsmekanismer i förvaltningsorganisationerna. Detta gjordes för att få ökat 

medborgarinflytande i form av högre kvalitet på tjänster och service, samt för en ökad 

valfrihet. Det centrala motivet till organisationsförändring var utifrån ekonomiska 

aspekter (Blomberg 2004, s.14). Det offentliga sektorns effektivitet ifrågasattes och där 

med var tanken att introducera marknadsliknande krav i organisationen som i sin tur 

skulle öka effektivitet och produktion. Förändringar i de svenska kommunerna tog sitt 

ursprung i den internationella trenden ”New Public Management”. NPM hade som 

fokus att utveckla och effektivisera den offentliga sektorns organisation (Blomberg 

2004, s.14). 

NPM innefattas av en rad idéer som är lånade från näringslivet och de 

privata företagens sätt att styra organisationer (Almqvist 2006, s.10). Målstyrning 

brukar lyftas fram som en huvudsaspekt när man talar om NPM. Tanken är att 

politikerna ska sätta målen och att förvaltningen ska vara handlingsinriktad och uppnå 

dem. Genom att separera politik och handling kan förvaltningen företagiseras. 

Förändringar som uppstår i dagens samhälle grundar sig på världsomfattande koncept 

som växt fram utifrån globala plan (Almqvist 2006,  s. 14). De tar sig uttryck i olika 

samhällen med fokus på att reformera. NPM är präglat av antaganden om samhället och 

hur det sociala livet kan förvaltas och därmed administreras mer effektivt. Om vi ser till 

den offentliga sektorn har utvecklingen det senaste decenniet handlat om 

kvalitetsperspektivet och hur medborgarnas möjligheter att påverka verksamheten har 

ökat. Syftet med att implementera NPM har enligt Almqvist (2006) varit att 

åstadkomma förändringar i verksamheter som präglats av tradition och professionalism, 

exempelvis den svenska socialtjänsten. 

 

4.2.1 Konkurrensutsättning 
Almqvist (2006, s.39) definererar konkurrensutsättning utifrån hur organisationen och 

dess ledning väljer att lokalisera organisationens gränser. Det är en fråga om den mest 

effektiva lösningen. Antingen ska saker och ting göras själv inom organisationen eller 

så ska marknaden sköta detta. Införandet av marknad och konkurrens inom offentlig 

sektor kan leda till förbättrad produktivitet och effektivitet. Marknadslösningar innebär 

en valfrihet som gör det möjligt att förbättra den fördelsmässiga effektiviteteten. 

Marknadseffektiviten ökar eftersom en effektiv marknad är en situation där utbud och 
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efterfrågan väger lika. Uppdelning av politik och förvaltning inom offentlig sektor ska 

hindra att tjänstemännen tillges en för stor makt (Almqvist 2006, s.40). 

 

4.2.2 Kontraktstyrning 
Kontraktstyrning handlar om hur organisationen kan utveckla sin kompetens som  

beställare. Inom kontraktstyrning ingår marknadsdisciplinen, vilken syftar till tilldela 

roller som beställare och utförare. Beställaren ska ha fokus på vad som presenteras och 

utföraren på hur saker och ting ska presenteras (Almqvist 2006, s.54-55). Därigenom 

ska marknaden bidra till att utförarna strävar efter att producera på ett sätt som gör dem 

konkurrenskraftiga och beställaren ges olika valmöjligheter. Beställaren definierar vad 

som kommer ut av det genomförbara uppdraget och styr upp så att förhållandena 

avseende effekter och resultat blir tillfredsställande för alla parter. Almqvist (2006, 

s.60) redogör för demokratiargumentet som bygger på att brukaren har  möjlighet att 

påverka kontakten så att det speglar deras behov. Ett exempel som Almqvist (2006, 

s.63)  beskriver är att Stockholms stads beställare i SDN reformen genom 

upphandlingsdokument fick definiera vilka kvalitetskriterier de ansåg vara mest 

centrala. Beställarna prioriterade kvalitetskriterierna kompetens och tillgänglighet, 

medan utförarna prioriterade tillgänglighet, information/kommunikation, kompetens 

och brukaranpassning.  

  Kvalitetsmedvetandet kan grunda sig på olika processer i verksamheten, 

exempelvis hur tillgänglighet och brukaranpassning ska utformas. Detta innebär att 

mötet med brukaren därmed tenderar att bli viktigare än effekten av själva mötet. Det 

finns enligt Almqvist (2006, s.80) ett antal teorier kring att förändringar kan vara svåra 

att genomföra i organisationer. En teori är att organisationerna bör förstås utifrån sina 

mångfaldiga intressen. Med detta menar man att det finns krafter i organisationer som 

välkomnar förändring, medan det finns krafter som hellre ser att organisationen förblir 

som den en gång varit (Almqvist 2006, s. 81). 

 

4.2.3 Kontrollstyrning 
Argumenten för decentralisering av organisationer har sin grund utifrån påverkan av 

effektivitet och känsla för individens betydelse. I en allt komplexare värld med snabb 

förändringstakt och ökade kompetenskrav och lokal anpassning har decentralisering 

setts som den legitima styrprincipen för organisationsförändringar (Almqvist 2006, 

s.88).  
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Organisationsförändringar ska bidra till bättre styrning och kontroll över verksamheter 

och dess ekonomi.  Den styrningsteknik som förknippas med decentralisering är 

målstyrning. Formuleringar av mål och uppföljning ska användas effektivt för att nå det 

eftersträvande målet (ibid s.91-92). En organisationsförändring kan ses som ett medel 

att bedriva en mer fokuserad verksamhetsutveckling. Dock är det svårt att invänta 

effekter av en förändring innan man påbörjar nästa eller väljer att återgå till 

organisationsstukturen som tidigare existerade. 

Almqvist (2006, s.89) beskriver de positiva effekter som lyfts fram kring 

decentralisering. Det inre effektivitetsargumentet syftar på att decentralisering kan leda 

till att organisationen utnyttjar sina resurser fullt ut, medan det yttre 

effektivitetsargumentet beskriver organisationens anpassningsförmåga gentemot externa 

fält. Motivationsargumentet innebär att decentralisering kan leda till en ökad motivation 

i organisationen. Slutligen finns kompetensargumentet som menar på att genom 

decentralisering så skapas förutsättningar för att ta tillvara på kompetensen bland 

medarbetare samt utveckla den (ibid 2006, s. 89). Almqvist (2006, s.133) beskriver hur 

en förändring kan medföra att fel egenskaper förstärks i organisationen. Med detta 

menar han att en planerad förändring ibland kan leda till att egenskaper som man avsåg 

att minska eller få bort, istället förstärks ytterligare. 

 

Motivet bakom valet av teorierna formell rättssäkerhet och New Public Management 

har grundat sig på att båda teorierna bland annat eftersträvar ett ökat brukarinflytande 

för klienten. Den formella rättssäkerheten ska se till att alla individer är lika inför lagen 

och motverka diskriminering. Rättssäkerheten ska bidra till att brukaren får ett ökat 

inflytande i beslut och i insatser som har betydelse för deras livssituation. Med NPM 

eftersträvas ett ökat kvalitétsarbete och brukarens/beställarens möjligheter till att 

påverka kontakten med socialsekreteraren, så att insatser speglar klientens behov. 

Kvalitét och rättssäkerhet går därför in i varandra. Kvalitén i utredningarna eftersätts 

utifrån dess förmåga att upprätthålla ett rättssäkert utredningsarbete för individen. 

Teorierna blir relevanta på så sätt att de hjälper oss att analysera huruvida införandet av 

BBIC lett till en kvalitétshöjning i det sociala barnavårdsarbetet eller inte. Teorierna kan 

även hjälpa oss att förstå hur och varför man valt att implementera BBIC i 

organisationen. 
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5. Metod  
I metodkapitlets nio avsnitt presenteras val av undersökningsmetod, kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, tillvägagångssätt, urval, genomförande av intervjuerna, 

datainsamling och analysmetod, förförståelse, etiska aspekter samt validitet och 

reliabilitet. Samtliga avsnitt har redogjorts för med studiens syfte och frågeställningar i 

åtanke. 

 

5.1 Val av undersökningsmetod 
För att få en förståelse för socialsekreterarnas tankar och upplevelser kring 

implementeringen av BBIC och vilka förändringar instrumentet medfört i 

utredningsarbetet har en kvalitativ metod valts för studien. Bryman (2011, s. 341) 

beskriver att i kvalitativ forskning läggs vikt vid förståelse av den sociala verkligheten 

och hur den upplevs av omgivningen. För att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar har kvalitativa intervjuer använts. Kvale & Brinkmann (2014, s. 17) 

beskriver hur den kvalitativa forskningsintervjun utgår ifrån att försöka förstå världen 

utifrån intervjupersonernas synsätt och undersöka hur människor upplever situationer de 

ställs inför och vilka erfarenheter som dessa ger upphov till. Intervjuer kan därmed ses 

som värdefulla då intervjupersonerna ges en stor frihet att svara på sitt egna sätt.  
 

5.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter och upplevelser, därför 

har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. För att knyta an till 

socialsekreterarnas erfarenheter och upplevelser är semistrukturerade intervjuer 

relevanta i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011, s. 415) 

betonar att semistrukturerade intervjuer bygger på specifika teman som ska belysas 

utifrån en intervjuguide där frågorna inte behöver besvaras i enlighet med 

intervjuguiden. Metoden kan nämligen bidra till värdefull data då intervjuaren ges 

möjlighet att ställa frågor och följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden (ibid 2011, s. 

415). I kvalitativa intervjuer fokuseras intresset på intervjupersonernas åsikter och 

ståndpunkter och intervjun i sig kan med frihet röra sig i olika riktningar beroende på 

vad personen i fråga anser vara relevant och viktigt. I kvalitativa intervjuer eftersträvas 

nyanserade och detaljerade svar (Bryman 2011, s.413), vilket är en central utgångspunkt 

i vår studie.  
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5.3 Tillvägagångssätt 
I enlighet med studiens syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide 

bestående av tre olika teman: Implementeringen av BBIC, BBIC idag och BBIC i 

framtiden (se bilaga 2). Intervjugudien granskades av vår handlerade för att se över dess 

struktur och läsbarhet. Detta är viktigt för att frågorna ska fungera så bra som möjligt 

och inte trötta ut personen i fråga i form av upprepningar eller otydligheter (Patel & 

Davidsson 2011, s.86). I samband med detta togs en första kontakt med områdeschefer i 

olika kommuner. Kontakten togs via mail eller telefon för att presentera studiens syfte 

och genomförande, samt undersöka möjligheten till intervjuer utifrån urvalskriterierna 

med socialsekreterare som arbetade inom barn- och ungdomsenheten. I många fall så 

meddelade områdescheferna att de skulle föra informationen vidare till 

socialsekreterarna, dels för att bedöma huruvida det fanns socialsekreterare som passade 

in på våra urvalskriterier, dels för att undersöka intresse för medverkan i studien. I andra 

fall fick vi själva ta kontakt med socialsekreterare som stämde in på våra urvalskriterier 

efter en första etablerad kontakt med områdescheferna som givit oss mailadresser eller 

telefonnummer till eventuella intervjupersoner. Vi upplevde att det i många fall var 

svårt att komma i kontakt med våra intervjupersoner då många områdeschefer skulle 

återkomma till oss men hörde aldrig av sig. 

  Varje socialsekreterare informerades om studiens syfte och genomförande 

via telefon och i andra fall mail. Ett informationsbrev skickades därefter ut via mail till 

de intervjupersoner som kom att bli aktuella för studien, detta för att säkerställa att 

deltagarna hade förstått syftet med studien, samt fått en chans att överväga sin 

medverkan. Informationbrev skickades dessutom till områdeschefer i de kommuner där 

intervjuer skulle genomföras. Utöver utskick av informationsbrev skickades även 

intervjuguiden ut till intervjupersonerna efter önskemål om att få förbereda sig inför 

intervjun.  
 
5.3.1 Arbetsfördelning 
Vi har under uppsatsens gång försökt göra en så jämn arbetsfördelning som möjligt. För 

att göra arbetet mer effektivt delade vi upp arbetet i olika områden som vi ansvarade 

mer för, dock har vi båda mer eller mindre varit delaktiga i samtliga delar av uppsatsen. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vilka arbetsområden som genomförts och vem 

de i huvudsak har skrivits av.  
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Uppsatsens inledning har skrivits av Antonia. Bakgrund, problemformulering samt syfte 

och frågeställningar har vi skrivit tillsammans. Antonia har ansvarat för att skriva om 

BBIC-konceptet. Avsnittet om tidigare forskning har Antonia haft övergripande ansvar 

för , dock har vi hjälpts åt med att söka efter relevant litteratur. Kapitlet teorietiska 

utgångspunkter delade vi upp i två, Viktoria har beskrivit teori om formell rättssäkerhet 

och New Public Management har vi skrivit tillsammans. Viktoria har haft ett större 

ansvar för metoddelen genom uppsatsprocessen. Resultat och analysdelen har vi båda 

haft ett gemensamt huvudansvar för och skrivit tillsammans, så även slutdiskussionen. I 

arbetet med uppsatsen har vi mestadels suttit i tät anslutning till varandra, vilket har 

underlättat för diskussioner kring avsnitten. Vid tillfällen detta inte varit möjligt har vi 

haft telefonkontakt. Vi har under hela uppsatsprocessen läst igenom varandras texter 

och aktivt bidragit med våra åsikter och resonemang i uppsatsens alla delar. Vår 

upplevelse är att vi har lagt ner lika mycket tid och likvärdigt bidragit till studiens 

genomförande.  

 
5.4 Urval  
 
Då studiens syfte och frågeställningar utgår ifrån socialsekreterares erfarenheter och 

reflektioner kring införandet av BBIC gjordes urvalet bland yrkesverksamma 

socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten. För deltagande i föreliggande studie 

var kravet att intervjupersonerna skulle ha erfarenhet av det sociala arbetet med barn 

och unga, både innan och efter införandet av BBIC för att på så sätt kunna beskriva hur 

arbetet förändrats efter implementeringen. I enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar gjordes ett målinriktat urval. En första kontakt togs med områdeschefer 

inom individ-och familjeomsorgen via telefon och mail för att få tillgång till 

intervjupersoner. Områdescheferna hänvisade sedan vidare informationen kring 

studiens syfte till socialsekreterarna på barn och familjeenheterna och därefter fick de ta 

en första ställning till om de var intresserade av att medverka i studien eller inte. 

Bryman (2011, s.434) beskriver det målinriktade urvalet utifrån ett strategiskt urval där 

individer väljs ut i relation till studiens forskningsfrågor. 

Dessvärre skedde ett bortfall av en intervjuperson på grund av personliga 

skäl. Sammanlagt intervjuades sju socialsekreterare från både små samt mellanstora 

kommuner. Våra farhågor före etablerad kontakt med områdescheferna var att den 

rådande höga arbetsbeslatning som är välkänd inom landets socialtjänster skulle bidra 
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till ett underskott av intervjupersoner. Dock besannades inte farhågorna, utan istället 

upplevdes en positiv respons och ett större intresse för studien än förväntat.  

Valet av flera olika stora kommuner syftade till att undersöka huruvida kommunstorlek 

och därmed verksamhetens organisation hade betydelse för socialsekreterarnas 

upplevelser av BBIC i det dagliga barnavårdarbetet, eller ej.  

 

5.5 Genomförande av intervjuerna 
Då intervjuerna var tematiserade utifrån studiens syfte och frågeställnignar gavs 

intervjupersonerna möjlighet att påverka följdfrågorna och formulera svaren på eget vis. 

Detta gör att utrymmet för variation i svaren ökar (Andersson & Swärd 2008, s 239). 

Intervjuerna genomfördes individuellt med varje socialsekreterare för att få så värdefull 

data som möjligt och för att personen i fråga skulle känna sig trygg med att dela sina 

åsikter och erfarenheter. Enskilda intervjuer genomfördes för att de svar som gavs inte 

skulle påverkas av ytterligare en part. Intervjuerna skedde ostört med varje 

socialsekreterare på deras respektive kontor eller i ett avsatt besöksrum på socialtjänsten 

(Bryman 2011, s.420-421). Endast en intervju genomfördes på annan plats då denna 

ägde rum utöver arbetstid. Varje intervju varade max 60 min och sju olika 

socialsekreterare från fyra olika socialtjänster intervjuades på sin respektive arbetsplats.    

En av oss ansvarade för intervjuguiden och de färdigformulerade frågorna utifrån syfte 

och frågeställningar, medan den andre i större utsträckning ansvarade för relevanta 

följdfrågor och stödanteckningar. Vi valde att turas om gällande denna metod och 

fördelade ansvarsområdena likvärdigt. Innan varje intervju informerade vi utifrån 

informationsbrevet (se bilaga 1) kring de forskningsetiska principerna, det vill säga att 

deltagandet var frivilligt och att medverkan när som helst kunde avbrytas. Även 

information kring valmöjligheten att inte behöva besvara en viss fråga gavs. Dessutom 

informerades intervjupersonerna kring att namn, ålder och kommun skulle komma att 

avidentifieras i studien. Intervjupersonerna uttryckte att de var intresserade av att se det 

slutliga resultatet. Vi informerade då kring möjligheten att ta del av studiens resultat 

innan publicering på DiVA för att intervjupersonerna skulle kunna ge synpunkter på 

materialet.  

   Före intervjuerna togs i beaktan hur vi skulle sitta så att maktpostitionen 

inte blev så tydlig i mötet med intervjupersonerna. Då vi kom att sitta vid runda bord 

blev strategin att inte sitta ”två mot en” då vi ville skapa en mer naturlig 

samtalssituation och öka känslan av ett normalt samtal snarare än att personen skulle 



 
 

22 
 

känna sig utfrågad. Intervjupersonerna skulle inte behöva känna att de blev satta i en 

underlägsen maktsituation då vi var två stycken som intervjuade. Somliga 

intervjupersoner uttryckte nervositet och vi uppmärksammade detta genom försök till en 

mer avslappnad diskussion. Intervjuerna varade max en timme och varierade i längd 

beroende på hur mycket erfarenhet socialsekreterarna hade kring ämnet.  

För att intervjupersonernas upplevelser skulle gestaltas på bästa sätt så spelades varje 

intervju in med hjälp av en mobiltelefon. Detta infomerades om i informationsbrevet 

men även innan intervjun startade. Det anses lämpligt att be om samtyckte för 

inspelning inledningsvis i intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.53). 

informationsbrevet framgick tydligt att vårt önskemål var att intervjuerna skulle spelas 

in. Innan varje intervju redogjorde vi muntligen för önskemålet att få spela in intervjun, 

vilket godkändes av alla medverkande. Att majoriteten av intervjuerna genomfördes på 

arbetsplatsen gav oss möjlighet att intervjua socialsekreterarna i en lugn och ostörd 

miljö, vilket Bryman (2011, 420-421) menar på är viktigt för att säkerställa kvalitéten i 

intervjuinspelningar. Efter två genomförda intervjuer råkade vi ut för ett missöde. Då vi 

enbart hade tillgång till en mobiltelefon med inspelningsfunktion så var tanken att 

intervjuerna skulle skickas över mellan författarna för att utifrån angiven tidsram 

underlätta transkriberingen. Desvärre ledde detta till att tekniken svek oss. Vårt 

inspelade material förvann då säkerhetskopiering inte gjorts efter genomförda 

intervjuer. Vi hanterade det tekniska missödet genom att ta kontakt med våra 

intervjupersoner via mail och telefon för att förklara vad som inträffat samt erbjöd en ny 

tid för att göra om intervjuerna. Dock var vi noggranna med att utifrån de 

forskningsetiska principerna poängtera att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

inte skulle känna sig tvingade att medverka i tron om att deras avhopp skulle få en 

negativ inverkan på resultatet (Vetenskapsrådet, 2002).  Intervjupersonerna var 

förstående till det tekniska missödet och valde trots detta att ställa upp på en ny intervju.  
 

5.6 Datainsamling och analysmetod 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det empiriska materialet ordagrant. 

Precis som Bryman (2011, s. 429) poängterar så är transkribering en tidsödande process, 

men bidrar till en ökad förståelse för det empiriska materialet. Efter transkriberingen 

läste författarna igenom det insamlade empiriska materialet för att få en helhetbild över 

innehållet. Därefter lästes materialet igenom ytterligare en gång med ett analytiskt 

synsätt och sedan delades det empiriska materialet in utifrån dess relevans för studiens 
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syfte och frågeställningar. För att analysera studiens resultat använde vi oss av tematisk 

analys. Tillvägagångssättet tematisk analys är avsett att fungera som ett ramverk för den 

kvalitativa datan (Bryman 2011, s. 528). Detta innebär att forskaren söker efter olika 

teman i sitt insamlade intervjumaterial och sedan delar in analys och resultat under 

dessa (Bryman 2011, s. 551). Teman valdes ut efter transkribering av det insamlade 

materialet då vi tydligare kunde se likheter och skillnader i det empiriska materialet. En 

tematisk analys kan tänkas underlätta analysen av all data samt öka förståelsen för den. 

Detta tillvägagångssätt bidrar till att förstärka minnet av det som har sagts vilket 

underlättar en noggrann analys av materialet (Bryman 2011, s.428). 

 

5.6.1 Litteratursökning 
I arbetet med litteratursökningen använde vi oss av en så kallad systematisk sökning då 

vi sökte efter litteratur kring det valda ämnet (Rienecker & Stray-Jörgensen 2014, 

s.138). Vi använde oss av Linnéuniverisitetets universitetsbibliotek samt databaserna 

LIBRIS, Social service abstract och SwePub. Våra sökningar gjordes utifrån centrala 

begrepp kring studien. Detta gjordes även i valet av relevant litteratur. Sökningar på 

både svenska och engelska ord har gjorts. Några exempel på sökord är BBIC, 

socialsekreterare, barnavårdsarbete, barnavårdsutredningar, implementering+BBIC, 

LACS, Looking after children, child-centered social work, social work. De sökord vi 

valde att använda oss av när vi letade efter material till studien har bidragit till många 

träffar då de även varit relevanta inom andra områden där av har mängden träffar på 

sökorden varit stor. Till en början valde vi ut den litteratur vars titlar och 

sammanfattningar verkade relevanta och intressanta för studiens syfte, vilket är ett bra 

sätt för att snabbt sätta sig in i innehållet (Riencker & Stray-Jörgensen 2014, s.139). 

Därefter granskade vi litteraturen mer noggrant för att se ifall den kunde komma att 

användas och tillämpas på studien. Vi använde oss även av DiVA portal för att hitta 

andra uppsatser som berört liknande område, detta för att få förslag på intressant 

litteratur. De sökord man väljer att använda sig av är viktiga då de kommer att styra 

uppsatsens förförståelse och perspektiv, så även de ord man väljer att inte söka på 

(Rienecker & Stray-Jörgensen 2014, s.141). De sökord vi använde oss av i vår 

litteratursökning var ord som speglades av ämnet vi ville skriva om. Främst sökte vi på 

ord som; socialtjänsten, socialsekreterare+upplevelser, BBIC+upplevelser, 

implementering+BBIC, barnavårdsutredningar, arbetsvillkor+socialtjänsten. Materialet 
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som valdes ut användes sedan för att beskriva tidigare forskning och som hjälp för att 

analysera resultatet.  
 

5.7 Förförståelse  
 

”Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna 

(Gilje & Grimen 2007, s.179).” 
 

De förutsättningar vi har med oss mynnar ut i vad som förstås eller inte förstås (Gilje & 

Grimen 2007, s.179). Förförståelse är en nödvändighet då en text eller ett fenomen ska 

tolkas, detta för att upptäcka vilka idéer och riktningar som kan komma att styra studien 

(Gilje & Grimen 2007, s.179). Studiens författare har genomfört sin VFU på 

socialtjänsten, samt givits möjlighet till timvikariat inom verksamheten. Författarnas 

tillgång till och insyn i utredningsinstrumentet BBIC har bidragit till erfarenheter i 

arbetet med studien. Förförståelsen har påverkats på så sätt att fördelar och nackdelar 

har upplevts med systemet, men framför allt har vi blivit införstådda med missnöje 

kring ökad dokumentation i utredningsarbetet med barn och ungdomar. Vid insamling 

av empirin fanns en föreställning om att de flesta socialsekreterare skulle svara på ett 

visst sätt, då vi genom att vara yrkesverksamma fått en bild av hur flera 

socialsekreterare upplever sina arbeteten inom socialtjänsten. Vi utgick ifrån att rösterna 

kring BBIC skulle vara många och att starka åsikter kring arbetssättet skulle 

framkomma. Detta har vi haft med oss och försökt reflektera över vid utformandet av 

intervjuguiden för att den skulle ge så öppna frågor som möjligt och inte präglas av 

förutfattade meningar. Förförståelsen har påverkat valet av forskningsområde då en 

inblick i och erfarenhet av BBIC sedan tidigare funnits. Trots det faktum att man som 

forskare försöker distansiera sig från det studerade området har man än dock vissa 

förväntningar och föreställningar om det man ska undersöka (Ahrne & Svensson 2012, 

s.10). Som samhällsforskare är man alltid en del av det man forskar om och de som 

väljer att delta i intervjun kan påverkas av att de själva blir föremål för forskning. Vilket 

betyder att de kan styra intervjun eller sitt sätt genom att ljuga eller göra motstånd 

(Ahrne & Svensson 2012, s10). 

 

5.8 Etiska aspekter 
De etiska aspekter som beaktats i studien tar sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer som lämpar sig för samhällsvetenskaplig forskning. 
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Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.Med fokus på informationskravet informerades intervjupersonerna 

kring syftet med forskningsstudien, att deras deltagande i studien var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Detta gjordes både muntligt 

och skriftligt i form av ett informationsbrev. Hänsyn till samtyckeskravet togs genom att 

säkerställa att intervjupersonerna var medvetna om att deras deltagande byggde på 

frivillighet. De medverkande i studien gavs själva rätt att bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de ville delta. Detta beaktade vi genom att tydligt informera hur lång tid 

intervjun kunde tänkas ta, men även känna av ifall osäkerhet uppstod under intervjun 

och det i så fall kunde föreligga skäl att avsluta den. Intervjupersonerna kunde när som 

helst välja att avbryta intervjun utan att det för dem själva skulle innebära negativa 

följder (Vetenskapsrådet 2002). 

  I studien kom även konfidentialitetskravet att beaktas (ibid, 2002). Alla 

uppgifter som framkom i studien kom att behandlas konfidentiellt. Det vill säga att 

personliga uppgifter så som namn, ålder, kommun eller andra personliga förhållanden 

kring den enskildes identitet ej kom att röjas. Konfidentialiteten beaktades även genom 

de citat som valdes ut vid framställningen av resultatet. Information som kunde tänkas 

vara identifierbar med intervjupersonerna publicerades inte i uppsatsen. Trots 

försiktighetsåtgärder föreligger alltid en risk att någon kan kännas igen genom sättet de 

uttrycker sig på i citaten. Intervjuerna spelades in och hölls sedan åtskilt från obehöriga. 

Intervjuerna har sedan raderats för att skydda de individer som deltog i intervjuerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

  Intervjuerna hölls med socialsekreterare i olika kommuner, vilket 

resulterade i att anonymiteten stärktes ytterligare då intervjupersonerna kunde tänkas bli 

mer svåridentifierbara. De kommuner som blev aktuella för studien namngavs inte i 

resultat och analys, detta för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med att 

information som delades ej kunde kopplas till den socialtjänst de var verksamma i eller 

till dem personligen. Intervjupersonerna informerades även kring nyttjandekravet och 

att uppgifter som samlats in enbart skulle komma att användas som forskningsändamål i 

form av en c-uppsats (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonerna gavs tydlig 

information kring att uppsatsen skulle komma att publiceras för offentligt bruk. I 

studien kommunicerades principerna både muntligt och skriftligt. Vid en första kontakt 

via telefon och under själva intervjuerna, samt genom tydlig redovisning i 

informationsbrevet. 
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5.9 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet om man så önskar kalla det, beskriver huruvida resultatet 

från en undersökning kan reproduceras vid en annan tidpunkt eller om det påverkas av 

slumpmässiga faktorer (Kvale & Brinkmann 2014, s.295). Vid användning av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer i föreliggande studie kan det finnas svårigheter i 

att uppnå likvärdiga resultat då undersökningen bygger på intervjupersonernas egna 

tankar, känslor och erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) beskriver hur 

tankar och känslor under tid komma att förändras. Tillförlitligheten i studien präglas 

dessutom av den förförståelse som vi haft kring fenomenet, vilket har inneburit att 

följdfrågor samt analys kan ha speglats av egen erfarenhet. Detta har vi varit medvetna 

om och försökt motverka genom att förhålla oss objektiva och inte väga in egna 

värderingar i resultatet. Våra personliga roller har oundvikligt påverkat utgången av 

studiens resultat. Detta då en likadan studie utfärdad av andra författare hade kunnat se 

annorlunda ut då forskarens sätt att intervjua samt analysera inte går att kopiera fullt ut.  

Begreppet validitet, eller trovärdighet som används i kvalitativ forskning, 

beskriver huruvida studiens resultat samstämmer med det forskaren från början ämnat 

studera (Kvale & Brinkmann 2014, s.296). Trovärdigheten har ständigt beaktats genom 

att författarna haft studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt för att 

säkerställa att det studerade är det som ämnat studeras. Trovärdigheten har beaktats i 

insamling av tidigare forskning och i val av teorier för att på så sätt säkerställa dess 

relevans för studiens forskningsämne. För att säkerställa studiens trovärdighet 

ytterligare har resultatet skickats till de personer som medverkat för att bekräfta att vi 

uppfattat dem på ett korrekt sätt. 

  I kvalitativ forskning berörs begreppet överförbarhet. Kvalitativ forskning 

bygger snarare på att få ett djup i studien än att få en bredd, vilket däremot ofta 

eftersträvas i kvantitativ forskning (Bryman 2011, s. 355). I kvalitativ forskning 

undersöks i större utsträckning betydelsen av och det unika i den sociala verkligheten 

(ibid 2011, s.355). Det kan inte tas för givet att det som undersökts och resultatet som 

framkommit går att applicera i andra sammanhang än det som har studerats, detta med 

anledning av att resultatet bygger på intervjupersonernas egna tankar, känslor och 

erfarenheter. 

 

 

 



 
 

27 
 

6. Sammanställning av empiri 
I följande del kommer socialsekreterarnas upplevelser och syn på 

utredningsinstrumentet BBIC att redovisas, samt hur implementeringen av instrumentet 

upplevs ha påverkat det praktiska utredningsarbetet i de utvalda socialtjänsterna. Detta 

beskrivs genom en redogörelse av de citat som framförts under intervjuerna. 

Socialsekreterarna kommer i studiens resultat att benämnas med fiktiva namn för att 

säkerställa deras anonymitet. En kort presentation av deras positioner inom 

socialtjänsten beskrivs nedan då informationen är nödvändig för att förstå 

slutdiskussionen. Sammanställningen av empirin kommer grunda sig på studiens 

frågeställningar och redovisas genom följande tre avsnitt: 

 

• BBIC- En organisatorisk förändring 

• Kvalitét och dokumentation i BBIC 

• Den reviderade versionen av BBIC 

 

6.1 Presentation av intervjupersonernas arbetsområden 
Karin: Jobbar med barn- och familjeutredningar. 

Kristina: Arbetar med barn- och familjeutredningar och är utbildad BBIC-utbildare. 

Sandra: Jobbar med utredningar gentemot familjehem. 

Agneta: Arbetar med utredning och rekrytering gentemot familjehem och är utbildad 

BBIC-utbildare. 

Ulrika: Jobbar med utredningar gentemot barn och familj.  

Susanne: Arbetar i mottagningsgrupp gentemot barn och familj och skriver därför inga 

utredningar. 

Eva: Jobbar med barn- och familjeutredningar. 

 

6.2 BBIC- En organisatorisk förändring 
Implementeringen av BBIC uppfattades av socialsekreterarna grunda sig på 

socialstyrelsens vilja att öka likvärdigheten i utredningsförfarandet. Kristina pratade 

kring vikten av att ha ett evidensbaserat arbetssätt och att BBIC skulle medföra ett mer 

rättssäkert och effektivt arbete. Kristina upplevde att BBIC infördes för att minska 

olikheterna i utredningsarbetet från kommun till kommun, samt för att arbetet skulle bli 

mer professionellt. Socialsekreterarnas tankar kring implementeringen av 
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utredningsinstrumentet BBIC framställdes som överhängande positiva. Detta då de såg 

fram emot att jobba med ett material som skulle vara enhetligt över hela Sverige. 

 
Att få en likhet och det tänker jag också var vår tanke när vi valde att implementera att 

det ska bli mer professionellt och en likhet. Att det inte ska vara så stor skillnad på i vilken kommun man 

utredde eller vilken socialsekreterare man blev utredd av.- Kristina  

 

Det fanns däremot röster som menade på att implementeringen skedde för att ”alla 

kommuner skulle göra det” och att man kände en press från socialstyrelsens sida att 

införa BBIC i organisationen. Detta kan vi tydligt se i Evas resonemang nedan.   
 

Det var vad som for genom landet som en flodvåg och det var bara och hänga på, man 

blir akterseglad[..] I socialtjänsten så finns en tradition av att säger expressen groda så hoppar 

socialtjänsten[..] Man ville vara uppdaterad som.. man gjorde som alla andra.. nu sa man att det här var 

bra, det var ett stort och samlat grepp från socialstyrelsen och vem hade tanke på att ifrågasätta det?- Eva  

 

Eva resonerade kring socialtjänstens oförmåga att ifrågasätta Socialstyrelsen, då hon 

upplevde att socialtjänsten gjorde som de blir tillsagda. Ulrika beskrev under intervjun 

att anledningen till implementeringen var att Socialstyrelsen ställde krav på 

organisationerna att införa BBIC eller motsvarande och att det då ansågs enklast att 

välja BBIC som ett färdigt koncept.  

Intervjupersonerna uppgav att implementeringen ägde rum dels för att öka 

rättssäkerheten i utredningsarbetet och dels för att det saknades en likvärdighet i hur 

utredningarna skulle utformas. Samtidigt upplevde Agneta att det ändå blir en skillnad i 

utredningarna beroende på om du utreds i en mindre eller större kommun. 

 
Det vi brukar prata om här är att vi kanske ibland utreder det man i storstäderna inte 

skulle inleda utredning på. Vi oroar oss för det som man inte ens har tid att oroa sig för i de större 

städerna.- Agneta 

 

Citatet ovan visar på motsägelser i hur utredningarna ska utformas, samt hur de är 

utformade utifrån geografiska faktorer. Agnetas resonemang blir intressant i den 

bemärkelse att en likvärdighet i utredningsarbetet över landet eftersträvas, samtidigt 

som vissa kommuner inte anser sig ha tid att utreda de svårigheter som man i mindre 

kommuner vanligtvis väljer att öppna utredning på. Kristina resonerade kring likheter i 

utredningsförfarandet och att det kan bidra till jämförelser med andra kommuner då hon 
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förklarade att hennes kommun brukar samtala med andra kommuner om vad en 

”snittjock” utredning är. Det har då framkommit att socialsekreterarna i den kommun 

Kristina är yrkesverksam, har skrivit något längre utredningar än andra kommuner vid 

jämförelse. Hon förklarade då att hennes arbetsgrupp slagit sig för bröstet och tyckt att 

de är ”riktiga utredare” som varit så noggranna. 

 

6.3 Kvalitét och dokumentation i BBIC 
Ulrika uttryckte att grundtanken med BBIC är bra då utredningarna belyser förmågor 

och oförmågor hos föräldrarna på ett mer konkret sätt än tidigare. Detta poängterade 

hon vid en beskrivning av BBIC-utredningar jämfört med tidigare utredningar. Hon 

uttryckte sig följande ”Dem är mer tydliga.. Det blir väldigt mycket bristerna som 

kommer fram och oförmågor och förmågor hos föräldrarna”. Även Sandra beskrev hur 

man genom BBIC får fram mer information kring föräldrarnas förmågor än tidigare. 

Agneta förklarar nedan hur socialsekreterare blivit bättre på att uppmärksamma barnets 

rätt att komma till tals i utredningsarbetet, jämfört med tidigare arbetssätt. 

 
[..] vi har blivit bättre på att samtala med barnen och ungdomarna. För det är ju mer fokus 

på det nu att barnen måste komma till tals.- Agneta 
 

Agneta beskrev under intervjun hur BBIC på ett positivt sätt lyft barnet och föräldrarnas 

delaktighet i utredningarna och bidragit med ett mer strukturerat och tydligt 

utredningsarbete. Även Susanne diskuterade kring barnets ökade delaktighet, hon 

förklarade att förr kunde utredningarna göras utan att man pratade med barnet och 

hämtade in barnets åsikter. Susanne tillade att hon hoppas på att detta har förbättrats i 

samband med införandet av BBIC. Agneta beskriver nedan hur hon upplever en ökad 

kvalitetshöjning och tydlighet i utredningsarbetet med BBIC jämfört med tidigare 

arbetssätt.  

 
Jo men jag kan nog ändå säga att det är själva kvalitetshöjningen som är..[..] BBIC är ju 

inte bara ett dokument med pappersformulär utan BBIC ska ju också vara det här med 

grundprinciperna[…] och det här med vårdplan och genomförandeplan till exempel har ju också blivit 

mycket mer tydligt nu genom BBIC. – Agneta  

 

Även Kristina beskrev att tanken med BBIC är god och att utredningsarbetet har 

förbättrats utifrån ett likhets- och rättssäkerhetsperspektiv. Kristina påtalade att det 

fanns en önskan om och ett behov av en nationell policy kring utredningsarbetet som 
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alla kommuner kunde utgå ifrån. Socialsekreterarna i de studerade kommunerna beskrev 

att BBIC upplevs positivt i den bemärkelse att det är svårare att glömma bort att utreda 

vissa områden, då de beskrivs tydligare i BBIC-dokumentet idag. Detta då BBIC finns 

där som en påminnelse. 

Utifrån intervjuerna kan tydligt utläsas att upplevelserna av BBIC som 

utredningsinstrument i större utsträckning var av negativ karaktär. Ord som omfattande 

och styrande beskrevs som negativt i utredningsförfarandet och återkom ständigt i 

intervjuerna. I intervjun med Sandra problematiserades BBIC för att vara styrande då 

hon uttryckte sig följande ”Men vi måste bli bättre på att använda det som ett verktyg 

bland alla andra och inte liksom tro att det ska göra under”. Liknande resonemang 

poängterades av Kristina ”Jag tycker fortfarande inte att vi kommit till att använda 

dokumentet så att det blir en hjälp”. Resultatet visar på att BBIC-dokumenten bidrar till 

svårigheter att endast användas som ett verktyg i utredningsarbetet. Erfarenhet och 

kunskap beskrevs som viktiga faktorer för att kunna hantera BBIC-dokumenten. 

Kristina resonerar nedan kring vikten av erfarenhet och kunskap i arbetet med BBIC. 

 
Man ska ju aldrig utreda mer än vad man ska utreda. Det är ett väldigt ingrepp i familjen 

och BBIC har en tendens att svälla ut väldigt mycket […] Men det krävs mycket kunskap att hantera det 

här stora dokumentet och det är mycket papper och mycket som ska skrivas under [..]- Kristina 

 

Socialsekreterarna beskrev att en utredning är ett ingrepp i familjens och barnets liv och 

ska därför bara innefatta det som är nödvändigt för utredningsförfarandet.  

Ulrika, Agneta samt Sandra har beskrivit att BBIC kan bli styrande, främst för 

socialsekreterare som saknar längre erfarenhet av utredningar och att man lätt blir 

fastlåst vid dokumenten. Socialsekreterarna påtalade att mer oerfarna socialsekreterare 

har svårt att hålla utredningarna korta och begränsa antalet områden. Exempelvis 

uttryckte sig Agneta följande ”Man måste bli duktig på att välja bort områden och se 

vad som är relevant”. Slutsatsen som kan dras är att avsaknad av erfarenhet kan leda till 

mer omfattande och detaljerade utredningar än nödvändigt. 

Utifrån genomförda intervjuer med socialsekreterarna tycks den direkta 

klientkontakten i det sociala arbetet ha minskat efter införandet av BBIC. Detta 

upplevdes vara negativt i utredningsarbetet såväl för socialsekreteraren som för 

klienten.  Exempelvis påstod Ulrika, under intervjun att”Det är väldigt tydligt och klart 

att jag inte alls är lika tillgänglig” och beskrev BBIC som en anledning till detta. Eva 

betonade under intervjun att hon upplever att hon idag är mer socialadministratör än 
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socialsekreterare. Hon beskrev vidare upplevelsen av att klienterna inte har något större 

intresse för vad som skrivs ner i dokumenten. 
 

  Ah men jag känner mig tjatig men det är ju det.. Mer fokus på barnet och mer skriva, 

mycket, mycket, mycket mer skriva, […] Folk är inte så intresserade av den här skrivna produkten utan 

mer vad vi levererar, vad vi förmedlar i mötet som vi inte hinner ha. – Eva 

 

I citatet ovan poängterar Eva å ena sidan att det har blivit mer fokus på barnet, å andra 

sidan beskrivs dokumentationen ha ökat vilket upplevs ha bidragit till tidspress. Eva 

beskriver att möten inte hinns med då fokus övergår till det administrativa arbetet. Eva 

påtalade att BBIC har bidragit till att socialsekreterare blivit ”duktiga utredare”, men att 

de samtidigt blivit ”sämre på socialt arbete” då mer tid för samtal med klienterna 

upplevs behövas för att kunna skriva en bra utredning. Följande resonemang diskuteras 

även av Sandra. 

 

Man gör inte en utredning för att den ska vara i registret utan man gör ju det för familjens 

skull och hinner man inte träffa dem tillräckligt så kanske inte utredningen blir bra heller- Sandra  

 

Även Kristina beskrev hur man som socialsekreterare har fått ett större fokus på att 

skriva bra utredningar utåt sett än att fokus läggs på familjen och huruvida deras behov 

blivit bemötta eller ej. Hon fortsatte resonemanget genom att tillägga ”Formen har 

blivit viktigare än innehållet, vi har i alla fall fyllt i alla dokument inom rätt tidsram.. 

och det tycker jag är jättefel”. Likheter kan ses i Karins resonemang kring BBIC- 

utredningarna. Karin upplevde att när fokus läggs på att skriva bra utredningar bidrar 

det till att relation och förtroende mellan socialsekreterare och klient minskar. Detta kan 

ses i citatet nedan där hon diskuterar klienternas upplevelser av den minskade 

klientkontakten.  

 
Det väcker ju ofta en väldig frustration hos dem, att det tar väldigt lång tid allting man 

ska göra [..] alltså socialt arbete går ju till största del ut på att bygga en relation och vinna förtroende och 

när den tiden minskar.. förtroendet ökar inte för att man skrivit en jävligt bra utredning på tio sidor. – 

Karin 

 

Ulrika beskrev hur de innan införandet av BBIC hade mer tid till att träffa sina klienter 

och hitta på vardagliga bestyr med dem och på så sätt lättare bilda en uppfattning om 

relationen mellan förälder och barn. Karin betonade att de före BBIC hade bättre 
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klientsamtal, då mötena idag kan upplevas vara mer åt intervjuhållet där färdiga frågor 

ska besvaras enligt dokumentet. 

BBIC ska bidra med en tydlighet och struktur i utredningsarbetet samt en 

ökad rättssäkerhet. Beslut som omfattar klienten ska vara tydliga och förutsägbara. 

Detta blir dock motsägelsefullt då socialsekreterarna upplever att klienterna inte alltid 

förstår utredningarna. Agneta uppgav vid ett tillfälle att ”det är svårt att följa en röd 

tråd” och fortsatte ”om vi får till oss det av advokater och förvaltningspersonal, hur lätt 

är det då för våra familjer att ta sig igenom våra utredningar?” Detta problematiseras 

även nedan av Karin, under intervjun. 
 

[..]samma text återkommer i alla dokumenten[..] och våra klienter då som kanske har 

svårt att läsa eller som inte förstår svenska så bra eller som kanske har begåvningshandikapp.. alltså de 

har svårt att förstå vad.. de orkar inte läsa allting. – Karin 

  

Citatet påvisar ett problem med BBIC och dess utformning. Karin och Sandra upplevde 

nämligen att de områden en utredning ska beröra och dess innebörd inte alltid är enkla 

att förklara för klienten. De ifrågasatte huruvida klienterna kan förstå vad som ska 

utredas eller varför en utredning måste inledas.  

BBIC- utredningar beskrevs av socialsekreterarna, på olika sätt, bidra till 

att det blir ”hackigt” och ”splittrat” i den bemärkelse att fler områden går in i varandra 

samt att det finns fler rubriker att skriva under. Tidigare utredningar upplevdes i större 

utsträckning hålla en röd tråd och ha en bättre helhet. Detta på grund av att det tidigare 

fanns färre områden att skriva under, vilket upplevdes bidra till en mer 

sammanhängande och lättläst text.  
 

6.4 Den reviderade versionen av BBIC  

Hösten 2015 kommer BBIC- konceptet att revideras. Tanken är att förenkla 

utredningsförfarandet för de socialarbetare som använder sig av BBIC. Ytterst lite 

information kring konceptet finns i nuläget tillgängligt. Utifrån genomförda intervjuer 

gällande de förväntningar som socialsekreterarna har på det nya BBIC, så är svaren 

överhängande lika varandra. Socialsekreterarna önskar att förändringen ska bidra med 

mindre dokument och ett mer lätthanterligt material, samt att instrumentet ska kunna 

användas som en stomme eller manual och inte styra utredningsarbetet med rubriker och 

rutor. Susanne resonerar nedan kring sina förhoppningar på den reviderade versionen av 

BBIC. 
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Att det ska leda till att det blir enklare att utreda utan att man för den skull tappar kvalitén 

naturligtvis.. och också i förlängningen att det ska bli så att utredare stannar på sina tjänster. Nu är det ju 

jättestor personalomsättning och det är ju ett problem över hela Sverige så är det ju tyvärr.- Susanne 

 

Susanne hoppades på att den nya versionen av BBIC ska leda till att 

personalomsättningen minskar. Detta resonemang påvisar att BBIC i nuläget upplevs 

vara en anledning till att flera socialsekreterare säger upp sig. Ulrika nämnde under 

intervjun att hon upplever att BBIC egentligen kräver en annan organisation då hon 

påtalar svårigheter i att uppnå de krav som BBIC ställer på socialtjänsterna. Att jobba 

utifrån BBIC i samband med en hög personalomsättning upplevs som krävande, vilket 

har varit återkommande under flera av intervjuerna. Även Kristina diskuterar runt 

svårigheterna kring BBIC i samband med den höga ärendebelastningen.  
 

Jag hittar på att man hade.. att vi var fler socialsekreterare för den här utredningsmetoden 

tar längre tid. Så var vi fler då kanske det hade fungerat på ett annat sätt. Men med den ärendebelastning 

man har så blir det väldigt mycket..- Kristina 

 

Utifrån genomförda intervjuer kan ses att Kristina (ovan) betonar rekrytering som en 

lösning i arbetet med BBIC-utredningar, då de upplevs mer tidskrävande än tidigare 

utredningar. Kristina var den av socialsekreterarna som lyfte resonemanget om en ökad 

bemanning, Ulrika nämnde att BBIC verkar kräva en annan form av organisation. De 

förhoppningar som framkommit av socialsekreterarna kring det nya BBIC blir därmed 

förståerliga. Socialsekretererarna vill, i enlighet med resultatet, få till en förändring i 

form av ett enklare koncept eller en ökad bemanning för att arbetssituationen ska bli 

mer hanterlig. Ulrika betonar att det måste till en förändring för klienternas skull, för att 

skapa mer tid för relationsbyggande och förtroende. 

 
Man hoppas ändå att vi.. vi ska inse att det här fungerar inte alltid just för att det är så 

krävande. Vi måste, vi måste komma tillbaka till våra klienter. Vi måste ha mer tid att vara med våra 

barn, med ungdomar, vara ute bland dem. Ha tid att bygga relation med dem, att få förtroende. Det måste 

vi komma tillbaka till.- Ulrika. 

 

Karin påtalade svårigheter kring IT-systemet som används för BBIC-dokumenten. Hon 

upplevde att mycket av de negativa känslorna kring BBIC även hängde samman med att 

de inte uppdaterat sitt IT-system så att det blivit kompatibelt med BBIC. Även i 
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intervjun med Agneta så upplevdes detta som en farhåga då den reviderade versionen av 

BBIC möjligtvis kräver ett annat IT-system för att fungera fullt ut.  
 

Det handlar kanske inte bara om BBIC utan som alltid när man ska uppdatera så är det ju 

det här med IT som är farhågan. Kommer det hänga med? Vi är ju så beroende av våra datorer i arbetet. –

Agneta 

 

Avslutningsvis kan en en variation ses kring tankarna på det nya BBIC då en del av 

intervjupersonerna var positiva och hade höga förväntningar på den nya versionen. 

Däremot hade Karin, Ulrika och Eva låga eller inga förhoppningar på det nya BBIC, det 

fanns en skepsis kring huruvida det kommer att bli förenklat eller ej. Av resultatet att 

döma framgår en tydlig önskan om att den reviderade versionen av BBIC ska innebära 

mindre administrativt arbete och mer socialt arbete bland socialsekreterarna. 
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7. Analys 
I avsnittet analys vävs studiens resultat samman med aktuell forskning, samt valda 

teoretiska utgångspunkter. Kapitlet delas in i tre avsnitt som överensstämmer med 

ordningen i resultatdelen. Detta för att underlätta tydlighet och struktur för läsaren.  

 

• BBIC- En organisatorisk förändring 

• Kvalitét och dokumentation i BBIC 

• Den reviderade versionen av BBIC 

 

7.1 BBIC- En organisatorisk förändring 
Socialsekreterarna i studien beskrev att införandet av BBIC förespråkades av 

Socialstyrelsen. Detta gjorde att implementeringen föll sig naturligt. Inom New Public 

Management beskrivs hur organisationsförändringar ska bidra till bättre styrning och 

kontroll av verksamheten. Detta kan förekomma genom målstyrning och uppföljning 

(Almqvist 2006, s.11). Genom att införa BBIC som ett nationellt system för 

barnavårdsutredningar kan det tänkas ge en ökad kontroll av hur utredningsarbetet ska 

se ut i organisationerna. Målet, i detta fall, blir att följa BBIC.  

Av sammanställd empiri att döma grundade sig implementeringen av 

BBIC, enligt socialsekreterarna, på att få ett mer rättssäkert och likvärdigt 

utredningsarbete. Strävan efter rättssäkerhet kan tolkas utifrån den formella 

rättssäkerheten som utgår ifrån rättslig likhet. Rättslig likhet betyder att alla fall ska 

bedömas lika och enskilda ska beaktas likvärdigt inför lagen. Rättslig likhet innebär 

dessutom att myndigheter, i detta fall socialtjänsten, ska grunda sig på likartade 

rättsnormer (Staaf 2005, s.31). BBIC är tänkt att tillföra en mer rättssäker utredning för 

den enskilde. Däremot betonade Kristina och Agneta att utredningarna är så pass 

flexibla att de tenderar att skilja sig åt mellan kommuner och utredande 

socialsekreterare. Å ena sidan strävar socialstyrelsen efter likhet i utredningsförfarandet, 

å andra sidan beskriver Staaf (2005, s. 41) att det i socialrättsliga ärenden finns 

svårigheter i upprätthållandet av rättslig likhet. Detta med tanke på att den 

socialrättsliga lagstiftningen ska vara individuellt behovsanpassad, vilket innebär att 

beslut om insats ska tas utifrån klientens specifika livssituation (ibid 2005, s. 41).  

Svendsen (2012, s.62) problematiserar i sin studie rättssäkerheten som är en central 

aspekt i BBIC och menar på att resultatet i hans studie tyder på att utredningar kan 



 
 

36 
 

utformas på olika sätt, utifrån vilken socialsekreterare som skriver (Svendsen 2012, 

s.62). Utifrån föreliggande studies resultat kan ses att socialsekreterarnas resonemang 

kring ett mer likvärdigt och rättssäkert arbete säger emot sig självt. Detta då både 

Kristina och Agneta upplevde att utredningarna är olika beroende på kommun, främst i 

fråga om omfattning. Detta leder till att den rättssäkerhet och likvärdighet som BBIC 

ska försäkra istället riskerar att ifrågasättas, då instrumentet är så pass flexibelt.  

Utifrån sammanställd empiri framkommer att socialsekreterarna hade 

olika tankar kring implementeringen av BBIC i organisationen. Främst beskrevs 

implementeringen bero på en vilja att öka rättssäkerheten och kvalitén i 

utredningsarbetet. Enligt Staaf (2005, s.31) ska myndigheter grunda sig på rättsnormer 

som ska vara lika för alla individer, där med ska detta skapa en trygghet för 

medborgarna gentemot offentliga myndigheter. Detta ska i sin tur leda till ökad 

rättssäkerhet (Staaf 2005, s.59). Kristina, Agneta, Sandra och Susanne var mer positivt 

inställda till införandet av BBIC än Ulrika, Eva och Karin. För att se till de 

socialsekreterare med mer positiva tankarna kring implementeringen kan detta tänkas 

hänga samman med deras yrkespositioner. De intervjupersoner med en mer positiv 

inställning till BBIC var personer som antingen var BBIC-utbildare, jobbade i 

mottagningsgrupp eller mot familjehem. BBIC-utbildarna kan tänkas förhålla sig mer 

lojala mot konceptet utifrån deras utbildning i den. De socialsekreterare som för tillfället 

arbetade i mottagningsgrupp eller mot familjehem använde sig inte av BBIC:s 

utredningsdokument. Ulrika, Eva och Karin ägnade sig endast åt utredningar inom barn 

och familjeenheten och hade inga andra kopplingar till BBIC mer än i 

utredningsförfarandet.  

  Det kan ses förståerligt att en så pass stor förändring som BBIC väcker 

många känslor bland de yrkesverksamma. Inom New Public Management talar man om 

krafter inom organisationen som välkomnar förändringar samtidigt som andra krafter 

istället motsätter sig dem och hellre ser att organisationen förblir den samma. Dessa 

motstridiga krafter gör att det kan uppstå svårigheter i att genomföra en förändring i 

verksamheten (Almqvist 2006,  s.80). Eva och Ulrika uttryckte ett missnöje över 

oförmågan att kunna ifrågasätta förändringen. Förändringen beskrevs komma uppifrån, 

vilket gjorde att organisationen, även om de hade velat, inte förmådde sig att ifrågasätta 

den. Huruvida detta ledde till svårigheter att implementera BBIC eller ej redovisas inte 

av studiens resultat. Däremot visar det på, precis som Almqvist (2006) resonerar, att 



 
 

37 
 

förändringar väcker starka känslor och att det även i denna förändringsprocess fanns 

krafter som var motstridiga och inte lika positivt inställda. 

Den positiva inställningen kring BBIC kan ses i Kristinas resonemang. Kristina, som 

även var BBIC-utbildare, beskrev att implementeringen fungerat bra och enkelt och att 

detta berodde på att alla i organisationen var förväntansfulla på det nya konceptet. 

Likheter kan ses utifrån Almqvists (2006, s. 89) definering av motivationsargumentet 

som innebär att decentralisering kan leda till ökad motivation i organisationen. Till 

skillnad från Evas, Ulrikas och Karins upplevelser i föreliggande studie ville 

socialsekreterarna, i Kristinas kommun, inte vara kvar i det gamla arbetssättet. Detta 

kan tänkas ha underlättat införandet av BBIC i deras organisationer. Enligt Kristina var 

det ingen i hennes arbetsgrupp som motsatte sig förändringen och därmed upplevdes 

implementeringen som enkel och bra. 

 

7.2 Kvalitet och dokumentation i BBIC 
Arbetet med BBIC beskrevs under intervjuerna vara positivt i den bemärkelse att det 

bidragit med struktur och tydlighet samt en kvalitétshöjning i utredningsarbetet. 

Socialsekreterarnas resonemang kring de positiva faktorerna i BBIC kan styrkas ur 

Rasmussens (2004) och Svendsens (2012) studier där de positiva vinsterna med BBIC 

framförallt beskrivs vara att utredningarna blivit nyanserade, välgrundade och upplevs 

ha bidragit med en tydligare struktur och systematik (Rasmussen; 2004, Svendsen; 

2012). I föreliggande studie upplevdes BBIC, av socialsekreterarna, ha bidragit till ökat 

fokus på barnet i utredningen än i tidigare utredningar. Resonemanget kring mer fokus 

på barnet, efter införandet av BBIC, blir dock motsägelsefullt i det avseende att 

socialsekreteraren inte upplever sig ha tid till möten i den omfattning som är önskvärd i 

utredningsförfarandet, då dokumentationen upplevs ha ökat. Möjligen kan 

socialsekreterarens barnperspektiv ha blivit större efter införandet av BBIC. Däremot 

påvisar inte sammanställd empiri huruvida barnet i större utsträckning än tidigare får 

komma till tals i samband med BBIC-utredningar. 

 Svendsens (2012, s.59) studie påpekade socialsekreterarna att de 

upplevde svårigheter i att sålla bland relevant och irrelevant information att tillföra i 

utredningen. Jämlikt Svendsens (2012) studie så upplevde intervjupersonerna i 

föreliggande studie att BBIC bidragit till upprepningar i texten och svårigheter i att 

placera in insamlat material i dokumenten. Detta beskrevs främst förekomma hos 

socialsekreterare som saknade längre erfarenhet av utredningsarbetet. 
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Föreliggande studies empiri indikerar på att socialsekreterarna upplevde att tidigare 

arbetssätt bidrog med mindre dokument än vad BBIC- utredningarna gör. I samband 

med att dokumenten upplevs som långa och omfattande bidrar det med frustration hos 

socialsekreterarna då mycket information måste skrivas och dokumenteras. Detta 

påtalades av samtliga intervjupersoner. Detta resonemang kan styrkas genom 

Rasmussons (2004) studie där socialsekreterare upplevde tidsbrist, hög 

personalomsättning, organisationsförändringar samt hög arbetsbelastning som hinder till 

att fullt ut omsätta BBIC i praktiken (Rasmusson 2004, s.81). I både Rasmussons (2004) 

studie och föreliggande studie tyder resultatet på att BBIC-utredningarna är 

administrativt betungande för socialsekreterare som använder sig av 

utredningsinstrumentet. Detta kan även förstås utifrån Johanssons (2007) studie där 

socialsekreterarna upplevde att ökad dokumentationen och ambitionsnivå i BBIC i sin 

tur leder till förhöjd stress och press på socialsekreterarna, vilket beskrivs som en 

bidragande faktor till den höga personalomsättningen inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsenhet (Johansson 2007, s.47).   

Nordqvist (2008) lyfter även möjligheten att organisationen inte anpassats 

till de kvalitetskrav som BBIC ställer, vilket kan leda till att tidsbrist uppstår (Nordqvist 

2008, s.21). Detta resonemang kan kopplas till föreliggande studie, då Ulrika upplevde 

att BBIC ställer höga krav på dem och uttrykte att BBIC möjligen kräver en annan form 

av organisation. Den omtalade tidsbristen på socialtjänsten beskrevs bero på ett ökat 

administrativt arbete. Detta upplevdes ha lett till en minskad klientkontakt och ett 

mindre praktiskt socialt arbete.  

Tillgängligheten diskuterades flitigt i intervjuerna och upplevdes av 

socialsekreterarna vara försämrad utifrån BBIC. Agneta upplevde däremot inte att 

klientkontakten nödvändigtvis minskat, snarare att samtalen förändrats utifrån BBIC-

dokumenten. Även i studien av Gladh & Palm (2011, s.48) upplevde socialsekreterarna 

den minskade klientkontakten som negativ i den bemärkelse att det påverkat deras 

relation till klienten (ibid 2011, s.48). I föreliggande studies sammanställda empiri ses 

en diskussion gällande försämring kring relation och förtroende mellan socialsekreterare 

och klient. Detta beskrevs vara centrala faktorer för att utföra ett bra socialt arbete. 

Utifrån sammanställning av empirin kan BBIC vara en möjlig anledning till att antalet 

samtal med klienterna samt dess kvalitét minskat, då dokumentet beskrivs som 

omfattande och tidskrävande. Där av kan det tänkas ha resulterat i att dokumentationen 

går före klientsamtalen. Utifrån empirin framkommer att Ulrika, Karin och Kristina 
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upplevde att deras tillgänglighet har minskat i samband med arbetet med 

barnavårdutredningar utifrån BBIC. Tillgänglighet är ett kvalitetskriterium som bedöms 

vara viktigt för att kunna utföra ett bra socialt arbete för klienterna. Minskad 

tillgänglighet kan utifrån ett brukarperspektiv påverka klientens relation och tillit till 

socialsekreteren. Resonemanget kan kopplas till Almqvist (2006, s.63) som poängterar 

att vid införandet av SDN reformen i Stockholms stad fick beställare och utförare 

uttrycka sina åsikter kring de kvalitetskriterier som ansågs centrala för att utföra ett bra 

arbete i verksamheten. Kvalitetskriterierna som dominerade denna process var bland 

andra tillgänglighet, kompetensutveckling och kontinuitet både från ett beställar- och 

utförarperspektiv. Slutsatsen kan dras att klienterna värderar tillgänglighet i hög 

utsträckning.  

  Inom teorin New Public Management beskrivs det hur förändringar i 

organisationer kan misslyckas. Detta kan ta sig uttryck genom att egenskaper man avsåg 

att minska istället förstärks (Almqvist 2006, s.133). BBIC är tänkt att öka delaktigheten 

men upplevs av tidigare ovan nämnda socialsekreterare ha bidragit med minskad 

klientkontakt. En del i den förändring man velat stärka visar sig därmed ha fått motsatt 

effekt. Resultatet visar på att delaktigheten å ena sidan har stärkts genom att barnets 

behov beskrivs i större utsträckning än tidigare, samt att den stärkts genom fler 

underskrifter. Däremot visar sammanställd empiri på att delaktigheten i utredningen 

minskat då klientsamtalen upplevs förekomma i lägre utsträckning. Detta kan ses som 

ett exempel på ett misslyckande i samband med införandet av BBIC.  

Utifrån studiens empiri ses att både Sandra och Karin betonade vikten av 

att ”inte använda sig av fackuttryck” när man kommunicerar utredningen med klienten. 

Socialsekreterarna ställer sig frågande till huruvida klienten egentligen förstår 

innebörden. Gustafsson (2002, s. 25) hävdar att den formella rättssäkerheten bygger på 

ett starkt förutsägbarhetsrekvist. Förutsägbarheten ska verka för att ge enskilda individer 

skydd då rättsliga beslut inte ska fattas utifrån otydligheter i lagstiftning. Beslut som 

gäller den enskilde ska vara tydliga och förutsägbara för att öka rättssäkerheten (Staaf 

2005 s.28). Karin beskrev att somliga klienter upplever svårigheter i att förstå 

utredningarna på grund av språk, ålder eller begåvningshandikapp kan detta tänkas 

äventyra rättssäkerheten för den enskilde. Anledningen är att brukarna samtycker till 

insatser eller beslut där socialsekreteraren egentligen inte kan säkerställa att klienten 

förstått dess innebörd. Den rättssäkerhet som BBIC ska tillföra blir återigen 
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motsägelsefull, då dokumenten upplevs vara så pass omfattande, upprepande och 

svårförstådda att inte alla klienter förstår dem.  

 

7.3 Den reviderade versionen av BBIC 

Eva, Ulrika och Karin tyckte sig inte ha några förväntningar på det nya BBIC. Flera av 

intervjupersonerna uppgav att de visste så lite om den nya versionen. Vikten av ett 

bättre IT-system som är kompatibelt med BBIC- instrumentet påpekades i intervjuerna 

med Karin och Agneta. IT-systemet beskrevs som ännu en nackdel i arbetet med BBIC 

då det skapar tekniska problem som upplevs bidra till ytterligare tidspress. Detta gjorde 

att personerna i fråga kände en oro kring huruvida IT-systemet skulle skapa problem i 

samband med införandet av den reviderade versionen. I studien av Nygren, Hyvönen & 

Khoo (2010, s.499) påpekade i synnerhet de australienska socialsekreterarna vikten av 

att ha ett väl fungerande IT-stöd vid implementeringen av BBIC.  

 Socialsekreterarna var överens om att de ville ha en förenklad version av 

BBIC då instrumentet idag upplevs som krävande och allt för omfattande. 

Avslutningsvis indikerar resultatet på att socialsekreterarna hade en mer positiv 

inställning till förändring inför implementeringen av BBIC, än vad de har inför den 

reviderade versionen.  
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8. Slutdiskussion 

Studiens syfte har varit att belysa socialsekreterares upplevelser och syn på 

implementeringen av BBIC samt hur utredningsinstrumentet har påverkat det sociala 

barnavårdsarbetet i praktiken. I denna del besvaras frågeställningarna utifrån studiens 

syfte. Dessutom sammanställs studiens viktigaste slutsatser. Avslutningsvis presenteras 

förslag till vidare forskning utifrån det studerade området.   

 

8.1 De viktigaste slutsatserna  
Studiens sammanställda empiri och analys indikerar inte på några särskilda skillnader i 

upplevelserna av BBIC utifrån i vilken kommun socialsekreterarna varit 

yrkesverksamma. Därför kan slutsatsen dras att kommunstorlek och 

organisationsutformning inte har haft någon anmärkningsvärd betydelse för vilka 

upplevelser socialsekreterarna haft i arbetet med BBIC. Däremot har vi kunnat se vissa 

mönster i socialsekreterarnas inställning och tankar kring BBIC. De socialsekreterare 

som inte direkt arbetat med BBIC-utredningar eller som är/varit BBIC-utbildare hade en 

mer positiv attityd till BBIC som instrument. Intervjuerna upplevdes ha en mer positiv 

anda kring instrumentet än i intervjuerna med Eva, Karin och Ulrika. Detta kan tänkas 

ha och göra med lojalitet gentemot BBIC, främst för BBIC-utbildarna. Det kan även 

tänkas bero på att några av dem inte arbetar direkt mot barnutredningar och där av inte 

använder sig av BBIC:s utredningsdokument. Slutsatsen kan därför dras att deras olika 

positioner inom socialtjänsten kan tänkas ha speglat deras inställning till BBIC, positivt 

som negativt.  

I ett flertal intervjuer framkom vikten av att göra en bra utredning utåt sett 

då organisationen kan komma att bli granskad av IVO. Detta tolkar vi som att 

utredningarna blir noggranna och bra på papper, men kan tendera att brista i kvalitét och 

i sitt egentliga syfte. Utredningarna är till för den enskilde och för att utreda dennes 

behov av stöd och hjälp, men utifrån resultatet tenderar kvalitén att ifrågasättas. Om 

fokus läggs på att skriva bra utredningar utåt sett snarare än att skriva den för barnets 

skull borde det ha skett en försämring i både förtroende och relation mellan klient och 

socialsekreterare. Vi ställer oss frågande till om man som socialsekreterare kan lära 

känna barnet så pass att barnet alltid får rätt stöd och insats när socialsekreterarna 

samtidigt upplever att tillgänglighet och kontakt har försämrats. 
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I föreliggande studie beskrevs hur utredningarna kan utformas olika beroende på 

geografiska samt individuella faktorer, trots strävan efter ökad likvärdighet genom 

införandet av BBIC. Visionen om en ökad rättssäkerhet för den enskilde tenderar 

därmed att brista i detta avseende. Dock bör man som socialsekreterare vara införstådd i 

att barns problematik kan se olika ut. Utredningsarbetet samt beslut om insats borde i 

högsta grad göras i samförstånd med klienten. Vi kan utifrån studien se att  

utredningarna utåt sett har ökat rättssäkerheten genom fler samtycken av klienter utifrån 

underskrifter. Trots fler rubriker och samtyckesunderskrifter, så finns det ändå ett flertal 

klienter som inte förstår vad de skriver under.   

  Rättssäkerheten och likvärdigheten i utredningsarbetet ifrågasätts även då 

vår studie indikerar på att beslut om att inleda en utredning eller ej beror på i vilken stad 

du befinner dig. Detta framkom då socialsekreterarna resonerade kring likvärdighet i 

utredningsförfarandet mellan kommuner. Dessa skillnader kunde vi dock inte konkret 

utläsa utifrån vår insamlade empiri mer än i socialsekreterarnas beskrivningar av andra 

ostuderade kommuner. Konsekvenserna av dessa påstådda skillnader borde isåfall, 

rimligtvis vara, att människor som egentligen hade behövt få stöd och hjälp från 

socialtjänsten istället riskerar att bli utan på grund av var de är bosatta. Likvärdigheten 

blir där av otroligt problematisk och brister i sitt avseende.  

De positiva vinster som BBIC är tänkt att tillföra i utredningsarbetet 

tenderar att betvivlas, då studien indikerar på motsägelsefulla uppgifter i hur 

socialsekreterarna uppfattar instrumentet. Socialsekreterarna uppger att barnet kommer 

till tals i större utsträckning än tidigare och att barnets behov tydligare står i fokus i 

utredningsarbetet, vilket ska leda till ökad kvalitét och rättssäkerhet. Kvalitén i BBIC- 

utredningarna tenderar dock att ifrågasättas utifrån socialsekreterarnas upplevelser kring 

en ökad stressnivå, samt minskad tillgänglighet. Klientkontakt och tid till att lära känna 

barnet och dess behov hamnar därmed i bakgrunden och prioriteras inte i samma 

utsträckning som dokumentationen. Detta då arbetsbelastningen inom socialtjänsten 

utgör svårigheter i att ha tid för klientsamtal i samma utsträckning som förut. Precis som 

Ulrika uttryckt så verkar BBIC kräva en annan form av organisation för att verktyget 

ska kunna användas på ett mer effektivt sätt.   

Vi tolkar det som att organisationens struktur, det vill säga upplevelserna 

av underbemanning i verksamheten, kan kopplas samman med de krav som BBIC 

ställer på organisationen. Beskrivningarna av BBIC som tidskrävande och 

administrativt betungande får en förklaring i att organisationen inte anpassat 
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personalstyrkan efter hårdare krav på utredningsarbetet. Detta tänker vi beror på att 

personalstyrkan inom verksamheten inte utökats i samband med införandet av BBIC. 

Istället har det resulterat i en ökad arbetsbelastning för de yrkesverksamma inom 

organisationen.  

 Utifrån föreliggande studie tyder detta å ena sidan på organisationens 

oförmåga eller ovilja att utvecklas och anpassas efter implementeringen av BBIC. Å 

andra sidan kan det även tänkas bero på BBIC:s oförmåga eller ovilja att anpassas till 

socialtjänsterna. Detta kan te sig förunderligt utifrån att socialtjänsten står för det största 

användningsområdet för instrumentet BBIC. Dock ska det gamla BBIC-konceptet nu 

revideras för att bli mer förenklat. Däremot kvarstår oro hos socialsekreterarna kring 

huruvida den nya versionen kommer att underlätta utredningsarbetet eller ej. I värsta fall 

tror vi att organisationens anpassningsförmåga kan komma att fortsätta ifrågasättas.  

Avslutningsvis blir det klart och tydligt att tanken med BBIC är god men i 

dagsläget finner vi påtagliga brister med BBIC som instrument och dess vision om ett 

kvalitétssäkrat utredningsarbete.  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har flera tankar uppkommit gällande förslag till vidare forskning. 

Ett förslag är att studera hur det kommer sig att 2-3 av Sveriges 290 kommuner har valt 

att inte implementera BBIC i organisationen och vilka argument som ligger till grund 

för detta. En annan idé är att undersöka vilka effekter det nya BBIC som införs hösten 

2015 har fått och huruvida socialsekreterarna har upplevt förbättringar i det nya 

arbetssättet eller inte. Ett avslutande förslag till vidare forskning är barns upplevelser av 

sin delaktighet i BBIC utredningarna, då detta område visar på en tydlig kunskapslucka. 

De studier som tidigare gjorts på området belyser ett barnperspektiv, men upplevs som 

problematiska utifrån dess tillförlitlighet. Vi är dock medvetna om att avsaknad av 

studier som belyser barns upplevelser kan bero att de är svårgenomförbara utifrån  

forskningsetiska aspekter. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver ett 

examensarbete med syfte att belysa hur BBIC som utredningsinstrument har påverkat 

det praktiska sociala barnavårdsarbetet i och med implementeringen, detta utifrån en 

socialsekreterares perspektiv. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

där du berättar om dina erfarenheter. 

Vår ambition är att studien ska baseras på intervjuer med socialsekreterare i både 

medelstora och mindre kommuner. Våra urvalskriterier baseras på vikten av erfarenhet 

inom det sociala barnavårdsarbetet både innan och efter implementeringen av BBIC för 

att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Deltagande i studien 

kommer att innebära ca 40-60 minuters intervjuer. För att underlätta studiens 

genomförande önskar vi spela in intervjun. Personliga uppgifter så som namn, ålder och 

kommun kommer att avidentifieras för att du ska kunna vara anonym. Det finns 

möjlighet att ta del av och eventuellt komma med synpunkter på sammanställningen och 

analysen av intervjuerna innan uppsatsen publiceras. Studien kommer att presenteras i 

form av en c-uppsats vid Linneuniversitet samt publiceras i universitetets databas 

DiVA.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering.   

Vi hoppas på att just du ska vilja delta i vår studie!            
 
Med vänliga hälsningar, 
Antonia Johansson & Viktoria Petersson 
 
Kontaktuppgifter: 
Antonia Johansson 073-xxxxxxx. aj222ky@student.lnu.se  
Viktoria Petersson 076-xxxxxxx. vp222bk@student.lnu.se 
Handledares kontaktuppgifter: 070-xxxxxx catharina.carlsson@lnu.se  
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

1. Hur länge har du varit yrkesverksam inom området barn och familj? 

2. Hur lång erfarenhet har du av barnutredningar innan BBIC implementerades? 

 

Tema 1: Före implementeringen av BBIC 

1. Vad tror du anledningen var till att implementera BBIC i kommunen? 

2. På vilket sätt jobbade ni med barnutredningar innan BBIC implementerades?  

3. Vad hade du för tankar kring införandet av BBIC?  

 

Tema 2: BBIC 

1. Vilka förändringarna i arbetet med barn och unga har du upplevt efter BBIC 

implementerades? 

2. Anser du att BBIC förändrat din arbetssituation och i så fall på vilket sätt? 

3. På vilket sätt påverkar BBIC som bedömningsinstrument det dagliga praktiska arbetet 

med barn och ungdomar? 

4. Upplever du att du kan göra noggranna utredningar utifrån tidsramen? 

5. Upplever du att klientkontakten har påverkats efter införandet av BBIC?  

6. På vilket sätt tas klientens/brukarens åsikter tillvara i ett beslut? 

7. Hur ser du på BBIC-utredningar jämfört med tidigare utredningar?  

8. Har ditt handlingsutrymme påverkats av införandet av BBIC? 

9. Anser du att BBIC är tillämpbart på alla barn oavsett problematik? 

10. Anser du att du har den kunskap och utbildning som krävs för att använda BBIC 

fullt ut? 

 

Tema 3: Framtid  

1. Vad vet du om det nya BBIC som kommer hösten 2015? 
2. Vilka förväntningar finns? 
3. Vilka farhågor har du inför det nya BBIC? 
4. Trivs du med ditt nuvarande yrke eller önskar du arbeta med något annat i framtiden? 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 


