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ABSTRACT 

In 2007 a project began in the Uppsala region, which aimed to help municipalities 
implement BBIC (Barns behov i centrum). BBIC is a system that helps social 
workers increase children’s participation in investigations relating to social work. 
This study follows up on BBIC’s implementation process in Enköping, a 
municipality in the Uppsala region. The overarching aim of this study is to 
highlight the implementation of BBIC in Enköping and more specifically the 
social workers’ experiences in making children participate. One of the studied 
topics is whether the social workers think they have adequate and sufficient 
resources to make children participatory. The study is qualitative and has been 
conducted through interviews with eight social workers in Enköping who use 
BBIC daily. For this study Shiers’ model of participation for children and 
implementation theory has been used as a theoretical perspective. These theories 
were chosen since they aid in exploring the social workers’ experiences and 
whether or not they can increase children’s participation, and if the social workers 
think they have the organizational resources needed to use BBIC. The results 
show that the social workers can make children participatory, but they also show 
that participation varies due to lack of organizational resources, such as time, 
workspace and education.  
   

 

Nyckelord: BBIC, barns delaktighet, implementering, organisatoriska resurser 

Keywords: BBIC, children’s participation, implementation, organizational resources 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .......................................................................................................................................................6 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................................7 

1.1.1 Syfte ........................................................................................................................................................7 
1.1.2 Frågeställningar.....................................................................................................................................7 

1.2 BEGREPPSDEFINITIONER .................................................................................................................................8 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ...........................................................................................................................................9 

2. BAKGRUND .......................................................................................................................................................9 
2.1 BARNKONVENTIONEN OCH BARNS DELAKTIGHET I SOCIALTJÄNSTLAGEN....................................................10 
2.2 BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM................................................................................................................11 

2.2.1 BBIC-projektet......................................................................................................................................11 
2.2.2 BBIC – grundprinciper och  innehåll...................................................................................................11 
2.2.3 BBIC och barns delaktighet .................................................................................................................13 
2.2.4 Licens ...................................................................................................................................................14 

2.3 IMPLEMENTERINGEN AV BBIC I ENKÖPINGS KOMMUN ................................................................................14 
3. TIDIGARE FORSKNING ...............................................................................................................................15 

3.1 BARNS DELAKTIGHET ...................................................................................................................................16 
3.2 BARNS DELAKTIGHET INOM RAMARNA FÖR SOCIALTJÄNSTEN......................................................................17 
3.3 BARNS DELAKTIGHET INOM RAMARNA FÖR BBIC........................................................................................18 

4. TEORI................................................................................................................................................................21 
4.1 NIVÅER AV DELAKTIGHET ............................................................................................................................21 
4.2 IMPLEMENTERINGSTEORI..............................................................................................................................25 
4.3 TEORIERNAS TILLÄMPNING...........................................................................................................................27 

5. METOD .............................................................................................................................................................27 
5.1 FORSKNINGSMETOD......................................................................................................................................27 
5.2 URVAL ..........................................................................................................................................................29 
5.3 FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER ................................................................................29 
5.4 BEARBETNING AV DATA................................................................................................................................31 
5.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ..............................................................................................................................31 
5.6 METODDISKUSSION.......................................................................................................................................32 

5.6.1 Reliabilitet ............................................................................................................................................33 
5.6.2 Validitet ................................................................................................................................................33 
5.6.3 Generaliserbarhet ................................................................................................................................35 

6. RESULTAT .......................................................................................................................................................35 
6.1 BESKRIVNING AV INTERVJUPERSONERNA .....................................................................................................36 
6.2 BBIC:S GRUNDVÄRDERINGAR OCH INNEHÅLL..............................................................................................36 
6.3 BBIC SOM VERKTYG ....................................................................................................................................37 
6.4 BARNS DELAKTIGHET INOM RAMARNA FÖR BBIC........................................................................................39 
6.5 ORGANISATORISKA RESURSER......................................................................................................................41 

7. ANALYS ............................................................................................................................................................44 
8. SLUTDISKUSSION .........................................................................................................................................46 
REFERENSER......................................................................................................................................................49 
BILAGOR..............................................................................................................................................................54 

BILAGA 1 - LNTERVJUGUIDE ...............................................................................................................................54 
BILAGA 2 - LNFORMATIONSBREV ........................................................................................................................56 

 



 6 

1. Inledning 
I början av 1990-talet fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla och förbättra 

familjehemsvården till följd av tidigare kritik framförd av JO och riksdagens revisorer. 

Kritiken handlade bland annat om att lagstadgade uppföljningstiderna inte hölls, att barnen 

sällan kom till tals med sina socialsekreterare under en placering och att det saknades vård- 

och behandlingsplaner. Socialstyrelsens verksamhet för att utveckla och förbättra 

familjehemsvården renderade slutligen i BBIC-projektet som pågick mellan åren 1999-2005. 

BBIC står för barns behov i centrum och målet med projektet var att ”utveckla ett enhetligt 

system för utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården” 

(Socialstyrelsen 2006a, s. 15) och inom ramarna för projektet utformade Socialstyrelsen, i 

samarbete med sju kommuner, BBIC (Ibid.).  

 

Socialstyrelsen erbjuder alla kommuner i Sverige att integrera BBIC i sin verksamhet. För att 

kommunerna skall få arbeta enligt BBIC måste de ha licens och för denna krävs att 

kommunerna uppfyller vissa krav som anges i BBIC-konceptet. I syfte att uppfylla sådana 

krav har kommuner möjlighet att genomgå en implementeringstid (Socialstyrelsen 2006b). I 

Uppsala län pågår sedan cirka två år tillbaka ett projekt med syfte att bistå kommunerna i 

processen att implementera BBIC så att de når målet att söka licens hos Socialstyrelsen. 

Projektet skall avslutas i januari 2010 och i skrivande stund har tre kommuner i Uppsala län 

fått licens; Heby-, Enköpings- och Uppsala kommun. Projektledaren för implementeringen, 

Marie Hedkvist, utannonserade våren 2009 implementeringsprojektet som uppsatsuppdrag 

för studenter på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet. Hon efterfrågade 

en uppföljning av implementeringsprocessen och utkristalliserade vissa teman som hon 

önskade att uppföljningen skulle riktas mot – ett sådant tema var barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar (Personlig kommunikation, M. Hedqvist odaterat).  

 

Barns delaktighet är ett centralt tema i BBIC, vilket framgår av Socialstyrelsens 

sammanfattande beskrivning av instrumentets syfte där första punkten av fyra anger att BBIC 

skall ”stärka barnets ställning i den sociala barnavården i enlighet med socialtjänstlagen och 

FN:s barnkonvention” (Socialstyrelsen 2006a, s. 15). I det delsyftet åberopar Socialstyrelsen 

bland andra artikel 12 i Konventionen om barnets rättigheter (i det följande 

Barnkonventionen) som anger barns rätt att komma till tals och antyder att barn skall göras 
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delaktiga (Hammarberg 2006, Schiratizki 2005; Stern 2004). Artikelns innehåll återfinns i 

svensk lagstiftning i bland annat 3 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453)(SoL). 

Socialstyrelsen utgår från BBIC och anger att barn kan göras delaktiga i 

barnavårdsutredningar genom att socialsekreterare samtalar med och/eller observerar barn, 

samlar information om barnet från andra aktörer samt fortskridande informerar barn om den 

process det är inbegripet i (Socialstyrelsen 2006a). För att uppfylla kraven som BBIC anger 

behöver socialsekreterare organisatoriska resurser som tid, budget, utbildning et cetera. 

Utvärderingar som har gjorts inom ramarna för BBIC-projektet samt andra studier visar att 

BBIC hjälper socialsekreterare att göra barn delaktiga men i olika utsträckning till följd av 

olika hinder som bland annat beskrivs i termer av resursbrist (Hyvönen & Nygren 2007; 

Johansson 2004; Khoo, Hyvönen & Nygren 2007; Rasmusson 2004, 2006). I 

implementeringsteori beskrivs tillgången på tillräckliga och adekvata resurser som kritiska 

faktorer för en framgångsrik implementering (Lundqvist 1992; Sannerstedt 2008; Van Meter 

& Van Horn 1975).  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda är det rimligt att ställa frågan om hur implementeringen 

av BBIC har gått i Enköpings kommun. Föreliggande studie utgår från en arbetshypotes 

utifrån tidigare forskning – som säger att BBIC bidrar till barns delaktighet men att adekvata 

och tillräckliga resurser saknas för att fullt ut implementera och verka efter BBIC – och 

ämnar utröna om socialsekreterarna i Enköpings kommun upplever att de har tillräckliga och 

adekvata resurser för att göra barn delaktiga med hjälp av BBIC. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att belysa socialsekreterares erfarenheter 

av att arbeta med BBIC i Enköpings kommun. Mer specifikt syftar studien till att beskriva 

om, och i så fall i vilken utsträckning, socialsekreterarna upplever sig kunna göra barn 

delaktiga inom ramarna för socialtjänstens organisation och BBIC.  

 

1.1.2 Frågeställningar 
· Vad har socialsekreterarna för erfarenheter av BBIC som handläggnings- och 

dokumentationsystem? 
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· Anser socialsekreterarna att de kan göra barn delaktiga i barnavårdsutredningar, och i så fall 

i vilken utsträckning?    

· Anser socialsekreterarna att BBIC hjälper dem att göra barn delaktiga, och i så fall i vilken 

utsträckning? 

· Vilka organisatoriska resurser upplever socialsekreterarna att de behöver för att göra barn 

delaktiga? Och i så fall; 

· Har de adekvata och tillräckliga organisatoriska resurser? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Begreppen barn, delaktighet, organisatoriska resurser och implementering används 

återkommande i denna studie och kommer därför utvecklas nedan. 

 

Traditionellt, exempelvis i barnkonventionen, definieras barn som individer mellan 0-18 år 

(Hammar 2006). Men då Socialstyrelsen, i relation till BBIC som utgör studiens 

utgångspunkt, beskriver barn som individer mellan 0-20 år (Socialstyrelsen 2006a) kommer 

begreppet avse den gruppen indivder. Vidare kommer barns delaktighet som begreppp och 

företeelse knytas till barnkonventionens artikel 12. Barns delaktighet anger barns rätt till 

delaktighet genom att reglera deras rätt till att uttrycka sina åsikter, bli lyssnade till och att 

deras åsikter skall respekteras och tillmätas betydelse i alla förhållanden som rör det. Vidare 

skall barn delges sådan information så att de kan delta i det som rör det (Hammar 2006; Stern 

2004), som exempelvis en barnavårdsutredning. Generellt åsyftas både sådant som rör barnet 

individuellt och i större samhälleliga sammanhang (Stern 2004) – i föreliggande studie 

behandlas endast barns delaktighet på ett individuellt plan.  

 

Med begreppet organisatoriska resurser avses i den här studien sådant som budget, tid, 

lokaler och utbildning et cetera som behövs för att ett beslut skall kunna implementeras 

(Lundqvist 1992; Sannerstedt 2008; Van Meter & Van Horn 1975). Vidare definieras 

begreppet implementering som den process där politiska beslut omsätts i handling och 

verkställs (Sannerstedt 2008). En sådan process innefattar inte bara politiska aktörer eller de 

som har engagerats för att verkställa ett givet beslut: ”...policy implementation encompasses 

those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement 

of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one-time efforts to 

transform decisions into operational terms as well as continuing efforts to achieve the large 
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and small changes mandated by policy decisions” (Van Meter & van Horn 1975, s. 447). 

Begreppen resurser och implementering kommer i studien avse de resurser socialsekreterarna 

förfogar över och använder samt den process vari socialsekreterarna individuellt och i grupp 

verkar, för att använda BBIC i sin verksamhet.   

 

1.3 Avgränsningar  
BBIC innehåller en rad möjliga och intressanta aspekter men i denna studie kommer endast de 

delar som behandlar barns delaktighet att studeras. Avgränsningen har skett i linje med 

utannonserat uppsatsuppdrag och med stöd av projektledare Marie Hedqvist. Med vilka 

metoder eller specifikt vad med barns delaktighet som skulle studeras var däremot fritt, och av 

praktiska och etiska skäl har studien genomförts utifrån kvalitiva intervjuer med 

socialsekreterare. Här kommer alltså inte redogöras för barns, eller andra aktörers perspektiv.  

 

Studien ämnar inte utreda varför eller hur barn bäst skall göras delaktiga. Vidare kommer inte 

BBIC:s relevans i relation till barnkonventionen eller effekter i strävan att uppfylla kraven på 

barns delaktighet i socialtjänsten utredas. Van Meter och Van Horn (1975) gör en distinktion 

mellan studier av implementeringen av politiska beslut och effekten av en politik, där den 

första belyser handlandet och sedermera processen som leder till effekter (eller icke-effekter) 

och den andra söker svar på om målen med en politik har uppnåtts. I föreliggande studie är 

det processen snarare än effekten av BBIC som är i fokus.   

 

 

2. Bakgrund  
I det här avsnittet redogörs för studiens bakgrund. Initialt presenteras barnkonventionen och 

barns delaktighet i Socialtjänstlagen. Därefter presenteras BBIC – barnens behov i centrum 

med ett antal underrubriker; BBIC-projektet, sedan följer en beskrivning av utrednings- och 

dokumentationssystemet BBIC – grundprinciper och innehåll. Eftersom barns delaktighet är 

studiens fokus får barns delaktighet inom ramarna för BBIC en egen rubrik och därefter 

beskrivs licensen för att arbeta med BBIC. Slutligen beskrivs implementeringen av BBIC i 

Enköpings kommun. 
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2.1 Barnkonventionen och barns delaktighet i Socialtjänstlagen  
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989. I januari 1990 undertecknades 

konventionen av Sverige och senare samma år, i juni, ratificerades den (Hammarberg 2006; 

Schiratzki 2005). Barnkonventionen har inordnats i svensk rätt genom en fördragskonform 

tolkning - det innebär att riksdagen antar att det råder normharmoni mellan barnkonventionen 

och svensk lag. Barnkonventionen utgör således inte svensk lag men genom ratificeringen av 

barnkonventionen har Sverige förbundit sig att följa de principer som konventionen anger. 

Det här innebär i förlängningen att riksdagen och regeringen är skyldiga att anpassa svensk 

lag så att den uppfyller, eller står i harmoni med, barnkonventionens innehåll (Schiratzki 

2005). I strävan att underlätta tolkningen av barnkonventionen och sedermera 

implementeringen av innehållet har FN-kommittén urskiljt fyra huvudprinciper varav en 

återfinns i artikel 121: 

 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 

den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet (Hammarberg 2006, s. 38). 

 

Principen är alltså att barns åsikter skall få komma fram och visas respekt. Vidare skall 

barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. Artikeln är att 

betrakta som en demokratiartikel och den anger att barnet är ett eget subjekt och egen individ 

med rätt till deltagande och inflytande i beslutsprocesser. Artikeln syftar inte till att ge barnet 

bestämmanderätt men medbestämmanderätt. Eftersom Sverige har ratificerat 

barnkonventionen skall myndigheter, kommuner, landsting och domstolar arbeta aktivt för att 

principen skall uppfyllas (Hammarberg 2006; Schiratzki 2005; Stern 2004; Prop. 

1997/98:182). I SoL återfinns artikeln i 3 kap 5 § st 2: 

 

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 

                                                
1 De andra anger att varje barn, utan undantag, har rätt att få ta del av sina rättigheter (artikel 2), att barnets bästa 
skall beaktas vid alla beslut som berör barn (artikel 3) och att inte bara deras överlevnad utan också utveckling 
skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga (artikel 6) (Hammarberg 2006, s 13). 
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2.2 BBIC – barns behov i centrum  

2.2.1 BBIC-projektet 
BBIC-projektet kan betraktas som en förlängning av Dartington-projektet (1995-1997) inom 

vilket ett engelskt system, LACS (Looking After Children System), översattes och prövades i 

Sverige. Utvärderingar visade att LACS tillgodosåg viktiga aspekter med dess systematiska 

utformning och barnfokus, varför man ville utveckla systemet för tillämplighet i 

barnavårdsutredningar. Inom ramarna för BBIC-projektet som pågick 1999-2005 utformade 

Socialstyrelsen, i samarbete med sju svenska kommuner, BBIC. Med utgångspunkt i ICS 

(The Integrated Children´s System - där LACS samt systemet Assessment Framework ingår) 

utformades BBIC genom att ICS utvecklades och anpassades till svensk lagstiftning och 

praxis. BBIC-projetets syfte var att ”utveckla ett enhetligt system för utredning, planering och 

uppföljning inom den sociala barnavården.” (Socialstyrelsen 2006a, s. 15) med ett vidare syfte 

att komma till rätta med brister genom att: 

 
· stärka barnets ställning i den sociala barnavården i enlighet med socialtjänstlagen 

och FN:s barnkonvention 

· förbättra samarbetet kring barnet med föräldrar och familj, vårdgivare och 

professionellt nätverk 

· skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan 

följas upp, både på individ-, och gruppnivå 

· bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, 

planering och uppföljning (Socialstyrelsen 2006a, s. 15f). 

 

2.2.2 BBIC – grundprinciper och  innehåll 
BBIC är ett system som skall hjälpa till enhetlig handläggning och dokumentation. Det utgår 

från ett antal grundprinciper som Socialstyrelsen menar står i samklang med en ”värdegrund, 

teori och metodsyn som är i linje med svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis” 

(Socialstyrelsen 2006a, s. 18). Grundprinciperna genomsyrar BBIC och utgår ifrån: 

 
· barn och unga i centrum 

· teoretiska utgångspunkter – utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns 

och ungas utveckling 

· likvärdiga möjligheter för alla barn 

· samarbete med barn och deras familjer 

· samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser 

· identifiera resurser och brister 
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· insatser under utredningens gång 

· utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser 

· kunskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 2006a, s. 18). 

 

BBIC grundas på den utvecklingsekologisk teori som beskriver barns utveckling ur ett 

helhetsperpsektiv. Utgångspunkten är att barns utveckling sker i reflexivt samspel med 

föräldrar och omgivning. BBIC:s helhetsperspektiv på barnet syns i grundprinciperna och 

illustreras i BBIC-triangeln nedan. Här skall dock tilläggas att det breda perspektivet inte 

förväntas tillgodoses av socialtjänsten ensam då den har ett begränsat kunskapsområde, 

däremot skall socialtjänsten kunna avgöra när andra professioner skall kopplas för att 

bedöma barns och ungas behov.  

Figur 1. BBIC-triangeln. Triangeln syftar till att illustrera barnets behov och ger en grund 
för insamling av information och kan vidare användas som en struktur för planering och 
uppföljning av insatser.  

 

(Socialstyrelsen 2006a, s. 14). 

Inom ramarna för BBIC finns en rad formulär och stöddokument2 som stöd för praktiker. 

Formulären är uppbyggda efter grundprinciperna och triangeln, de används i huvudsak inom 

socialtjänsten och de följer hela barnavårdsärendet; från anmälan eller ansökan till utredning 

och uppföljning av insatser. Stöddokumenten används i syfte att fördjupa utredning och 

uppföljning och de dokumenteras av andra utanför socialtjänsten. Bland stöddokumenten 

                                                
2 Se översikt över BBIC:s formulär och stöddokument på  
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/Documents/BBIC_oversikt.pdf 
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återfinns konsultationsdokument för skola, förskola och hälsa som kan fyllas i av exempelvis 

skolpersonal och läkare (Ibid.). 

 

2.2.3 BBIC och barns delaktighet 
I BBIC återfinns kravet på barns delaktighet i grundprinipen ”barn och unga i centrum” och i 

relation till den principen står att läsa:  

 
Principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad, med 

hänsyn till sin ålder och mognad, innebär att barnets inställning ska klargöras i frågor 

som rör barnet personligen. Uppgiften för socialtjänsten blir att skaffa sig en bild av 

barnet och dess behov. Barnet får emellertid inte pressas på synpunkter eller sättas i 

svåra valsituationer (Socialstyrelsen 2006a, s. 18). 

 

I praktiken innebär kravet på att göra barn delaktiga att socialtjänsten måste bereda barn 

möjlighet att närvara och få lyssna på vad de vuxna säger och vidare få uttrycka sina åsikter i 

samtal eller genom observationer samt bli lyssnade på. Det är socialtjänstens ansvar att 

möjliggöra, samt involvera och uppmuntra till, barns delaktighet och inflytande. Vidare är det 

också socialtjänstens ansvar att väga in barns åsikter i utredningar. Delaktighet handlar inte 

bara om barnets inflytande utan beskrivs också i termer av socialtjänstens attityder och 

förhållningssätt. Socialtjänsten skall hela tiden sträva efter att informera barnet om processen 

och tala om hur det kan medverka i större utsträckning. För delaktighet krävs insyn i 

utredningsprocessen. Allt socialtjänsten gör i syfte att göra barnet mer delaktigt skall ske med 

beaktande av barnets vilja eller ovilja, samt mognad och kompetens, för delaktighet – barnet 

skall inte tilldelas för stort ansvar.  

 

I utredningssammanhang och med hjälp av BBIC-formulären, skall barnets synpunkter 

utredas och dokumenteras. I utredningsmallen återfinns återkommande en rubrik som lyder 

”barnets/den unges uppfattning”. Socialstyrelsen rekommenderar att olika slag av möten med 

barn skall få stor plats i utredningar – enskilda samtal och samtal tillsammans med vuxna 

samt observationer i barnets naturliga miljöer (Socialstyrelsen 2006a, 2008a, 2009). 
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2.2.4 Licens  
För att få arbeta med BBIC krävs licens som regleras i avtal med Socialstyrelsen. Det är en 

kommuns socialnämnd eller motsvarande som ansöker om licens och den kan avse hela eller 

delar av kommunens socialtjänst. Licens utdelas mot att BBIC-konceptet uppfylls. De 

kommuner som vill pröva att arbeta med BBIC eller inte uppfyller de krav som BBIC-

konceptet anger har möjlighet att genomgå en prövo- och implementeringstid. Under en sådan 

tid skall kommunen få en chans att implementera BBIC så att de krav som konceptet anger 

uppfylls (Socialstyrelsen 2006b). 

 

BBIC-konceptet utgår från systemets mål och syften och formuleras i ett antal generella och 

mer specifika krav - här återges de krav som relaterar till föreliggande studies fokus och 

syfte3. Ett krav är att ”All dokumentation, handläggning och verkställighet ska baseras på 

triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären...” och vidare anger de mer 

specifika kraven att:  

 
”Av dokumentationen ska det framgå hur man inhämtat information från barnet/den 

unge. (observation, samtal etcetera), och vad som är barnets/den unges uppfattning. 

Om barnet/den unge inte kommit till tals eller på annat sätt bidragit till 

utredningen/uppföljningen ska skälen till detta också dokumenteras” (Socialstyrelsen 

2006b).   

 

2.3 Implementeringen av BBIC i Enköpings kommun  
Implementeringen av BBIC i Uppsala län startade i och med vad som kallas BBIC-projektet i 

februari 2007. Projektledare för BBIC-projektet är Marie Hedqvist. Målgruppen för projektet 

var samtliga kommuner i länet förutom Uppsala som redan beviljats licens. Projektets syfte 

beskrivs vara att: ”...utveckla kvaliteten inom den sociala barnavården i Uppsala 

län...//...genom att bistå kommunerna i introduktionen av BBIC...” och målet är att ”...sprida 

och implementera BBIC i Uppsala län” (Personlig kommunikation, L. Chirico 06-09-04). 

Mellan februari och mitten av maj 2007 gjordes informations- och utbildningsinsatser riktade 

till beslutsfattare, chefer, arbetsledare och lokala utbildare. Bland annat gavs Socialstyrelsens 

grundutbildning i BBIC och lokala utbildare fick lära sig hur de skulle utbilda sina kollegor. 

                                                
3 För full redogörelse av BBIC-konceptet se 
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/Documents/BBICkonceptetMaj06.pdf 
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Vidare tillhör Enköping de sex av sju kommuner i projektet som genomfört en egen 

grundutbildning i BBIC för berörda handläggare. 

  

Inom ramarna för implementeringen gavs vidareutbildning i syfte att ge handläggare 

”relevant kunskap för att kunna handlägga enligt BBIC” (Personlig kommunikation, M. 

Hedqvist 08-06-27). Dels en kurs i Tejping som beskrivs vara ”en metod för att 

kommunicera med barn med hjälp av träfigurer och tejp/sandlåda” (Ibid.) och dels en kurs 

om 7,5 poäng i utvecklingspsykologi på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. 

 

Enköpings kommun har ordinarie licens och om implementeringen i kommunen skrivs: 

”Enköping är också den kommun som ser ut att ha kommit längst i arbetet med BBIC” 

(Ibid.).  

 

 

3. Tidigare forskning   
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för vetenskapliga studier som behandlar barns 

delaktighet mer generellt. Därefter refereras studier som beskriver barns delaktighet inom 

ramarna för socialtjänsten och BBIC. Slutligen formuleras en sammanfattning som utgör 

arbetshypotes i föreliggande studie.  

 

Tidigare forskning har systematiskt sökts genom kombinationssökning (Lööf 2005) i 

databaserna Libris, DiVA och CSA. Sökningarna begränsades till avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar, en avgränsning som motiveras av rent praktiska skäl. Sökorden som 

använts i olika kombinationer är BBIC, barn*, delaktig*, socialtjänst*, barnkonvention*, 

child*, participat*, ”social services” och ”convention on the rights of the child”. Sökorden 

utkristalliserades med stöd i studiens syfte och utgångspunkt i BBIC och barnkonventionen 

samt tillämpningen av dem i socialtjänsten. Anledningen till att BBIC:s engelska 

motsvarighet ICS inte användes som sökord var att det inte bedömdes relevant för 

föreliggande studie att anta ett sådant jämförande perspektiv som det skulle innebära.  

 

Slutligen skall också nämnas att viss forskning som refereras funnits på annat sätt; Sundell, 

Egelund, Andrée Löfholm och Kaunitz (2007) har återfunnits genom så kallad 

referenssökning (Lööf 2005) i Rasmusson (2004). Artiklar av Eklund, Hollander och Stern 
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(2004) hittades genom slump i samband med hämtning av andra verk som studerats inom 

ramarna för studien. 

  

3.1 Barns delaktighet  
I studier av barns delaktighet är utgångspunkten ofta barnkonventionens artikel 12, vilket är 

föga förvånande med hänsyn taget till hur Stern (2004) uttrycker det: ”...Barnkonventionen 

//...// är det till dags dato kanske viktigaste av de internationella instrument som skapats för att 

uppmärksamma och tillgodose barns rättigheter”(Ibid. s 181). Många forskare framhåller 

balansen och den eventuella konflikten i barnkonventionens barnperspektiv, som å ena sidan 

anger ett skyddsperspektiv och å andra sidan ett aktörsperspektiv. Barnet skall skyddas från 

otillbörlig eller skadande delaktighet men samtidigt betraktas som aktivt subjekt med 

handlingsförmåga och handlingsfrihet, vars synpunkter och åsikter skall höras och beaktas 

(Eklund 2004; Hollander 2004; Stern 2004, 2006). Vikten av att båda perspektiven tillskrivs 

samma värde understryks, barn har rätt att vara vara delaktiga i beslutsprocesser och bli 

skyddade från skadande delaktighet. Artikeln är att betrakta som en rättighetsartikel – den 

anger rätten till delaktighet, men ålägger inte barnet någon skyldighet att göra det (Eklund 

2004; Stern 2004, 2006).  

 

Eklund (2004)4 studerar barns processuella ställning från barnkonventionens perspektiv och 

ställer sig frågan om huruvida Sverige uppfyller kraven i artikel 12. Han kommer fram till att 

så är fallet, i varje fall i stort och i förhållande till artikelns andra stycke (se ovan s. 8). 

Däremot framhålls att det formella uppfyllandet av artikel 12 mer handlar om en mekanisk 

anpassning snarare än en faktisk anpassing till barnkonventionens grundläggande principer 

och uppfattning om barn som subjektiva aktörer med givna rättigheter (Ibid.). Det här 

perspektivet berör även Stern (2006) i sin avhandling där hon framhåller att det finns en 

diskrepans mellan den teoretiska och praktiska implementeringen av artikeln. Teoretiskt är 

implementeringen inte vidare komplicerad, men i praktiken är det svårare och hindren 

tillskrivs bland annat bristande politisk vilja. För att överkomma diskrepansen mellan teori 

och praktik måste kunskap finnas om hur barnkonventionen skall respekteras, skyddas och 

uppfyllas. Vidare måste politisk vilja samt ekonomiska, mänskliga och andra resurser finnas. 

Stern (Ibid.) framhåller deltagande som en demokratisk faktor och uttrycker att deltagande 

                                                
4 Jfr även Eklund, H. (2007). Article 12 of the ”UN’s Convention on the Rights of the Child” and the Procedural 
Status of Children in Sweden. In: Procedural law: court administrations Stockholm Institute for Scandinavian 
Law, Stockholm; 2007. p. 163-184. 
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kräver makt vilket barn generellt inte har. Därför måste attityder förändras samt existerande 

maktstrukturer dekonstrueras och omstruktureras så att barn och barns deltagande tillmäts 

sådant värde att de kan delta såsom artikel 12 anger (Ibid.).  

 

3.2 Barns delaktighet inom ramarna för socialtjänsten 
I en forskningssammanställning visar Sundell m fl. (2007) att barn inte involveras i 

barnavårdsutredningar i sådan grad som lagstiftningen anger – i Stockholm kontaktades i snitt 

ungefär hälften de barn som var föremål för utredning. Vidare visar 

forskningssamanställningen att kontakterna ökar i takt med barnets ålder; där exempelvis 22 

procent av barn mellan 0-12 kontaktades (Sundell & Humlesjö 1997) att jämföras med 60 

procent av barn mellan 0-18 år (Sundell & Humlesjö 1996). Studier visar att det finns 

svårigheter med att göra barn delaktiga i utredningar, bland annat beskrivs utredningens 

administrativa karaktär exkludera barnet och förvandla det till ett objekt. Senare forskning 

som framställs i sammanställningen visar dock att det blir allt vanligare att socialarbetare 

träffar barn. En studie visar exempelvis att 23 procent av barnen kontaktades 1990, och 1996 

hade den andelen ökat till 53 procent (Sundell et al. 2007). Resultatet överensstämmer relativt 

väl med Brunnbergs (2001) vinjettstudie5 med socialsekreterare som visar att 23 procent av 

socialsekreterare år 1992 (n 26) skulle träffa eller tala med barnet i syfte att utreda dess 

synpunkter och åsikter och år 1998 var andelen 34 procent (n 41). I denna studie beskrivs 

även utsträckningen av barns delaktighet variera i förhållande till olika faser i utredningen. 

Initialt erbjöds ingen större delaktighet, men i takt med utredningens gång kom barnet att 

inbjudas mer i processen (Ibid.). 

 

Dahlstrand (2004) studerar familjerättsliga processer och mer specifikt sådana ärenden som 

avgjorts i tingsrätt. Studien visar att äldre barn hade större möjligheter få uttrycka sina 

synpunkter och bli respekterade. Vidare framkommer att barns synpunkter ofta framförs av 

andra, exempelvis föräldrar. Dahlstrand (Ibid.) framhåller vikten av att stärka barns 

möjligheter att delta; nya metoder bör utvecklas så att varje utredning där ett barn är 

involverat innehåller en beskrivning av barnet och vad det har för synpunkter. Vidare måste 

barnet få information så att det kan förstå sin roll i processen och vad dess deltagande betyder 

(Ibid.). I en annan studie av familjerättsliga processer framhålls ett samband mellan sättet som 

                                                
5 Vinjettstudien anlägger en jämförande ansats mellan Sverige och England, men med utgångspunkt i 
föreliggande studies fokus på den svenska socialtjänsten refereras endast data som berör Sverige.  
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handläggare i familjerättsliga utredningar bemöter barn och barns strategier i möte med 

utredare i utredningsprocesser. Här beskrivs att barn beskyddas av vuxna i sådana processer 

med följden att de exkluderas snarare än inkluderas som delaktiga i utredningar. Vidare anges 

att de barn som inkluderas i utredningsprocessen av utredare i högre grad tenderar att utveckla 

egna strategier för delaktighet (Eriksson & Näsman 2009).  

 

Ekbom och Landberg (2007) studerar insatsen kontaktperson6 och kommer fram till att barn 

inte är delaktiga i sådana insatser såsom barnkonventionen anger. Barn syns knappt i domar 

och om de nämns är det ur vuxnas perspektiv. Det finns inte utformade strategier för att 

informera barnet om insatsen när det gäller vem som ansvarar för insatsen och fattar beslut. 

Vidare informeras inte barn om sina rättigheter och det saknas rutiner för att utvinna deras 

åsikter och synpunkter i utredning, planering och uppföljning (Ibid.). En nationell tillsyn av 

HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga visar att 70 procent av hemmen uppfyller 

uppställda kriterier för barns delaktighet7. Men vissa brister framhålls också, exempelvis var 

barn inte alltid med vid möten som rörde dem samt dokumenterades inte deras synpunkter i 

tillfredsställande utsträckning (Länsstyrelserna & Socialstyrelsen 2009). 

 

3.3 Barns delaktighet inom ramarna för BBIC 
Inom ramarna för BBIC-projektet, som pågick 1999-2005, genomfördes tre externa 

utvärderingar under 2004 med syftet att anpassa och utveckla projektmaterialet 

(Socialstyrelsen 2008). Rasmusson, Hyvönen och Mellberg (2004) studerade 

förutsättningarna för, och barns upplevelser av, delaktighet och medbestämmande i planering, 

beslutsprocesser och uppföljning av insatser. Rasmussons (2004) utvärdering hade det 

övergripande syftet att belysa hur utvecklingsarbetets mål och syften (se ovan s. 9) motsvaras 

i praktiken. I den tredje utvärderingen studerade Johansson (2004) fyra av de sju kommuner 

som ingick i BBIC-projektet med syftet att analysera förutsättningarna för att implementera 

BBIC med fokus på organisatoriska förutsättningar. Vidare har ytterligare två studier relevans 

i sammanhanget, nämligen en annan studie av förutsättningar för implementeringen av BBIC 

(Khoo, Hyvönen & Nygren 2007) samt Rasmussons (2006) studie inom ramen för projektet 

Kunskapsbaserad socialtjänst (KUBAS), där bland annat barns delaktighet i socialtjänsten 
                                                
6 Domstolar beslutar om insatsen kontaktperson men det är socialtjänsten som är ansvarig för insatsen (Ekbom & 
Landberg 2007) 
7 Bedömningskriterier: barnen har möjlight att vara delaktiga; vid placeringen vid inskrivningen, i hur 
behandlingen planeras och vid uppföljnigen av vården under behandlingskonferensen (alternativt 
utvärderingsmöte enligt BBIC) (Länsstyrelserna & Socialstyrelsen 2009, s. 18) 
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studerades. Nämnda studier genomfördes med ett flertal metoder; fallstudier samt granskning 

av akter, BBIC-formulär och utredningsdokument  (Rasmusson 2004, 2006; Rasmusson et al. 

2004) samt andra officiella dokument (Johansson 2004). Vidare intervjuades 

socialsekreterare, barn och andra involverade såsom politiker och chefer (Johansson 2004, 

Khoo et al. 2007; Rasmusson 2004, 2006; Rasmusson et al. 2004).  

 

Granskningen av utredningsdokument visar att barns behov tillgodoses i stor utsträckning och 

på ett adekvat sätt, barnperspektivet är tydligt och barn kommer till tals genom samtal eller 

observationer. Däremot framkommer att formulären inte används på sådant sätt eller i sådan 

utsträckning som avses, exempelvis var dokumentationen av barns egna utsagor om 

uppfattningar och önskemål bristfällig. Här skall tilläggas att intervjuade socialsekreterare 

menade att barns egna uppfattningar tillgodoses mer än vad som framgår av dokumenten. 

Trots att barnperspektivet allmänt genomsyrade dokumentationen, underbyggdes inte 

utredningarnas analys och bedömning explicit av detsamma (Rasmusson 2004; Rasmusson et 

al. 2004). En slutsats som dras i refererade studier är att BBIC skapar goda förutsättningar för 

barns deltagande och medbestämmande då barn konsulteras, får komma till tals samt ges 

möjlighet till faktiskt inflytande i planerings- och beslutsprocesser som berör barnet. Det 

framhålls dock att barns inflytande kräver att vuxna (socialsekreterare, föräldrar och andra) är 

lyhörda för barnets intressen och behov av stöd i sin delaktighet. Socialsekreterare måste 

finna strategier för att utgå från varje barn specifikt och reflektera över hur barnets delaktighet 

skall utformas med utgångspunkt i barns ålder, mognad, kompetens och 

kommunikationsförmåga samt tidigare erfarenheter (Rasmusson 2006; Rasmusson et al. 

2004).  

 

Intervjuer med socialsekreterare visar att erfarenheterna av att arbeta med BBIC är både 

positiva och negativa. Kunskapsgrunden och barnperspektivet i BBIC anses ha inspirerat till 

reflektion och nya perspektiv på barn och deras behov och egna perspektiv. Vinsterna med 

BBIC beskrivs i termer av helhetssyn, struktur och systematik i arbetet, vilket medför mer 

enhetliga och tydliga, och i förlängningen mer rätts- och kvalitetssäkra, utredningar. Vissa 

socialsekreterare beskriver dock formulären som svårarbetade och alltför styrande och 

detaljerade. Hinder för att omsätta BBIC i praktiken beskrivs i termer av tidsbrist, bristande 

arbetsro, hög arbetsbelastning, hög personalomsättning samt bristande feedback, utbildning 

och arbetsledning (Rasmusson 2004). Dessa hinder är något som även Johansson (2004) 

beskriver i sin utvärdering. Studien utgick bland annat från implementeringsteori framför att 
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det fanns hinder som resursbrist för att implementera och verka efter BBIC. Tid och budget 

anges som bristfälliga i termer av ”nästan tillräckliga” till ”otillräckliga” (Ibid. 73) medan 

behovet av utbildning samt stöd och styrning från Socialstyrelsen anges som mer tillfredsställt 

(Ibid.). Vidare framhålls av socialarbetare, chefer och projektledare och andra i Sverige8 att 

materiella och mänskliga resurser samt planering, uthållighet och hantering av motstånd krävs 

för att BBIC skall kunna implementeras. Socialsekreterare uttrycker att mjukvaran behövde 

utvecklas för anpassning till verksamheten och vidare att blanketterna skulle utvecklas och 

anpassa. Vidare beskrivs att tid, utbildning och planering krävs för att implementeringen skall 

kunna ske - det tar tid för socialsekreterare att lära sig systemet och sättet att arbeta efter 

BBIC. Behovet av tid knyts inte endast till socialsekreteraren enskilt utan även till klienten 

ifråga om att ha tillräckligt med tid för att fylla i och följa upp formulären tillsammans med 

barn och föräldrar (Khoo et al. 2007).  

 

Utvecklingsarbetet med BBIC beskrivs vara på god väg att uppfylla sina mål och syften, men 

för att det skall ske måste socialsekreterarna få utbildning i BBIC:s kunskapsgrund samt hur 

formulären skall användas. Vidare understryks vikten av stöd från arbetsledningen och andra 

organisatoriska förutsättningar (Rasmusson 2004). Johansson (2004) beskriver att det är svårt 

att värdera resursbehov som finns lokalt, men anger också att det är viktigt att göra en 

noggrann analys inför sådana organisationsförändringar som BBIC-projektet eftersom 

”resursfrågan lätt kan bli en låsning i alla förändringsprocesser.” (Ibid., s. 63). Han ger 

slutligen rekomendationer utifrån studien inför en eventuell fullskalig implementering och 

skriver bland annat att en realistisk resursplan måste göras med hänvisning till att de flesta 

intervjuade angett att förändringar och ambitionshöjningar av sådant slag som BBIC-projektet 

inneburit kräver resurstillkott (Ibid.).  

 

Sammanfattningsvis; utvärderingarna inom ramarna för BBIC-projetet samt andra studier 

anger att BBIC bidrar till barns delaktighet men det framhålls också att systemet sällan kan 

användas fullt ut som en konsekvens av resursbrist. Detta utgör grunden till föreliggande 

studies arbetshypotes. Med stöd i utvärderingarnas funktion som ett sätt att utveckla och 

förbättra BBIC i kombination med de resultat som framförts ämnar föreliggande studie utröna 

hur socialsekreterarna i Enköpings kommun upplever möjligheterna att göra barn delaktiga 

                                                
8 Studien skedde även i Australien och Kanada. 
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inom ramarna för socialtjänstens organisation och BBIC med fokus på tillgången på adekvata 

och tillräckliga resurser.  

 

 

4. Teori  
Teori kan beskrivas som en tankekonstruktion som kan användas i en forskningsprocess i 

syfte att undersöka och förklara studerade fenomen. En forskningsprocess och använding av 

teori kan ske på olika sätt, och däribland abduktivt. Det abduktiva tillvägagångssättet speglar 

en föreställning om att teori och empiri är lika viktiga delar i en forskningsprocess och att det 

finns en relation mellan teori och empiri som anger att data är teoriberoende utifrån att 

verkligheten förstås med hjälp av teoretiska analysverktyg (Larsson, 2005b; Olsson & 

Sörensen 2007). Den här studien utgår från ett abduktivt förhållningssätt genom att data har 

hämtats från verkligheten, med stöd i nedan angivna teorier, för att sedan tolkas med hjälp av 

de begrepp som teorierna tillhandahåller. Den teoretiska grunden i denna studie utgörs av 

Shiers (2001) modell som anger nivåer av delaktighet, och implementeringsteori. Först följer 

enskild genomgång och problematisering av teorierna och slutligen beskrivs teoriernas 

tillämpning. 

 

4.1 Nivåer av delaktighet 
Shier (2001) har utvecklat en modell, Pathways to Participation (vägar till delaktighet, 

författarens översättning), utifrån Harts (1992)9 Ladder of Participation (delaktighetsstege, 

författarens översättning). Modellen kan användas som ett verktyg av praktiker i strävan att 

inkludera barn och göra dem delaktiga i beslutsprocesser. Modellen anger olika nivåer och 

steg av delaktighet. Den har utformats så att praktikern (eller organisationen – praktikern får i 

det följande stå för både den enskilda praktikern och organisationen) på varje nivå och steg 

kan ställa sig en fråga för att utröna om hon uppfyller kravet som anges på den specifika nivån 

av delaktighet och vidare identifiera vilka steg som måste tas för att öka nivån på barns 

delaktighet. Praktikern återfinns sällan eller aldrig på en isolerad nivå eller dimension i 

modellen – positionen varierar i relation till olika uppgifter eller aspekter av arbetet. Nedan 

följer en bild av modellen och därefter en beskrivning av de olika nivåerna och stegen. 

                                                
9 Shier (2001) hänvisar till Hart, RA. (1992). Children´s participation: from Tokenism to Citizenship. UNICEF: 
Florens 
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Figur 2. Pathways to Participation illustrerar olika nivåer av delaktighet och steg som 

praktikern kan ta för att göra barn delaktiga.  

 

(Shier 2001, s. 111). 

 

1. Barn är lyssnade till. Den här nivån kräver endast att praktikern uppmärksamt lyssnar till 

barnet när det själv väljer att uttrycka sina synpunkter. På nivå ett finns det inte utformade 

strukturer för att ta reda på barnets synpunkter, lyssnandet sker endast om barnet väljer att 

uttrycka sina synpunkter. 
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2. Barn får stöd i att uttrycka sina synpunkter. Det kan finnas många anledningar till varför 

barn inte uttrycker sina synpunkter - dåligt självförtroende, blyghet, bristande självkänsla, 

erfarenheter av att inte bli lyssnad på eller att uttryckandet av synpunkter är inproduktivt eller 

att barnet och den vuxne inte har adekvata kommunikationskunskaper. Nivå två skiljer sig 

från nivå ett genom att den anger att praktikern skall utforma strategier för att överkomma 

dessa hinder och agera i syfte att belysa barns synpunkter och hjälpa dem att uttrycka dem. 

Sådana strategier bör innehålla åldersrelaterade tekniker för att tala med barn genom 

exempelvis lekar eller intervjuer. Vidare måste det finnas kommunikationssätt- och forum för 

funktionshindrade barn eller barn vars förstaspråk inte är detsamma som praktikerns – det 

kräver att personal är utbildad i hantverket att underlätta kommunikation med barn. 

 

3. Barns synpunkter beaktas. Nivå två gör barn delaktiga genom att praktikern aktivt söker 

barnets synpunkter men det garanterar inte att barnets synpunkter kommer att influera 

beslutandeprocesser – det skall däremot ske på nivå tre. Shier (Ibid) skriver att nivå tre av 

delaktighet skall uppfyllas av praktiker som verkar efter barnkonventionen och hänvisar till 

artikel 12. Det faktum att barns synpunkter skall beaktas innebär inte att varje beslut måste 

innehålla det barnet vill, men barnet bör få någon typ av feedback på vad det har angett som 

sin syn på saken. Detta gäller i synnerhet fattade beslut som inte stämmer överens med 

barnets synpunkter. 

 

4. Barn involveras i beslutandeprocesser. I och med nivå fyra görs en kritisk distinktion från 

de tre lägre nivåerna av delaktighet – på de lägre nivåerna av delaktighet erbjuds barnet input 

i beslutandeprocessen, men på nivå fyra inbjuds barnet att faktiskt delta i de forum där 

beslutandeprocessen sker.  På de lägre nivåerna av delaktighet kan man tala om att barnet blir 

empowered i en mening men först på nivå fyra kan barn få en starkare makt i och med att 

makthavarna (de vuxna) släpper lite av sin makt. På nivå fyra kräver delaktigheten att barnet 

involveras i det forum där besluten tas. Det kräver att verksamheten utformas så att barn kan 

medverka i beslutandeprocssen – det kan innebära att stora (praktiska) förändringar måste 

genomföras i en organisation när det gäller ärendegång, pappersarbete, jargong och etik som 

ingår i verksamheten. 

 

5. Barn tilldelas makt och ansvar för beslut. På nivå fyra är barnet aktivt med i 

beslutandeprocesser, dock utan reell makt över beslut som fattas. För att nå till nivå fem krävs 

att makthavarna och tillika de vuxna delar med sig av sin makt till barn. Maktfördelningen 
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måste vägas mot fördelar och risker och innebär inte att barn skall tilldelas ansvar om det inte 

vill eller om det är olämpligt i relation till barnets utveckling och grad av förståelse. Dock 

framhäver Shier (Ibid.) att motsatsen är vanligare, det vill säga att vuxna oftare nekar barn 

lämplig delaktighet än pressar på dem ansvar. Om barnet skall tilldelas mer makt och ansvar i 

beslutandeprocessen skall det ske kontrollerat och på ett stödjade sätt.   

 

Individer och organisationer kan ha olika grad av engagemang i empowermentprocessen på 

de olika delaktighetsnivåerna, varför de delas i ytterligare dimensioner. På varje nivå återfinns 

tre steg av åtaganden: öppningar (openings), möjligheter (opportunities) och förpliktiganden 

(obligations). En öppning innebär att en praktiker är redo och har en vilja att verka på en nivå 

av delaktighet. Anledningen till att det är endast är att betrakta som en öppning är att det 

kanske inte finns möjligheter att förverkliga intentionen eller viljan. Ett andra steg, nämligen 

möjligheten, infinner sig när det finns strategier att bemöta viljan att verka på en viss nivå av 

delaktighet. Strategier kan i sammanhanget beskrivas som resurser, kunskap och utvecklande 

av nya procedurer i strävan verka på den nivån. Slutligen uppfylls förpliktigandet då det finns 

en policy som säger praktikern skall verka på en viss nivå av delaktighet. Då skall strävan att 

uppfylla en viss nivå av delaktighet för barn vara inkorporerat i systemet och sättet att arbeta. 

 

Shiers modell är utformad så att alla steg på en given nivå av delaktighet måste uppfyllas för 

att praktikern skall kunna gå vidare och verka på nästa nivå av delaktighet – se pilarna i 

modellen. Praktikern beskrivs förvisso kunna befinna sig på olika nivåer samtidigt och i olika 

skeenden, men det resonemanget återges inte i modellen, vilken snarare vittnar om en kausal 

relation mellan de olika stegen. För att praktiker skall kunna verka på de olika nivåerna av 

delaktighet som modellen anger, och framförallt uppfylla de krav som möjligheten innebär, 

krävs resurser. Detta resonemang kan kopplas till föreliggande studies arbetshypotes som 

säger att BBIC förvisso hjälper socialsekreterare att göra barn delaktiga men i olika 

utsträckning på grund av resursbrister - detta trots att det finns en explicit policy att verka för 

barns delaktighet (Barnkonventionen och SoL) i socialtjänsten. Slutsatsen är att stegen på 

varje nivå i föreliggande studie inte kommer betraktas kausalt sammanbundna varandra. En 

praktiker kan verka på flera olika nivåer samtidigt utan att alla tre steg är uppfyllda. För att 

begreppsliggöra ovanstående resonemang inför kommande användning och analys kommer 

modellens nivåer och steg förbindas med fler (tankemässiga) pilar som tillåter praktikern att 

uppfylla kraven på de nivåer och steg hon kan.  
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Modellen anger inte heller något steg för icke-delaktighet vilket skulle kunna betraktas som 

en brist. Det går att jämföra med Hart´s (1992) delaktighetsstege som har två icke-

delaktighetssteg. Beslutet att använda Shiers (Ibid.) modell grundas i att BBIC har som uttalat 

syfte att göra barn delaktiga, varför den bättre kommer belysa det som studien avser belysa. 

Om socialsekreterarna upplever att barn inte kan göras delaktiga alls, vilket bedöms som 

otroligt, kommer även det belysas genom att ingen av delaktighetsnivåerna uppfylls.  

 

4.2 Implementeringsteori  
Politiska processer kan inte förstås utan att man beaktar den offentliga förvaltningens 

organisation och verksamhet - politiska beslut som skall implementeras kräver nämligen 

någon typ av organisation för genomförandet (Rothstein 2008). I implementeringsprocesser – 

den process där politiska beslut omsätts i handling - återfinns implementeringsproblem som 

innebär att beslut inte genomförs såsom beslutsfattarna har avsett. Förklaringsfaktorer till 

implementeringsproblemet återfinns i förhållande till både beslutsfattaren och verkställaren 

(Lundqvist 1992; Sannerstedt 2008). I föreliggande studie fokuseras på socialsekretare och 

med andra ord verkställaren i implementeringsprocessen. Därför kommer de delar av teorin 

som anger och förklarar implementeringsproblem i förhållande till verkställaren tillämpas.  

 

Med utgångspunkt i styrningsmodellen10 görs en distinktion mellan beslutsfattare och 

verkställare och i relationen mellan dessa aktörer finns inslag av styrning och kontroll. 

Styrning sker för att ett beslut skall verkställas såsom beslutsfattaren avser. Styrningen kan 

beskrivas som styrningsförsök utifrån att de kan vara mer eller mindre framgångsrika i fråga 

om i vilken grad politikers avsikter uppfylls. Styrningen sker i direkt eller indirekt form; 

direkt styrning (även kallad substansstyrning) anger vad och hur något skall verkställas. 

Indirekt styrning påverkar förutsättningarna för verkställighet genom tilldelning av resurser 

och regler för hur det skall ske. Vidare sker kontroll av hur, och om, beslut verkställs. 

Styrningen kan betraktas i termer av reliabilitet och rationalitet - reliabilitet anger i vilken 

grad verkställaren agerar i samklang med beslutsfattarens styrning och rationaliteten anger i 

vilken grad verkställigheten renderar i de effekter som beslutsfattaren avsett (Ibid.).  

 

                                                
10 Se kap 3 i Lundqvist, L. (1987). Implementation Steering. An Actor-Structure Approach. Lund: 
Studentlitteratur 
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För att förklara implementeringsproblem – att beslut inte genomförs såsom beslutsfattaren har 

avsett - och sedermera styrningsproblem i implementeringsprocesser utröns bland andra en 

punkt11 i förhållande till verkställaren, nämligen att denna skall kunna genomföra ett beslut. 

För att tillämparen skall kunna genomföra beslutet krävs att beslutet anläggs med 

motsvarande tilldelning av resurser som budget, personal, lokaler, tid, utbildning et cetera. 

Om så behövs har beslutsfattaren möjlighet att tillföra mer resurser genom indirekt styrning 

för att genomförandet skall förverkligas (Lundqvist 1992; Sannerstedt 2008; Van Meter & 

Van Horn 1975). Sannerstedt (2008) skriver att politiska beslut kan missförstås genom att 

högt uppsatta målsättningar inom ramarna för en implementering kan tolkas som operationella 

mål. Han menar att politiker ofta känner till resursbrister och sedermera att målsättningar skall 

betraktas som riktmärken som tillämparen skall sträva mot och uppnå så gott det går med 

tillgängliga resurser. Bristande måluppfyllelse behöver således inte vara ett 

implementeringsproblem.  

 

Utgångspunkten för implementeringsteorin som den beskrivs ovan är ett normativt och 

demokratiskt perspektiv som anger att politikerna styr och förvaltningar verkställer. Det 

perspektivet kan emellertid problematiseras utifrån Lipskys (1980) resonemang i Street-level 

Bureaucracy där gräsrotsbyråkratens (jfr Johansson 2007) handlingsfrihet och reella makt 

framhålls. Gräsrotbyråkratens makt vilar i faktorer som kunskap, förvaltingens storlek och 

kontinuitet i förhållande till politikerna. Problematiseringen är relevant eftersom föreliggande 

studie studerar socialtjänsten och socialsekreterare och med andra ord gräsrotsbyråkrati- och 

byråkrater. Däremot framhålls att politiker har den formellt auktorativa makten att fatta 

beslut, och gräsrotbyråkratens inflytande kan inskränkas till att främst gälla innehållet i en 

verksamhet medan beslutsfattaren har kontroll över förutsättningarna som omger en 

verksamhet och därmed påverka verkställarens sätt att verka enligt den direkta styrningen 

(Lundqvist 1992; Sannerstedt 2008). Med utgångspunkt i att det är just den indirekta 

styrningen och organisatoriska resurser som är fokus i den här studien kommer den normativa 

distinktionen mellan beslutsfattare och verkställare utgöra en teoretisk utgångspunkt i 

föreliggande studie.  

 

Man skulle kunna argumenteras för att ett vidare implementeringsteoretiskt perspektiv bör 

beaktas än det fokus på verkställaren i implementeringsprocesser som föreliggande studie 

                                                
11 De andra anger att verkställaren skall förstå och vilja genomföra ett beslut (Sannerstedt 2008; Lundqvist 1992; 
Van Meter & Van Horn 1975). 
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använder sig av. Lundqvist (1987) menar att en implementeringsstudie måste inta ett aktörs-

strukturellt perspektiv (actor-structure approach) för att möjliggöra adekvat analys och 

rekommenderar därför jämförande och longitudinella studier. Även Van Meter och Van Horn 

(1975) framhåller longitudinella studier och menar att att isolerade sammanhang inte kan 

generaliseras. Det är lätt att instämma i att studier av implementeringsprocesser bör inta ett 

brett perspektiv där organisatoriska och strukturella faktorer samt olika aktörers roller 

beaktas, det antyder ju till och med begreppet implementeringsprocesser – men med 

hänvisning till studiens ringa storlek och studiefokus är ett sådant perspektiv inte möjligt.  

 

4.3 Teoriernas tillämpning  
I denna studie används framförallt ett steg i Shiers (2001) modell, nämligen det som anger 

möjligheterna för en praktiker att verka på en given nivå av delaktighet. Modellen skall 

användas som grund för att identifiera i vilken utsträckning socialsekreterare upplever sig 

kunna göra barn delaktiga. Detta steg, Shiers (2001) möjligheter, skall tillsammans med 

implementeringsteorins begrepp kunna - som anger en verkställares möjlighet att 

implementera ett politiskt beslut – tillämpas med strävan att illustrera socialsekreterarnas 

upplevelser av möjligheten att göra barn delaktiga i utredningar inom ramarna för 

socialtjänstens organisation och BBIC och belysa vilka resurser de anser att de behöver för att 

kunna verka för barns delaktighet. Fokus är att utröna om socialsekreterarna anser att de har 

adekvata och tillräckliga resurser för att göra barn delaktiga.  
 

 

5. Metod  
I det här avsnittet redogörs för studiens metod. Inledningsvis kommer vald forskningsmetod 

beskrivas. Därefter avhandlas urval. Sedan kommer förberedelse och genomförande av 

intervjuer och bearbetning av data redovisas under varsin rubrik. Därefter det kommer etiska 

överväganden och slutligen en metoddiskussion där studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet behandlas. 

 

5.1 Forskningsmetod 
Föreliggande studie är kvalitativ och insamlandet av data sker genom enskilda 

halvstrukturerade intervjuer. Kvalitativ metod syftar till att beskriva och förstå det kvalitativa, 
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unika och meningsbärande i ett givet fenomen. Med hjälp av ämnesorienterade kvalitativa 

intervjuer utforskas enskilda personers upplevelser och erfarenheter om det studerade (Kvale 

1997; Olsson & Sörensen 2007). Valet av metod motiveras av studiesyftet som är att just 

belysa de enskilda socialsekreterarnas beskrivningar och upplevelser.  

 

Med stöd i studiens fokus på respondenternas erfarenheter används en fenomenologisk ansats 

med ”relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa 

forskningsintervjun, som ju fokuserar den mening som den intervjuade upplever i sin 

livsvärld.” (Kvale 1997, s. 54). Utifrån en fenomenologisk ansats är intervjupersonens 

subjektiva livsvärd i fokus och förkunskaper tonas ned till förmån för en så exakt beskrivning 

av intervjupersonens upplevelser och utsagor om sin livsvärd som möjligt. Vidare syftar 

ansatsen till att utröna den allmänna väsensmeningen i respondenternas beskrivningar 

(Alvesson & Sköldberg 2008; Kvale 1997; Lindgren 1994). Med utgångspunkt i den 

fenomenologiska ansatsen ämnar studien belysa intervjupersonernas utsagor och 

gemensamma väsensmening om det studerade så exakt som möjligt. Den fenomenologiska 

ansatsen relaterar även till studiens abduktiva användning av teori – initialt står teorin i fokus i 

syfte att utforma relevanta forskningsfrågor, därefter sätts förförståelsen och teorin åt sidan 

för möjligheten att utröna meningen i respondenternas utsagor såsom de uttrycker sig. I 

analysskedet används teorin igen, dock med fokus på respondenterans utsagor som avgör hur 

och vilka teoretiska begrepp som används.  

 

Formen för intervjuerna är halvstrukturerad, vilket innebär att intervjun utgår från en 

intervjuguide med vissa givna teman och möjliga följdfrågor som relaterar till övergripande 

teman. Den halvstrukturerade intervjun ger forskaren möjlighet att variera frågornas form och 

följd så att de gynnar intervjusituationen ifråga om att följa upp och anpassa innehållet efter 

det intervjupersonen berättar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007; Kvale 

1997; Olsson & Sörensen 2007 jfr låg grad av struktur). Den halvstrukturerade relativt öppna 

intervjuformen stämmer väl överens med den fenomenologiska ansatsen eftersom den 

möjliggör fokus på, och anpassning efter, respondenternas beskrivningar av fenomenet. 

Intervjuformen möjliggör vidare att nya intressanta teman kan framkomma. Trots gedigna 

förberedelser och studier av BBIC och barns delaktighet är det inte otänkbart att så sker 

eftersom forskaren inte har erfarenhet av att arbeta praktiskt med BBIC och därvid kan ha 

förbisett vissa aspekter.  
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5.2 Urval 
I och med valet att ta det uppsatsuppdrag som Marie Hedqvist utannonserat avgränsades 

studien till kommuner i Uppsala län. Vidare var det utifrån studiens syfte givet att 

socialsekreterare i en kommun som fått licens att arbeta med BBIC skulle intervjuas. 

Ytterligare avgränsning gjordes genom valet att vända sig till just Enköping kommun - det 

skedde i samrådan med Marie Hedqvist med hänvisning till att kommunens storlek, och 

antalet verksamma socialsekreterare, bäst passade studiens kvalitiva utformning.  

 

Urvalet kan beskrivas som strategiskt (Esaiasson et al. 2007) med kravet att respondenterna 

använder BBIC i sin verksamhet, och därtill har kunskap om systemet och dess funktion i 

praktiken. Vidare var det en förutsättning att medverkande intervjupersoner skulle vilja 

medverka i studien. Det faktiska urvalet av intervjupersoner gjordes av enhetschefen på Barn- 

och ungdomsenheten, Lena Bergström, som bokade intervjutider med åtta socialsekreterare. 

Detta med ledning av forskarens önskmål om att intervjua sex till åtta personer.  

 

På Barn- och ungdomsenheten i kommunen arbetar tio socialsekreterare med 

barnavårdsutredninger och av dessa medverkade sju personer. Utöver dessa intervjuades även 

en person från Mottagningsenheten. Anledningen till att majoriteten av intervjupersonerna 

kommer från Barn- och ungdomsenheten är att dessa använder BBIC i större utsträckning.  

 

5.3 Förberedelse och genomförande av intervjuer 
De rent praktiska företagandena inför intervjuerna gällande urval och kontakt med 

intervjupersoner skedde med stöd av projektledare Marie Hedqvist och enhetschef Lena 

Bergström. Tidpunkt för intervjuer bokades i samrådan mellan socialsekreterare och Lena 

Bergström. Marie Hedqvist förmedlade även skriftlig dokumentation i form av brev till 

Länsstyrelsen i Uppsala län om ansökan om projektmedel samt delarapporter om BBIC-

projektet i Uppsala län författade av henne och Lena Chirico som är FoU-samordnare. Vidare 

gjordes en gedigen genomgång av litteratur och forskning om BBIC och barns delaktighet, 

samt formulerades studiens teoretiska grund, i syfte att utforma en adekvat intervjuguide.   

 

Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades med strävan att få intervjufrågorna att dynamiskt och 

tematiskt (Esaiasson et al. 2007 jfr innehåll och form; Kvale 1997) stämma överens med 

studie- och intervjusyftet. Den dynamiska aspekten tillgodosågs genom att frågorna gjordes 
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relativt öppna och med vardagligt språk som lämnade utrymme för respondentens egna 

förståelse och formuleringar. Tematiskt utformades frågorna med hjälp av studier av BBIC 

och barns delaktighet samt de begrepp som valda teorier tillhandahåller. Som stöd vid 

förberedelser inför intervjuerna studerades Kvales (1997) typer av intervjufrågor; inledande-, 

uppföljnings-, sonderande-, specificerande-, direkta-, indirekta, stukturerande och tolkande 

frågor12. 

 

Två veckor innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ett informationsbrev (Bilaga 

2) i vilket studiens syfte och förutsättningar för medverkan redovisades (Esaiasson et al. 

2007). Intervjuerna skedde i Enköping kommun på Barn och ungdomsenheten den 4 och 5 

november 2009, i ett särskilt tillhandahållet rum. Åtta intervjuer genomfördes och tiden för 

intervjuerna varierade mellan 20 och 37 minuter. Den 20 minuter relativt korta intervjun som 

inte stämde överens med planerad intervjutid föranleddes av ett oplanerat avbrott. I 

intervjusituationen medverkade forskaren och intervjupersonen. I samband med intervjuerna 

eller vid annat tillfälle den 4 och 5 november mottog forskaren undertecknade samtyckesbrev 

från alla respondenter. För en så korrekt uppsamling av data som möjligt dokumenterades 

intervjun med hjälp av ljudupptagning. I syfte att dokumentera ickeverbal kommunikation 

gjordes även anteckningar under intervjun (Kvale 1997) avseende tonfall, gester och den 

sociala stämningen som kunde få betydelse vid senare transkribering och förståelse av data.  

 

I samband med intervjuerna gavs respondenterna en orientering och uppföljning (Kvale 

1997). Initialt informerades respondenterna återigen om syftet med studien och hur intervjun 

var utformad. De fick även möjlighet att framställa frågor eller funderingar de hade. I 

slutfasen av intervjun gjordes en uppsamling där forskaren redogjorde för vad som hade 

berörts och hur respondentens utsagor hade förståtts. Därefter tillfrågades respondenterna om 

de hade något att tillägga som forskaren ej berört vilket öppnade för att en del nya intressanta 

teman togs upp av socialsekreterarna. Dessa redovisas på samma sätt som andra relevanta 

teman i Resultatdelen. Efter avslutad intervju och avslagna bandspelare tillfrågades 

respondenterna hur intervjusituationen och frågorna kändes och om de hade ytterligare 

funderingar eller frågor som de inte ville skulle dokumenteras. Två socialsekretrare tog upp 

icke behandlade aspekter. Eftersom uppgifterna var relevanta för studien tillfrågades de om 

tillåtelse för forskarens användning av utsagorna, de samtyckte. Bedömningen utifrån 

                                                
12 Se Tablå 7.1 Typer av intervjufrågor (s. 124f). 
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intervjusituationen och respondenternas utsagor är de tyckte att intervjuerna och 

intervjusituationen kännts bra.  

 

5.4 Bearbetning av data 
Som första steg i bearbetningen strukturerades datan genom att det inspelade materialet 

transkriberades. Intervjuerna tog sammanlagt 226 minuter och genererade 64 sidor skriftlig 

text. Riktlinjerna för transkriberingen var att skriva ner respondenternas utsagor ordagrant, 

dock transkriberades inte pauser eller sådana uttryck som ”hm” et cetera eftersom det inte är 

fråga om en sociallingvistisk eller psykologisk analys. Rekomendationen är att materialet 

skall klarläggas genom att överflödigt material, såsom upprepningar, avvikelser och annat 

oväsentligt för studiens syfte tas bort (Kvale 1997) men bedömningen var att materialet var av 

sådan art att det inte behövdes. Vid återrapportering i form av citat har dock texten klarlagts. 

 

Slutligen påbörjades själva analysarbetet för vilket meningskoncentrering användes. Metoden, 

som innebär att långa uttalanden skall omformuleras till kortare med behållning av utsagans 

väsensmening (Kvale 1997; Olsson & Sörensen 2007), överensstämmer bra med studiens 

fenomenologiska ansats. Detta i och med att strävan är att den väsentliga innebörden i 

respondenternas uttalanden skall utvinnas. Meningskoncenteringen skedde i olika steg: 

forskaren läste igenom texten för att få en känsla av helheten och fastställde därefter  

meningsenheterna såsom de uttrycktes av respondenterna. Därefter formulerades teman för 

datan, detta med strävan efter att finna intervjupersonens uttryck för meningen utan 

inblandning av förförståelse och teoretiska begrepp. Slutligen användes studiens 

frågeställningar och teoretiska ram för analys av meningsenheterna (Kvale 1997).  

 

5.5 Etiska överväganden 
Med vägledning av forskningskravet och individskyddskravet - med dess ingående delar 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven (Humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskarrådet; Kvale 1997; Olsson & Sörensen 2007) - har de etiska 

riktlinjer som omgärdar forskning med människor beaktats. 

 

Forskningskravet anger att forskning skall tillgodose vetenskapliga och mänskliga intressen. 

Forskningens utgångspunkt skall vara att frambringa kunskap som är viktig för medverkande 

personer samt den grupp de representerar. Vidare skall den inte utföras om den kan innebära 
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skada eller överhängande negativa konsekvenser för någon (Ibid.). Studiens syfte är att belysa 

socialsekreterares erfarenheter och utröna om de kan göra barn delaktiga med hjälp av BBIC 

och de resurser som tillhandahålls. Förhoppningen är att studiens resultat skall ge sådan 

översikt och kunskap att de kan användas av medverkande socialsekreterare, samt deras 

kollegor och andra i Enköpings kommun och Uppsala län, i strävan att vidareutveckla 

implementeringen av BBIC i verksamheten. Förhandsbedömningen är att studien inte bör 

innebära allvarliga negativa konsekvenser för medverkande respondenter eller andra. 

Bedömningen vilar på ett antagandet att studien inte berör personliga eller andra känsliga 

aspekter. En möjlig konsevens visar sig dock i relation till de medverkande socialsekreterarna; 

återrapporteringen av vilken kommun och arbetsgrupp studien skett i omöjliggör i princip att 

deras medverkan kan ske anonymt. Studiens resultat kommer sedermera tillskrivas dem och 

kanske belasta dem om dessa upplevs som negativa av andra inblandade. Omöjligheten att 

utlova anonymitet angavs inför intervjun varför socialsekreterarna haft möjlighet att ta 

ställning till det. 

 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven beskrevs som 

förutsättningar i informationbrevet som socialsekreterarna fick inför intervjuerna och 

redovisades för igen, för de intervjupersoner som så önskade, i samband med intervjuerna. 

Kvale (1997) rekomenderar en skriftlig övrenskommelse varför samtyckesbrev utformades 

samt insamlades den 4 och 5 november 2009. Konfidentialiteten beaktas genom att 

socialsekreterarnas identitet ej anges samt genom strävan att avidentifiera deras uttalanden i 

texten. Vidare förvarades det inspelade och transkriberade materialet oåtkomligt för andra 

under arbetet med studien samt har förstörts efter studiens slutförande. Slutligen uppfylls 

nyttjandekravet genom att de medverkandes utsagor endast använts i studien, och vidare 

kommer studiens spridning ske såsom anges i informationsbrevet. 

 

5.6 Metoddiskussion  
Verifiering av kunskap i forskning beskrivs i termer av reliabilitet, validitet och 

generalisering. Validitet är ett mått på en studies giltighet medan reliabilitet anger 

tillförlitligheten. Generalisering gäller huruvida givna studieresultat kan gälla andra fenomen 

eller sammanhang än det studerade (Kvale 1997). Nedan följer en genomgång av studiens 

reliabilitet samt interna och externa validitet.  
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5.6.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger forskningsresultatens tillförlitlighet i termer av konsistens och inre logik, 

hög reliabilitet kräver att slumpmässiga fel inte sker under insamling och bearbetning av data. 

Under intervjusituation kan reliabiliteten stärkas genom att intervjuaren ställer liknande frågor 

för att pröva konsistensen i intervjupersonens utsagor. Därigenom kan motsägelser i 

intervjupersonens utsagor urskiljas och intervjuarens tolkningar prövas (Esaiasson et al. 2007; 

Kvale 1997; Larsson 2005a). För att försäkra sig om tillförlitliga data användes 

ämnesfokuserade frågor och dessutom prövades tolkningar av intervjupersonens mening med 

det uttalade direkt i intervjusituationen.  

 

Vid transkriberingen tillsågs tillförlitligheten genom att det fanns klara instruktioner för 

utskrivning som konsekvent följdes. Eftersom transkriberingen utfördes av endast en person 

förelåg ingen risk för missförstånd eller olika sätt att transkribera. Vidare kontrollerades 

transkriberingen (Esaiasson et al. 2007 jfr intrakodarreliabilitet; Kvale 1997; Larsson 2005a) 

genom att viss del av den transkriberade datan jämfördes mot ljudbanden igen efter en viss tid 

förflutit. Testet visade att transkriberingen hade god överensstämmelse med de riktlinjer som 

uppställts och den befintliga utskriften varför den intrasubjektiva reliabilitet bedöms som god. 

Här kan argumenteras för att intrakodarreliabiliteten kunde ha kompletterats med ett test av 

interkodarreliabiliteten (Ibid.). Men då forskaren arbetade ensam fanns inte sådana 

möjligheter. Reliabiliteten har tillsetts under hela forskningsprocessen och insamling samt 

bearbetning av socialsekreterarnas utsagor har skett medvetet och konsekvent. Sålunda 

bedöms reliabiliteten som hög. 

  

5.6.2 Validitet 
Valida kvalitativa studier skall innehålla välgrundade slutsatser som bygger på en gedigen och 

intensiv studie av ett givet fenomen. Vidare kopplas validiteten till en studies meningsfulla 

och informationsrika beskrivningar av det studerade vilket kräver att forskaren har förmåga 

att fånga in det som avses samt analysera sina data på ett adekvat sätt. Dessa 

validitetsaspekter går att härleda från begreppet intern validitet (Esaiasson et al. 2007; Kvale 

1997; Larsson 2005a).  

 

Föreliggande studie syftar som tidigare nämnts till att beskriva socialsekreterares erfarenheter 

av att arbeta med BBIC och belysa deras upplevelser av möjligheten att göra barn delaktiga 
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inom ramarna för socialtjänstens organisation och BBIC. För barns delaktighet och 

socialtjänstens ansvar att tillse detta har samtal och/eller oberverationer med/av barn samt 

information till och om barn och slutligen dess åverkan i utredningar utrönts som indikatorer. 

För att få svar på detta har åtta socialsekreterare i Enköpings kommun som arbetar med 

barnavårdsutredningar och använder BBIC i sin verksamhet intervjuats. Vidare har Shiers 

(2001) nivåer av delaktighet samt implementeringsteori nyttjats för att analysera datan. 

Bedömningen är att tillvägagångssättet, forskningsverktyget och den begreppsapparat som 

litteraturstudier renderat i väl stämmer med studiens syfte och frågeställningar. Dessa har 

därmed kunnat belysas på ett adekvat sätt.  

 

Valet att genomföra studien genom kvalitativa intervjuer passar väl överens med studiens 

syfte. Dess styrka är att djup och nyanserad kunskap som socialsekreterarna hyser om ämnet 

har kunnat utrönas. En möjlig nackdel som går att relatera till den kvalitativa metodens natur 

är att endast en liten del av den möjliga populationen (socialsekreterare i Uppsala län som 

arbetar med BBIC i barnavårdsutredningar) involverades i studien. Genom kvantitativ metod 

och enkäter hade data från ett större antal personer kunnat inhämtas. Vidare kan antalet 

intervjupersoner samt längden på genomförda intervjuer diskuteras, möjligen hade färre och 

längre intervjuer renderat i djupare samtal och andra mer komplicerade och djupliggande 

teman hade kunnat utrönas. Bedömningen är dock att genomförda intervjuer resulterade i för 

studien adekvata data.  

 

Intervjuguiden utformades efter gedigna studier av litteratur och studiens teoretiska 

begreppsapparat, varför den bedöms hålla god kvalitet. Däremot genomfördes inga 

pilotintervjuer, vilket kan betraktas som en brist i sammanhanget. Intervjuguiden 

kontrollerades av handledare till föreliggande studie vilket tillsammans med andra 

förberedelser bedömdes som tillräcklig kontroll av dess relevans. 

 

Vidare har forskarens förhållningssätt under arbetet med insamling och bearbetning av data 

samt återrapportering av detsamma präglats av medvetenhet och reflexivitet. Detta har skett 

med strävan att hela tiden reflektera över förförståelse och de teoretiskt och empiriskt 

grundade perspektiv som intagits och hur dessa kan ha påverkat forskningsprocessen och 

resultaten. För dessa antaganden har också explicit redogjorts. Den reflekterande positionen 

har även intagits i intervjusituationer vilket bedöms ha bidragit till informationsrika och 

temaspecifika berättelser från respondenterna. Av uppenbara skäl har dock ingen total 
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anonymitet kunnat garanteras intervjupersonerna. De är relativt få och befinner sig på en 

identifierad arbetsplats. Detta kan ha påverkat deras utsagor i intervjuerna och kanske hade 

andra uppgifter framkommit om förutsättningarna sett annorlunda ut.  

 

Det faktum att urvalet av intervjupersoner inte kontrollerades av forskaren annat än genom 

angivna urvalskriterier och önskemål om antal intervjupersoner, eftersom det faktiska urvalet 

gjordes av Lena Bergström, gör att urvalsprocessens validitet inte kan diskuteras i ett vidare 

perspektiv. Däremot skall understrykas att studiens kvalitativa karaktär tillåter en sådan 

urvalsprocess. Allt detta, samt resonemanget ovan om att hög reliabilitet råder, föranleder en 

bedömning om att studiens interna validitet är att betrakta som god (Esaiasson et al. 2007; 

Kvale 2007; Olsson & Sörensen 2007). 

 

5.6.3 Generaliserbarhet 
Studien har inga anspråk på att i sin helhet representera andra sammanhang och skeenden i 

syfte att förklara eller beskriva dem. Men med utgångspunkt i att i princip alla 

socialsekreterare i Enköping kommun som använder BBIC i utredningar intervjuats kan 

resultaten anses ge en bild av hur implementeringen av BBIC i en socialtjänst kan se ut. 

Socialsekreterarnas utsagor och resonemang om BBIC och dess relation till barns delaktighet 

och socialtjänstens organisation ger oss insikt i hur implementeringen av BBIC kan gestalta 

sig, vilket kan beaktas i andra liknande sammanhang i syfte att undkomma eller lättare 

identifiera vissa angivna hinder för implementering av systemet. Här skall dock tilläggas att 

resultaten inte kan förväntas säga något om implementeringsprocesser av andra metoder eller 

beslut, i synnerhet inte om förutsättningarna ser påtagligt annorlunda ut i fråga om exempelvis 

resurstilldelning.  

 

 

6. Resultat  
Inledningsvis följer en kort beskrivning av intervjupersonerna vilken följs av en rapportering 

av deras erfarenheter av BBIC. Intervjupersonernas erfarenheter och beskrivningar av BBIC 

renderade i två övergripande teman som kan beskrivas som ”tänket” och ”verktyget” vilka 

presenteras under rubrikerna intervjupersonernas erfarenheter av BBIC:s grundvärderingar 

och innehåll och BBIC som verktyg. Därefter beskrivs socialsekreterarnas utsagor om barns 
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delaktighet inom ramarna för BBIC. Slutligen presenteras socialsekreterarnas resonemang om 

organisatoriska resurser. 

 

6.1 Beskrivning av intervjupersonerna 
Sju socialsekreteterare från Barn- och ungdomsenheten och en socialsekreterare från 

Mottagningsenheten intervjuades. De hade vid intervjutillfället arbetat i Enköpings kommun, 

med barnavårdsutredningar eller förhandsbedömningar, mellan cirka två månader och tre och 

ett halvt år. Sex av intervjupersonerna berättade att de på olika sätt har arbetat med barn och 

ungdomar tidigare i socialtjänsten eller i andra typer av verksamheter. Fem socialsekreterare 

hade kommit i kontakt med BBIC tidigare och de uppgav bland annat att de hade läst BBIC-

utredningar i annan verksamhet och utrett barn och ungdomar utifrån BBIC samt studerat 

BBIC inom ramarna för annan verksamhet.  

 

6.2 BBIC:s grundvärderingar och innehåll 
Vad gäller ”tänket” uppgav socialsekreterarna i positiva termer att BBIC skänker ett barnfokus 

och barnperspektiv som är bra. Barnfokuset beskrivs ”genomsyra hela utredningen” och 

innebär att man utgår från barnet och barnets beskrivningar av sin situation i utrednings- och 

dokumentationssammanhang. Det barnfokus som föreligger beskrivs bland annat som en följd 

av triangeln och att det finns en rubrik i BBIC-formulären och utredningen där barnets/den 

unges uppfattning skall beskrivas:  

 
Med BBIC...//... skriver (vi) utifrån barnet på ett annat sätt, det är också en väldigt 

positiv sida...//...förut var det ganska mycket fokus på föräldrar har jag upplevt, men 

nu skriver vi verkligen utifrån barnet, och det finns en rubrik under alla områden, 

”barnets/den unges uppfattning”...//...så att det gör ju på något sätt barn mer 

delaktiga. Man tänker mer på att träffa barn och verkligen belysa deras situation 

utifrån deras perspektiv.  

 

...det är ju oundvikligt att få med barnperspektivet...//...eftersom det har fasta 

rubriker och det har triangeln som vi utgår ifrån. Förut då hade man mycket mer att 

man kunde ta föräldrarnas perspektiv...//...Man lyfter fram barnet mycket bättre.  

 

Vidare anges att barnperspektivet bland annat tar sig i uttryck så att barnet syns mer i 

dokumentationen och att det återfinns i fokus. En socialsekreterare uttryckte att:  
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...man skriver inte ”Karin tycker si och så”, utan ”mamma Karin tycker si och så”. 

Det är en väldigt liten del, men det påverkar ändå vårt tankesätt och att komma ihåg 

att det inte handlar om Karin, det handlar om att hon är mamma.  

 

6.3 BBIC som verktyg 
I förhållande till BBIC som verktyg uttrycktes både positiva och negativa aspekter. I positiva 

termer beskrivs BBIC som ett hjälpmedel i utredningar bland annat för att det beskriver olika 

behovsområden och vad som skall utredas inom ramarna för dem: ”...man håller tanken rätt, 

man vet vad man skall utreda...//...att sortera in vad som är viktigt”. Vidare uttrycks att det 

skänker struktur åt arbetet samt ger mer tydlig dokumentation och mer enhetliga och 

likvärdiga utredningar och bedömningar. Om detta sägs: ”jag tycker att det är skönt att det blir 

mer enhetligt, att utredningar blir mer lika” och vidare:  

 
...att man har mer likvärdiga utredningssystem...//...mer liknande saker i utredningar 

än förut så att det inte blir att ”nu kommer jag till Enköping och då blir jag 

omhändertagen för det här, men det blir jag inte i Stockholm”. Det blir mer 

likvärdiga bedömningsgrunder, det tror jag är en bra sak.  

 

BBIC och triangeln beskrivs också vara ett handfast hjälpmedel ifråga om att på ett konkret 

och tydligt sätt beskriva för föräldrar, barn och ungdomar vad en barnavårdsutredning innebär 

samt vad, hur och varför de skall utredas: ”Det är ett jättebra sätt att visa föräldrar hur vi 

utreder och vad det är vi gör” och vidare att man med triangeln kan ”visa basen och barnets 

behov och allt...//...många gånger blir det mer tydligt för de varför dem är här och vad det är 

vi ska göra, vad vi ska prata om”. Slutligen skall också tilläggas att socialsekreterarna 

beskriver konsultationsdokumenten som ett hjälpmedel ifråga om att ytterligare belysa och 

utreda ett barns sitution. Möjligheten att kunna skicka ut ett färdigt dokument i syfte att få in 

sådan information om barnet som hjälper till en helhetsbild av barn beskrivs i positiva 

ordalag: ”...konsultationsdokument till förskola, skola är väldigt bra...//...en färdig mall som 

man skickar iväg och kan få bra med information...//...runt barnet, hur det ser ut där”.  

 

Som negativt framhålls att dokumentationen inom ramarna för BBIC är omfattande och kan 

vara styrande eller tvingande och ge oöverskådliga och spretiga utredningar i och med dess 

utformning och många rubriker.  
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Det är ganska omfattande...//...det är utredningsplan, själva utredningen och 

genomförandeplan. Alltså väldigt mycket text att skriva, väldigt inriktat på 

dokumentationen känns det som. Ibland känns det som att...//...det blir mer fokus på 

dokumentationen och skrivandet än mötet med klienten.   

 

I relation till dess styrande karaktär beskrev en socialsekreterare de förutställda rubriker och 

rutor som utredare skall kryssa i (om de inte väljer att ta bort dem) och vidare att innehållet i 

de förutsatta kategorierna visserligen är sådant som kanske bör framgå men då i löpande text. 

Socialsekreterarna beskrev också att det ibland kan saknas relevanta rubriker och att uppgifter 

måste pressas in under en rubrik för att det måste dokumenteras trots att det egentligen kanske 

inte passar in just där. I vissa fall kan det kännas tvunget att skriva någonting under rubrikerna 

varför något krystas fram. 
 

Här kan man inte ändra i någon text...//...inte ändra inom rubriker utan ibland så blir 

det tyvärr så att man får peta in det där det passar bäst...//...i utredningen...//...till 

vissa saker kanske det inte finns någon riktigt bra rubrik, man kanske skulle vilja ha 

ett lite längre resonemang för att få det mer sammanhängande...//...För att få det 

lättöverskådligt så vill man kanske skriva saker på varandra och det passar inte här 

för då får man spalta upp det utifrån olika områden där man tycker att det ungefär 

hör hemma.  

 

I relation till BBIC:s dokumentation och dess styrande karaktär uttrycktes också att BBIC är 

mer anpassat för, och inriktat mot yngre barn. Detta  då det har stort fokus på föräldraförmåga 

vilket kanske inte är lika relevant i en utredning som bedrivs när ”ungdomarna blir uppåt 17 

och ett halvt, nästan 18 år”. 

 

BBICsystemet beskrivs alltså i både positiva och negativa termer. Diskrepansen beskrivs av 

intervjupersoner kunna bero på hur länge en socialsekreterare har arbetat med 

barnavårdsutredningar och BBIC. I början kan det betraktas som ett strukturerande 

hjälpmedel medan det efter viss vana uttrycks som hinder. En socialsekreterare säger bland 

annat: 
 

...det har att göra med kanske lite hur länge man har jobbat, i början är man ganska 

konkret...//...man ska gå igenom allting väldigt noga så man spaltar upp allting under 

ett område. Sen när man blir mer bekväm med det, då har man lättare att prata utan 
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några mallar och vet i alla fall vad man tycker är viktigt och vad det är man behöver 

ha fram och behöver inte styra samtalet just utifrån de här fördjupningsfrågorna och 

olika områdena. Däremot så blir det ju svårare att skriva det sen. Samtalen flyter 

bättre men det blir svårare att dokumentera dem gångerna.  

 

Slutligen uttrycktes också att IT inom ramarna för BBIC är dålig, programvaran beskrevs 

orsaka mycket frustration och stjäla tid då det är rent tekniskt svårarbetat och oöverskådligt: 

”...när man är stressad är det inte kul att gå in i ett BBIC-dokument, de är väldigt otympliga 

att arbeta i...//...de är dåligt uppbyggda”. Bland annat uttrycktes att det är uppbyggt i flera 

åtskilda dokument vilket försvårar överblick samt är det svårt att röra sig mellan dokumenten 

och arbeta inom dokumenten.  

 

6.4 Barns delaktighet inom ramarna för BBIC 
Socialsekreterarna uppgav att barn görs delaktiga i barnavårdsutredningar genom samtal, 

observationer och inhämtning av information om barnet från andra källor samt genom att 

delge information om den process det är inbegripet i. Socialsekreterarna berättade att de alltid 

träffar barn som utreds, åtminstonne en gång. Det beskrevs vara en naturlig del av BBIC och 

”...huvudregeln är att vi ska träffa alla barn i pågående utredningar”. Beslut att inte träffa 

barn kan föranledas av att socialsekreterare inte får tillgång till barn för att föräldrar motsätter 

sig det eller att ärendet är av sådan art att det är skadligt för barnet att träffa socialsekreterare 

och prata. Men sådana beslut beskrivs ske utifrån en medveten bedömning, bland annat 

uttrycks att:  

 
”...de gånger vi inte träffar barn så har vi ofta väldigt mycket på fötterna till att inte 

göra det...//...men man har alltid ett resonemang om det och i vissa fall gör man 

kanske bedömningen att det är till mer skada än nytta för barnet”.  
 

Socialsekreterarna arbetar med ett stort åldersspann på barn och ungdomar och generellt 

beskrevs en skillnad i grad eller form av delaktighet för äldre och yngre barn som följd av 

barns förmåga att förstå och uttrycka sig. Äldre barn beskrevs kunna delta i en mer direkt 

form och mindre barn mer indirekt. Enskilda samtal med barn beskrivs inte som en 

automatiskt ingående del i utredningsprocessen utan beskrevs bero på barnets ålder, ärendets 

karaktär samt föräldrarnas vilja att låta barn delta. Äldre barn uppgavs involveras mer i form 

av enskilda samtal medan små barn observeras i högre grad.  
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...det är ju väldigt olika hur de deltar. Men är det riktigt små barn blir det ju mer att 

man observerar, men att vi alltid träffar barnen och gör hembesök och ser hur de har 

det i hemmiljön och kollar med förskolor hur de upplever barnen, och hör med 

föräldrar och andra viktiga personer. Ju äldre barnen blir desto mer pratar man med 

dem. De större barnen har man mer enskilda samtal med.   

 

Mindre barn ska vi också träffa, dem kan man ju inte prata med, eller samtala med, 

men just genom observation eller sådana bitar, belysa barnet situation...  

 

Observationerna av mindre barn beskrivs bland annat som samspelsobservationer i 

exempelvis hemmiljö för att se hur de verkar med föräldrar. Här skall tilläggas att yngre barn 

också beskrivs involveras i samtal, och för dessa kan Tejping-metoden användas i syfte att 

underlätta samtal för dem då ”...man pratar med dem med figurer och dockor så att man inte 

behöver prata utan mer visa. Det fungerar så ibland att barn vågar visa det de inte vågar säga 

eller sätta ord på”.  

 

Inhämtandet av information om barn från exempelvis skola eller förskola eller andra vuxna i 

syfte att utreda och belysa barns situation, bland annat med hjälp av konsultationsdokument, 

beskrivs också vara en bidragande delaktighetsaspekt. Information till barnet om den process 

det är inbegripet i var något som också berördes, bland annat i relation till triangeln och 

möjligheten att visa barn och ungdomar rent konkret vad som skall utredas. Även inom 

ramarna för informationsdelgivning berördes skillnader till följd av ett barns ålder, där yngre 

barn förvisso uppgavs bli informerade men att äldre barn beskrevs kunna tillgodogöra sig 

information på ett sätt. Detta föranledde en idé om att mer konkret information kan ges till 

äldre barn. Om karaktären på information till barn uttryckte en socialsekreterare: 

 
...man får förklara för dem dels vad jag gör, vad jag jobbar med, man får också 

förklara varför de är här och lite grann vad som ska hända, hur länge vi ska prata 

ungefär, vad vi ska prata om och varför vi ska prata om det.  
 

Allt detta; inhämtandet av information om och från barn och föräldrar samt andra vuxna i 

barnets omgivning beskrevs skänka en helhetsbild av barnet, som också kommer att vägas in i 

analys och beslut i barnavårdsutredningarna. På frågan om barns åsikter influerar utredning 
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och beslut sade en intervjuperson: ”Ja absolut...//...det är ju dem vi utreder...//..det är klart att 

deras åsikter ska tas tillvara på i analysen och om det blir några insatser”. 

På frågan om BBIC bidragit till att göra barn delaktiga var det ingen övervägande majoritet 

som svarade jakande. Intervjupersonerna uttryckte att så även skedde innan BBIC 

implementerades, genom exempelvis möten och samtal. Dock var det några socialsekreterare 

som visst menade att BBIC bidragit till att göra barn delaktiga, dels genom dess barnfokus 

och rubrikerna i BBIC-formulären som anger att barnets synpunkter skall utredas varför 

barnets synpunkter reflekteras över och utreds, samt dokumenteras i högre grad än förut. Dels 

genom möjligheten att med BBIC och triangeln mer konkret visa vad utredning innebär och 

innehåller för föräldrar med följden att det lättare går att förmå föräldrar att låta 

socialsekretererare få träffa barnen: 
 

     ...man kan konkretisera mera, de föräldrar som kan ha lite svårigheter med att 

förstå vad vi gör eller varför vi behöver göra det eller vad det är som händer och 

sker, då kan man lägga fram triangeln och så kan man prata lite utifrån den...//...för 

många tycker att det är obehagligt och många är rädda för att komma hit för man vet 

inte vad det är som händer. Kan man konkretisera det lite mer och göra det mer 

lättförståeligt för dem så kan det ibland göra det lättare att få kunna göra barn 

delaktiga...  

 

6.5 Organisatoriska resurser 
När intervjupersonerna blev tillfrågade om de hade adekvata och tillräckliga resurser för att 

göra barn delaktiga tog nästan alla upp brist på tid. Vidare berördes önskemål om andra typer 

av lokaler samt mer kunskap om barn och deras utveckling och samtalsmetodik. Tidsbristen 

relaterades dels till arbetsbelastning och dels till den lagstadgade tidsramen inom vilken en 

barnavårdsutredning skall genomföras. Socialsekretrarna uttryckte att de inte hade tid att 

träffa barn i den utsträckning de vill. På frågan om tillräckliga och adekvata resurser finns för 

att träffa och samtala med barn svarade en person: ”Inte alltid. Inte i den utsträckning jag 

vill” och utvecklade: 

 
Det har nog med arbetsbelastning att göra (och) att barnavårdsutredningar är...//... 

tidsbegränsade enligt lagstiftning...//...man får hela tiden prioritera det som är 

viktigast just idag att få klart, både enligt lag och enligt situationen för barnet, så att 

jag har inte tid att träffa alla så mycket som jag kanske skulle vilja ibland.  
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Tidsbristen och omöjligheten att träffa barn i sådan utsträckning som önskas ansågs kunna 

begränsa barns delaktighet. Bland annat beskrevs att tätare kontakt skulle kunna göra att barn 

känner sig mer sedda varför det skulle kunna bli lättare att involvera barnet och göra det 

delaktigt i processen. Socialsekreterarna uttryckte önskemål om att vid behov kunna träffa 

barn flera gånger i syfte att göra samtalssituaionen mer bekväm för barn och skapa en relation 

eller ”allians” med barnet samt för att kunna involvera barnet i större utsträckning samt få en 

mer sammanhållen bild av det.  I relation till detta uttryckte en socialsekreterare: 

 
...jag har tidsbrist...//...de bästa utredningarna är LVU-utredningarna...//...för där 

lägger du ner så mycket tid. Men den tiden har du inte i varje enskild 

utredning...//...Där kanske man har tid att träffa barnet vid ett tillfälle fast du skulle 

vara betjänt av att träffa det tre eller fyra gånger, för att...//...etablera en relation med 

barnet i svåra familjekonflikter för att den ska ha förtroende för dig, för att du ska 

kunna närma dig de här områdena.  

 

Vidare uttrycktes att viktiga skeenden och aspekter hos ett barn eller en ungdom och dess 

familj kan gå förlorade om det bara finns möjlighet till att ses vid ett tillfälle, detta med 

hänvisning till utredningen som en process och eventuell katalysator för förändring i en 

familj.  

 

En socialsekreterare beskrev att tidsbristen förhindrar uppfyllandet av vissa intentioner med 

BBIC, genom att det inte finns möjlighet att involvera barn och föräldrar i en utredningsplan 

på så sätt att de får vara med och bestämma olika mötestillfällen och vad som skall behandlas 

olika gånger, eftersom det kanske inte finns tid att genomföra önskat antal möten. Däremot 

framhölls att tidsbristen inte kom att påverka de enskilda mötena, utan möten och samtal med 

barn präglas av fokus på barnet: ”...sitter man och har samtal med barn...//...är man ju 

självklart jättefokuserad på det, då får det ta den tiden det tar”. Vidare angavs att lättnader 

avseende tidsbristen finns i form av engagerandet av personal från andra enheter för 

observationsverksamhet och liknande i utredningar. 

 

Ett annat tema inom ramarna för organisatoriska resurser var lokaler. Socialsekreterarna 

beskrev att det råder platsbrist och att lokalerna som finns inte är optimala för den 

verksamhet som barnavårdsutredningar innebär; de är ”tråkiga” och det rum man bokar 

kanske inte är dimensionerat för det antal personer som medverkar i mötet et cetera. 

Rummen är möblerade så att det endast finns förutsättningar för ansikte-mot-ansikte-samtal 
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vilka beskrevs som möjligen svåra för barn, samt om det råder konflikter i familjen: ”Såklart 

man önskade att man hade mer barnanpassade lokaler där man kunde träffa barn utan att det 

(blev) så laddat, utan att man behövde sitta mitt emot varandra”. Någon uttryckte att ett 

”barnrum” skulle behövas som är inrett med leksaker, whiteboard et cetera och på ett sådant 

sätt att samtalssituationen med barn och deras föräldrar blir så avspänd och bekväm som 

möjligt:  

   
...att ha ett rum som inte är begränsande utan som faktiskt kan göra att man kan ta till 

nya grepp när samtalet antingen går överstyr eller när man känner att ”jag kommer 

ingenstans, jag måste komma vidare”.  

 

Andra menade också att verksamheten är flexibel på så sätt att socialsekreterare kan ta sig dit 

barnet bedöms uppleva möten och samtal som minst jobbiga genom hembesök eller besök på 

förskolor, skolor et cetera. För sådana besök finns tillgång till bil. 

 

Slutligen berördes även resurser som kunskap, utbildning och metoder. Angående samtal 

med barn beskrevs egen erfarenhet förvärvad genom arbete med barn som en resurs. Vidare 

togs samtalsmetodik och kunskap om barns utveckling upp. Någon direkt brist på sådana 

resurser som samtalsmetodik och annan utbildning angavs inte utan det berördes som 

önskemål i mer generella termer som ” det är alltid bra med kunskap” och ”det skulle ju 

kunna vara bra att lära sig ännu mer om hur man pratar med barn” och vidare ”...det önskar 

man ju alltid att man skulle få, och ibland måste man acceptera att det inte finns”. Men det 

uttrycktes också att barnsamtal är svåra att hålla, bland annat uttalades ”Man är ju ingen 

barnexpert bara för att man blivit barnavårdsutredare”, varför mer samtalsmetodik och annan 

kunskap skulle behövas. På frågan om det har konsekvenser för barns delaktighet svarar en 

socialsekreterare ”ja” och beskriver att: 

 
...det skulle vara lättare att få med barnen om man var mer kompetent på 

barnsamtalen, att vara mer erfaren och mer kunnig och ha mer bakom sig för att göra 

sådana samtal. För ibland så får man ju inte ut någonting av sådana samtal, och då är 

det ju svårt att få med barnet om man inte lyckas nå barnet i samtalet  

 

Vidare beskrevs, kanske framförallt i relation till yngre barn och observationssyften, att mer 

kunskap om barns utveckling skulle kunna vara bra för att kunna tolka barn och avgöra vad 
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som kan förväntas av ett barn i en viss ålder. I samma mening som funktionen med 

utvecklingspsykologi uttrycker en person:  

  
...man kanske kan utläsa mer och vara mer tydlig och konkret i det man observerar, 

och har mer kunskap om barns utveckling över lag. Det gör det lättare att veta vilken 

nivå man skall lägga saker och ting på, man vet mer om vad som förväntas av barn i 

vissa åldrar.  

 

Ifråga om metoder som finns för samtal med barn tog alla socialekreterare upp Tejping, som 

beskrevs som en relevant metod, vilken de antingen har gått eller skall gå kurs i. Vidare 

berördes även andra metoder som nätverkskarta- eller möten och livslinjer som adekvata 

verktyg i samtal med barn. Vidare framhölls att mer kunskap om liknande metoder skulle 

kunna vara bra, i liknande generella termer såsom berördes ovan. Tejping beskrivs 

framförallt som ett hjälpmedel i samtal med små barn och likande metoder för att tala med 

äldre barn beskrevs inte som ett behov. 

 

En socialsekreterare uttryckte att kunskap inte bara fås genom ”stora tjusiga jättedyra 

utbildningar” utan att det skulle kunna vara givande att ha ett utbyte med andra kommuner 

om hur de arbetar med samma frågor och hur deras verksamhet ser ut. 

 

 

7. Analys 
Analysen tar sin utgångspunkt i föreliggande studies fokus, nämligen socialsekreterarnas 

erfarenheter av BBIC och möjligheten att göra barn delaktiga i barnavårdsutredningar. 

Upplever socialsekreterarna att de har möjlighet, eller i implementeringsteoretiska termer, 

kan socialsekreterarna verka i socialtjänstens organisation efter BBIC och göra barn 

delaktiga?  

 

Resultaten visar att socialsekreterarna träffar och talar med och/eller observerar barn och 

samlar in annan information kring barn samt delger information för att integrera dem i 

utredning och beslut. Genom detta kan barn betraktas inbjudas i de forum där beslut tas och 

tilldelas därmed, åtminstone symboliskt, viss makt i utredningsprocessen. Socialsekreterarna 

uppger att det finns organisatoriska resurser som tid, kunskap och metoder som behövs för att 

uppfylla de olika nivåerna av delaktighet. Exempelvis finns Tejping som ett sätt att hjälpa 
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barn uttrycka sig och vidare har socialsekreterarna kunskap om barns psykologi och 

utveckling för observationssyften. Utöver organisatoriska resurser bidrar även vissa delar av 

BBIC, som exempelvis BBIC-triangeln och rubriken i dokumentationsblanketterna som 

anger att barnets åsikt skall dokumenteras, till socialsekreterarnas verkan för barns 

delaktighet. Från detta kan dras en parallell till Shiers (2001) nivåer av delaktighet som säger 

att barn skall: bli lyssnade till, få stöd i att uttrycka sina synpunkter, få sina synpunkter 

beaktade, involveras i beslutandeprocessen samt tilldelas makt och ansvar för beslut. 

Jämförelsen mellan resultaten och delaktighetsmodellen visar att socialsekreterarna kan 

verka på alla nivåer av delaktighet. Så svaret på ovanstående fråga om huruvida 

socialsekreterarna kan göra barn delaktiga är ”ja”. Här skulle också kunna argumenteras för 

att socialsekreterarna, åtminstone relativt delaktighetsmodellen, har möjlighet att göra barn 

delaktiga. Detta eftersom socialsekreterarna anger att de – åtminstone i viss utsträckning – 

kan verka på alla de nivåer vi återfinner i Shiers modell. Svaren visar på att det handlar om 

varierande grader av delaktighet på de olika nivåerna, och inte om en total verkan eller 

ickeverkan på en given nivå av delaktighet. Socialsekreterarna kan verka på alla nivåer av 

delaktighet, men inte i den utsträckning de kanske skulle önska som en konsekvens av 

organisatoriska- och andra förutsättningar. 

 

Graden av delaktighet på en given nivå kan dels anknytas till aspekter kopplade till barnet 

och dess familj, dels till organisatoriska resurser. Avseende det förstnämnda utpekas särskilt 

barnets ålder och eventuell bedömning av att barn kan lida skada av att delta i samtal et 

cetera, samt föräldrarnas vilja till att låta barn delta. I föreliggande analys ligger dock fokus 

på de organisatoriska resurserna varför dessa kommer beröras i större utsträckning. Avseende 

organisatoriska resurser nämns att tid, lokaler, utbildning och kunskap är viktiga 

förutsättningar för socialsekreterarnas möjlighet att göra barn delaktiga. I relation till detta 

utpekas tidsbrist och olämpliga lokaler som hinder för intervjupersonerna att verka på ett sätt 

som bedöms som mest fördelaktigt för barn, och i förlängningen deras delaktighet. 

Exempelvis framhålls att det ofta bara finns tid att träffa barn vid ett tillfälle trots att fler 

möten skulle gynna relationen till barn och öppna möjligheter till mer delaktiga barn. I mer 

generella termer uttrycks också att annan eller mer fördjupad kunskap om metoder och 

samtalsmetodik samt barns psykologi och utveckling för att kunna nå och förstå barn i 

samtals- och observationssituationer kan behövas. Således identifierar socialsekreterarna 

sådant de uppfattar som adekvata resurser för att göra barn delaktiga, men också att sådana 

saknas i tillräcklig utsträckning. Sammanfattningsvis kan konstateras att socialsekreterarna 
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har möjligheter och kan verka på alla nivåer av delaktighet, dock i varierande grad som en 

konsekvens av bland annat resursbrister. 

 

Socialsekreterarna beskriver att deras verksamhet är flexibel så att resurser i form av egen 

erfarenhet och kunskap om metoder et cetera används. Vidare uttrycks att personal från andra 

enheter kan engageras och att socialsekreterare kan ta sig till den plats där barn bedömmer 

det som minst jobbigt att träffa socialsekreterare. Det finns alltså strategier för att 

överkomma organisatoriska hinder som tidsbrist och olämpliga lokaler i syfte att göra barn 

mer delaktiga. Dessa företaganden kan dock beskrivas i termer av egenhändigt utformade 

strategier av socialsekreterarna - hur står det då till med organisatoriska resurser och, i 

implementeringsteoretiska termer, den indirekta styrningen? I implementeringsteori 

framhålls vikten av resurser för verkställares möjlighet att implementera ett beslut på ett 

tillfredsställande sätt. Inom ramarna för den indirekta styrningen kan tillsättning av resurser 

ske för att verkställandet skall kunna göras som tänkt. I denna studie identifieras att barn 

förvisso involveras i barnavårdsutredningar, såsom BBIC, barnkonventionen och SoL ger 

uttryck för, men att graden av delaktighet skulle kunna öka med hjälp av mer och i vissa fall 

andra resurser. Mer tid skulle exempelvis kunna ge socialsekreterarna möjlighet att träffa 

barnen i sådan utsträckning de bedömmer som nödvändig för att göra dem delaktiga.  

 

Shiers delaktighetsmodell är ju utformad så att man på varje enskild nivå av delaktighet kan 

ställa sig en fråga om vad som behövs för att barns delaktighet skall öka. I den här studien 

utpekas däremot resursbrister som ett mer generellt hinder när det gäller möjligheterna att 

göra barn delaktiga. Genomgående understryks ett behov av mer resurser för ökad 

delaktighet för barn. Så, om frågan lyder: ”vad behövs för att öka nivån, eller snarare graden 

av barns delaktighet i barnavårdsutredningar i Enköpings kommun?” så lyder svaret från de 

professionella: ”mer organisatoriska resurser”.   

 

 

8. Slutdiskussion 
Resultaten stämmer i princip överens med tidigare forskningsresultat: BBIC belyser barnet i 

barnavårdsutredningar och skänker fokus på det som ett subjekt och bidrar på sätt och vis till 

att göra barn delaktiga, däremot finns inte resurser i sådan utsträckning som behövs för att till 

fullo verka efter BBIC för barns delaktighet. Resultatet är inte oväntat, dels för att 
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implementeringprocesser tar tid, dels för att organisationer som socialtjänsten är trögrörliga. 

Även om resultatet inte är nydanande kan det fylla en funktion ifråga om att belysa 

socialsekreterarnas, i Enköpings kommun, gemensamma idé om BBIC och vad de saknar för 

att kunna verka för barns delaktighet i sådan utsträckning som de vill. Kanske kan de använda 

resultaten för att vidareutveckla implementeringen av BBIC i sin verksamhet.  

 

En slutsats som drogs ovan är att socialsekreterare kan verka på alla nivåer av delaktighet. 

Men det framhålls också att barns delaktighet varierar i grad, bland annat beroende på att 

vissa organisatoriska resurser saknas. Därmed kan konstateras, föga förvånande, att socialt 

arbetet som utgår från BBIC inte garanterar en given nivå av delaktighet för barn. Detta kan 

nog appliceras generellt på metoder och verktyg, alltså det faktum att de kan få karaktären av 

en slags checklista – man bockar av det som metoden förutsätter att man skall göra för att man 

skall bedömas arbeta efter den. Konsekvensen är att man på pappret verkar efter en given 

metod utan att det sker i motsvarande grad i praktiken. Därigenom kan viktiga aspekter gå 

förlorade, metoder måste användas reflexivt och genuint. Utvecklingen av barnavården i 

socialtjänsten får inte stanna vid att BBIC:s mål och syften uppfylls på pappret. BBIC öppnar 

för möjligheter att fokusera på barnet och dess delaktighet i utredning och dokumentation, 

men för att det skall få faktisk verkan och genomslag i ett vidare perspektiv krävs att man 

tänker vidare utifrån det som kan betraktas som grundläggande krav. Om tid och möjligheten 

att träffa barn får utgöra exempel så innebär ett möte på sätt och vis att man uppfyller BBIC:s 

krav i det avseendet, men för barns genuina delaktighet såsom socialsekreterarna ger uttryck 

för krävs kanske fler möten. För detta krävs resurser. Sannerstedt (2008) framhåller vikten av 

att betrakta målsättningar som riktmärken snarare än som operationella mål, häri ligger ett 

problem; nämligen att sådant ingångsperspektiv inte tillåter en faktisk och full 

implementering av ett beslut och i det här fallet BBIC och barns delaktighet. Må vara att detta 

är en följd av strama budgetar och den ekonomiska verklighet många kommuner lever under, 

men det kan innebära problem om ett sådant perspektiv verkar som utgångspunkt inför ett 

implementeringsprojekt. Strävan bör vara att målen med BBIC är genomförbara helt och 

hållet, på alla plan. 

 

Slutligen, för implementeringen av BBIC och ökad grad av barns delaktighet framhålls i 

denna studie vikten av resurser. Det är inte svårt att förstå att socialsekreterarna vill ha mer 

resurser, då detta nog alltid är eftertraktat i socialtjänsten och andra liknande organisationer. 

Utifrån detta kan man däremot inte förutsätta att mer resurser ger mer delaktiga barn per 
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automatik. Man kan ställa sig frågande till vad som skulle ske om Enköping kommun och 

verksamheten som ligger i fokus för studien fick mer finansiella resurser och sedermera 

möjligheter till mer tid, utbildning och bättre lokaler. Skulle problem med barns delaktighet 

och verkan efter en given metod och i det här fallet BBIC vara ett minne blott? Antagligen 

inte, det är fråga om komplexa skeenden och funktioner som kanske kräver mer 

genomgripande förändringar på olika organisatoriska plan. Det kommer antagligen alltid 

finnas en diskrepans mellan eftersträvade mål och resursinsatser inom socialtjänstens 

organisation, något som Sannerstedt (2008) berör. Däremot är det viktigt att hela tiden följa 

upp och utvärdera verksamheter för möjligheten att identifiera vad man kan utveckla utifrån 

de förutsättningar som finns och sträva efter förbättring.  

 

Som förslag till vidare forskning när det gäller användning och implementering av BBIC kan 

framhållas kvalitativa studier där barn och andra aktörer kommer till tals samt studier av 

BBICutredningar och andra dokument. Genom sådana studier skulle möjligen effekterna, 

snarare än processen, avseende implementeringen av BBIC kunna belysas. I denna studie 

framhålls att socialsekreterarna kan verka för barns delaktighet, men hur ser barns delaktighet 

ut ur andra perspektiv; syns barnen i dokumentationen och framgår deras åsikter såsom BBIC 

anger och sedermera utredningen syftar till? Hur upplever barnen utredningarna och besluten, 

känner de sig delaktiga? Sådana perspektiv är viktiga för möjligheten att exempelvis avgöra 

om intentionerna med BBIC uppfylls och vidare utveckla implementeringen av systemet så att 

det fungerar såsom det är tänkt. 

 

Föreliggande studie väcker frågor om implementeringsprocesser, och vidare verkställares, 

organisationers och resursers funktion i dessa. Därför skulle det vara intressant att ur ett 

vidare implementeringsteoretiskt och organisatoriskt perspektiv studera tillämpningen av 

BBIC i socialtjänsten och/eller andra organisationer. Kanske skulle sådana studier kunna utgå 

från en jämförande ansats för möjligheten att utreda om olika resursinsatser ger olika effekter. 

Sådana studier skulle möjligtvis kunna belysa hur komplexa implementeringsprocesser kan 

vara och vidare vilka andra aspekter än resursinsatser som man bör arbeta med för att 

implementeringen av BBIC skall kunna ske framgångsrikt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Allmänna frågor om socialsekreteraren 

· Hur länge har du arbetat här? 

· Hur länge har du arbetat med barnavårdsutredningar? 

· Har du arbetat med barn på andra sätt tidigare? 

· Har du arbetat med BBIC tidigare? 

· Vad tycker du om BBIC? 

 

2. Upplever socialsekreterarna att BBIC hjälper dem att göra barn delaktiga i 

barnavårdsutredningar?  

· Hur tycker du att barn kan göras delaktiga i barnavårdsutredningar? (följ upp med Shiers 

nivåer; genom att man lyssnar till dem, hjälper dem att göra sig hörda, beakta deras åsikter, 

involvera dem i beslutsforum och tilldela dem viss makt)  

· Utifrån ditt resonemang om hur barn kan göras delaktiga; hjälper BBIC dig att göra barn 

delaktiga?  
· Kan du beskriva för mig hur BBIC hjälper dig att göra barn delaktiga  

· eller; varför upplever du att BBIC inte hjälper dig att göra barn delaktiga? 

 

3. I vilken utsträckning upplever socialsekreterarna att de kan göra barn delaktiga 

(utifrån Shier 2001 + eventuella nya teman som IP uttryckt i föregående punkt) 

· Upplever du att du kan; 

- lyssna till barnen (tid, kunskap lokaler etc.), 

- hjälpa barn att uttrycka sig (information till barnet, tekniker, metoder, strategier etc.), 

- beakta barnets åsikter (involvera dem i utredning och beslut etc), 

- involvera barnen i de forum där utredningen pågår och beslut tas, 

- tilldela barn viss makt i beslutsprocessen.  

· Om inte – varför? 

 

4. Upplever socialsekreterarna att de har adekvata och tillräckliga resurser för att 

verka efter BBIC?  

· Upplever du att du har de (organiatoriska och individuella) resurser (kunskap, tid, lokaler, 

tekniker/metoder etc.) som krävs för att jobba enligt BBIC i termer av; 
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- adekvata/relevanta? 

- tillräckliga?   

· Om inte, vad skulle du behöva för att kunna jobba enligt BBIC? 

· Skulle du kunna utvidga/öka barns delaktighet genom att använda tillgängliga resurser på 

ett annat sätt? 

· Om, hur?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
KVALITATIV UPPFÖLJNING AV IMPLEMENTERINGEN AV BBIC I 
ENKÖPINGS KOMMUN – INFORMATION TILL SOCIALSEKRETERARE 
 
Hej, jag heter Camilla Friberg och studerar på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms 
universitet. Jag går sjunde och sista terminen på socinomlinjen och arbetar för närvarande 
med min C-uppsats. Inom ramarna för C-uppsatsen ämnar jag göra en uppföljning på 
implementeringen av BBIC i Enköpings kommun. 
 
Ämnet för C-uppsatsen uppdagades genom att projektledare för implementeringen av BBIC i 
Uppsala län, Marie Hedqvist, utannonserade det som uppsatsuppdrag våren 2009 till studenter 
på Institutionen för socialt arbete. 
 
Studien 
Syftet med studien är är att belysa implementeringen av BBIC i Enköping kommun med 
fokus på barns delaktighet och socialtjänstens organisatoriska förutsättningar och resurser. 
Studien ämnar utröna hur Ni socialsekreterare upplever möjligheterna att göra barn delaktiga 
med hjälp av BBIC inom ramarna för socialtjänstens organisation.  
  
Min förhoppning är att studien skall bidra till kunskap och utveckling i implementeringen av 
BBIC i Er kommun och verksamhet.     
 
Medverkan i studien 
Jag vänder mig till Er eftersom det är Era erfarenheter och upplevelser som kommer att utgöra 
datan i studien. För att få tillgång till Era erfarenheter ämnar jag genomföra enskilda 
intervjuer. Intervjuerna skall genomföras på Barn och ungdomsenheten den 4 och 5 november 
enligt tider som Lena Bergström inbokat och de beräknas ta 30-45 minuter. På intervjun 
kommer jag samt den intervjuade socialsekreteraren att medverka. Samtalen kommer att 
dokumenteras på ljudband och upptagningen kommer att transkriberas.  
 
Medverkan i studien är frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan inom 
ramarna för arbetet med studien – studien beräknas vara färdig i december 2009. Era utsagor 
kommer endast användas i denna studie. Personliga uppgifter och uttalanden kommer att 
behandlas konfidentiellt samt avidentifieras vid återgivning i studien. Det inspelade och 
transkriberade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga under arbetet med 
studien samt förstöras efter färdigställandet av studien. 
 
En konsekvens av att datainsamlingen sker i Er kommun och relativt lilla arbetsgrupp är att 
jag inte kan garantera att Er medverkan sker anonymt – däremot kommer jag sträva efter att 
avidentifiera Era uttalanden i studien. 
 
Studiens spridning 
Studien kommer att utges och återrapporteras till medverkande intervjupersoner och andra på 
Barn och ungdomsenheten. Studien kommer också utdelas till projektledare Marie Hedqvist 
som ämnar utdela studien till de kommuner i Uppsala län som deltagit i BBIC-projektet och 
eventuellt Uppsala kommun vid intresse. Vidare kan studieresultaten komma att presenteras 
på ett BBIC nätverksmöte. Marie låter även meddela att studien, beroende på om den har en 
tydlig koppling till projektet, kan läggas upp som länk på Regionförbundets hemsida. 
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Vidare kommer studien utges och återrapporteras till handledare, studenter och andra lärare på 
Institutionen för socialt arbete.  
 
Slutligen kommer studien även att publiceras i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). DiVA är ett publiceringssystem för elektronisk registrering, publicering och 
arkivering av avhandlingar och andra publikationer från 23 universitet och högskolor i 
Norden. Enligt beslut av rektor ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och 
lärare registreras från och med januari 2007.  
 
Vill Du medverka? 
Kraven för att medverka är att Du vill medverka i studien samt att Du har erfarenhet av att 
arbeta med BBIC. Om Du vill medverka som intervjuperson i min studie den 4 och 5 
november är Du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon senast fredagen den 23 
oktober för att konfirmera Din medverkan.  
 
Genom att medverka i studien samtycker Du till ovanstående förutsättningar vad gäller 
medverkan, konfidentialitet och studiens spridning. Nedan finns en talong som jag kommer 
att insamla vid tidpunkten för intervjun. Om Du har några frågor eller funderingar är det bara 
att höra av Dig till mig: 
 
Camilla Friberg: 07074-99 66 02, eller camilla.friberg@gmail.com 
 
Jag ser fram emot att träffa Er och få ta del av Era upplevelser och erfarenheter av 
möjligheterna att göra barn delaktiga inom ramarna för BBIC och implementeringen av 
BBIC. Tack för Er tid!  
 
 
Vänligen, 
 
Camilla Friberg. 
 
 
 
 
 
SAMTYCKESBREV 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien och godkänner ovanstående förutsättningar 
vad gäller medverkan, konfidentialitet och studiens spridning. 
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