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Den här studien utgår ifrån en dokumentanalys med syftet att undersöka på vilket sätt 

socialpedagogik tar sig uttryck i Socialstyrelsens rapport om utredningssystemet BBIC, Barns 

behov i centrum. Centrala begrepp för studien är socialisation och inklusion och det är även 

utifrån dessa vår frågeställning utgår ifrån. Undersökningen är gjord med hjälp av en riktad 

kvalitativ innehållsanalys med ett socialpedagogiskt perspektiv som tolkningsram. I vårt 

material fann vi två kategorier för inklusion och två för socialisation. Kategorierna för 

inklusion är Med barnet i fokus, där vikten av barnet som en central del i allt som rör barnet 

betonas, och Delaktighet, där innehållet tar upp vikten av människors deltagande i 

barnavårdsärenden och i samhällets olika system. Kategorierna för socialisation är Utveckling 

i interaktion, där man betonar vikten av barnet som ett aktivt subjekt, och Inträde till 

gemenskapen, vilken uttrycker att människor i socialisationsprocessen behöver ha vissa 

kunskaper och kompetenser för att uppnå en lyckad socialisation. Vår tolkning av materialet 

är att innehållet i våra kategorier uttrycker ett socialpedagogiskt förhållningssätt genom målet 

att arbeta inkluderande samt genom medvetenheten om barns utveckling och 

socialiseringsprocess. 
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This study is based on a document analysis in order to examine how social pedagogy is 

reflected in The National Board of Health and Welfare´s report on the inquiry system BBIC, 

“Barns behov i centrum.” The issue is based on the core concepts of social inclusion and 

socialization. The survey is made by means of a directed qualitative content analysis with a 

social pedagogy perspective as interpretive. In the material we found two categories for social 

inclusion and two categories for socialization. The categories for social inclusion are With the 

child in focus, where the importance of the child as a central part in all aspects that concerns 

the child is emphasized, and Participation in which the content is about the importance 

of children’s participation in child protection cases and in various social systems. The 

categories for socialization are The development of interaction, which underlines the 

importance of the child as an active subject, and Entrance to the community which expresses 
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achieve a successful socialization. Our interpretation of the material is that the content in our 

categories expresses social pedagogical approach by expressing a wish to work inclusive and 

by the awareness of children’s development and their socialization process. 
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1 Inledning 

År 1995 startade Socialstyrelsen i samarbete med socialtjänsten i några olika kommuner i 

Sverige ett stort projekt för att förbättra den sociala barnavården. Detta efter att hård kritik 

riktats mot hur socialtjänsten hanterade barnavårdsärenden. Projektet utmynnade år 2006 i det 

som idag kallas BBIC, Barns behov i centrum. Det är ett enhetligt nationellt handläggnings- och 

dokumentationssystem för utredning, planering, dokumentation och uppföljning inom socialt 

arbete med barn och unga i åldern 0-20 år. BBIC-systemet är en av flera utredningsmanualer 

(Socialstyrelsen, 2006) och används idag, av cirka 285 av 290 kommuner i Sverige, inom den 

sociala barnavården (http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/natverk). Då vi båda, 

som genomför den här studien, har erfarenheter av BBIC fick vi ganska snabbt idén om att 

undersöka detta system på något sätt. De flesta studier som har gjorts om BBIC baseras på 

barnavårdsutredningar, men vår nyfikenhet ligger i att studera systemet ur ett annat perspektiv. 

Därför vill vi göra en textanalys av dokumentet som ligger till grund för utformningen av 

utredningarna. Eftersom BBIC är ett omtalat och mycket använt utredningssystem anser vi att 

det är viktigt att undersöka det utifrån olika perspektiv. Då vi läser det Socialpedagogiska 

programmet är det viktigt att uppsatsen har relevans för ämnesområdet och därför har vi valt att 

undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig uttryck i BBIC-systemet. Eftersom vi kommer 

arbeta med ett socialpedagogiskt förhållningssätt finner vi det intressant att se hur ett så omtalat 

och använt system som BBIC, förhåller sig till socialpedagogiken. Studien är inte relevant 

enbart för oss då det finns många socialpedagoger på arbetsfältet som arbetar med barn och 

familjer och som använder sig eller kan komma att använda sig av arbete enligt BBIC. För alla 

socialarbetare kan studien vara av vikt då vårt syfte är att visa på hur socialpedagogiskt 

förhållningssätt yttras i systemet.   

  

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/natverk
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2 Bakgrund 

I bakgrunden redogörs först för socialtjänsten och Socialstyrelsen, vilka är två centrala 

organisationer inom socialt arbete. Detta för att det är Socialstyrelsen som utformat BBIC och 

socialtjänsten som arbetar med systemet. Här presenteras även historien bakom BBIC, samt 

dess grunder och syfte. Sist i kapitlet beskrivs vår förförståelse av ämnet.   

 

2.1 Socialtjänsten och Socialstyrelsen 

Socialtjänsten är namnet på den kommunala förvaltning vilken svarar för det praktiska och 

politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Förvaltningen har det yttersta ansvaret för 

barn- och ungdomsvården i Sverige. Socialtjänsten och andra verksamheter som socialtjänsten 

delegerar uppgiften till, utför utredningar i syfte att göra det möjligt för socialnämnden att 

fatta beslut i ett ärende (http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/lang/socialtjänst).  

 

Förutom lagstiftning, föreskrifter regler och rutiner som styr utredningsprocessen, använder 

sig socialtjänsten av evidensbaserad praktik (EBP), vilket BBIC är ett konkret exempel på 

Socialstyrelsen, (2006). Evidensbaserad praktik innebär att den som behöver samhällets 

insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. EBP handlar om att 

kunna redovisa vilka effekter en viss åtgärd har evidens för, under vissa omständigheter och 

för vem. Vidare handlar det om en medveten och systematisk strävan att bygga socialt arbete 

på bästa vetenskapliga grund för att kunna öka möjligheten att hjälpa och stötta människor 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

BBIC är framtaget med Socialstyrelsen som huvudorganisation. Organisationen är en statlig 

myndighet vilken lyder under socialdepartementet och har en bred verksamhet vilken rör 

bland annat socialtjänst, hälso- och sjukvård och smittskydd. Deras roll är att stödja, 

påverka och granska de nämnda områdena. Uppgifterna är bland andra att göra 

utvärderingar, arbeta fram normgivning samt genomföra tillsyn hos de olika organen 

(http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen). Socialstyrelsen har publicerat ett antal 

rapporter och dokument angående BBIC, bland annat Grundbok: Barns behov i centrum 

(Socialstyrelsen, 2006). Denna rapport utgör vårt empiriska material i den här studien. 

 

 

http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/lang/socialtjänst
http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen
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2.2 BBIC 

BBIC lanserades av Socialstyrelsen delvis som en följd av kritik från länsstyrelser, 

justitieombudsmannen och riksdagens revisorer mot familjehemsvården i Sverige. BBIC tar 

sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och i socialtjänstlagen. Enligt Socialstyrelsen bygger 

BBIC på det engelska utrednings- och dokumentationssystemet Integrated Children´s System 

(ICS). Liksom de svenska förhållandena togs ICS fram som ett gensvar på en hård kritik 

vilken kom i slutet på 1980-talet inom den engelska barnavården. ICS grundades i två projekt 

varav det första hette Looking After Children System (LACS) och gjordes som ett 

uppföljningsinstrument för barn som blev placerade utanför sitt hem. LACS bärande princip 

är att socialtjänsten ska kunna visa att den vård som samhället erbjuder är bättre än den vård 

som barnet får om det stannar kvar i sin hemmiljö.  Det andra projektet, Framework for the 

Assessment of Children in Need and their Families (AF) blev en ny utredningsmodell där man 

lade mycket vikt vid systematik, analys, planering och uppföljning. Dessa två projekt 

länkades sedan samman till ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning i den 

sociala barnavården och fick heta Integrated Children´s System. BBIC-systemet som används 

i Sverige är anpassat till svenska förhållanden (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Som nämnts i inledningen är BBIC ett nationellt enhetligt system för utredning, planering och 

uppföljning inom social barnavård. Syftet är att skapa bättre struktur och systematik i arbetet, 

stärka barnperspektivet och främja samarbetet med barnet och dess nätverk. Genom en serie 

formulär är tanken att Socialstyrelsens krav på kvalitetssäkert verksamhetssystem ska 

uppfyllas. Dessa formulär innehåller frågor som ska besvaras utifrån de observationer som 

gjorts i syftet att ta reda på ett barns behov. Formulären och BBIC i sin helhet, vilar på aktuell 

forskning om barn och nio grundprinciper. Forskningen bygger på utvecklingsekologiska 

teorier samt studier om hur barns utveckling påverkas av att leva med föräldrar med bristande 

föräldraförmåga (Socialstyrelsen, 2006). De nio principerna vilka är grunden för BBIC, är: 

 

 Barn och unga i centrum  

 Utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns behov och utveckling  

 Likvärdiga möjligheter för alla barn 

 Samarbete med barn och deras familjer   

 Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser  
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 Identifiera resurser och brister   

 Insatser under utredningens gång 

 Utredningen som en utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser   

 Kunskap och beprövad erfarenhet   

 

Enligt det utvecklingsekologiska synsättet sker barns utveckling i ett sammanhang och i 

samspel med den omgivande miljön. Detta illustreras i den centrala BBIC-triangeln:  

 

 

Källa: Socialstyrelsen (2006 s. 27) 

 

Triangeln bygger på de nio grundprinciperna och kärnan i den är barnet och dess behov, som 

sätts i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella 

problem påverkar barnet. Här betonas även vikten av omgivningens betydelse, det vill säga 

familj- och miljöfaktorer, vilka påverkar både barnens utveckling och föräldrarnas möjligheter 

att tillgodose barnens behov. Sidorna i triangeln samspelar med varandra och visar hur viktigt 

det är att inta en helhetssyn för att förstå barnets situation.  Den ger även en struktur både vad 

gäller att hämta in och analysera information till utredning och vad gäller planering och 

uppföljning av insatser. 
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2.3 Förförståelse 

Då våra tidigare erfarenheter skulle kunna påverka våra tolkningar av det vi studerar följer här 

vår förförståelse om BBIC. Vi är två stycken som skriver denna C-uppsats, så vi har två olika 

förförståelser av ämnet. Båda har erfarenheter av BBIC, men på olika sätt. Den ena av oss 

genom en utredande verksamhet för barn och den andra genom en behandlande verksamhet 

för ungdomar. Båda två kom dock i kontakt med BBIC för första gången under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som gjordes inom ramen för den här utbildningen på 

våreterminen andra året vi gick programmet.  

 

2.3.1 Teuta 

Genom min VFU fick jag jobb på ett utredningshem för barn upp till tolv år. Det var där jag 

för första gången hörde talas om BBIC, och det var även där jag fick möjligheten att själv 

använda mig av systemet för att, tillsammans med kolleger, utreda fem syskons livssituation 

och behov.  

 

De erfarenheter jag har gällande BBIC har gett mig en förförståelse för vad BBIC är och även 

för hur det används. Till en början var jag mycket positivt inställd och förfördes av BBIC:s 

grundprinciper och av allt systemet lovade. Jag läste mycket om det och jag hörde mestadels 

positiva uttalanden av arbetskollegor vilket också bidrog till min positiva bild. Efter att ha 

varit med och gjort en utredning ställde jag mig dock frågande till sättet att utreda enligt 

BBIC. Mest frågande var jag kring det sätt man utredde barn med invandrarbakgrund utan att 

ta med deras etniska ursprung i beaktning under vissa frågor i utredningen. Detta skrev jag 

även en inlämningsuppgift om, där jag ställde BBIC mot socialpedagogisk teori.  Detta var en 

mycket liten uppgift i jämförelse med denna studie, så det var ingen omfattande granskning 

jag gjorde. Men min slutsats blev i alla fall att BBIC på många områden hade starka 

kopplingar till socialpedagogiken, men på många områden brast den i det mest väsentliga. 

Detta lämnade alltså mig med en blandad uppfattning om BBIC som utredningssystem. 

 

2.3.2 Anna  

Jag arbetar vid sidan av studierna på en behandlingsavdelning för killar, på ett statligt 

ungdomshem, där jag även gjorde min VFU. Ungdomarna som är placerade på hemmet har 

ofta, innan de kommer till oss, genomgått en utredning som vi får av den placerande 
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hemkommunen. Utredningarna är ett hjälpmedel att på ett överskådligt sätt få en bild av den 

unges situation samt att skapa behandlings planer för tiden han är hos oss. Många utav 

utredningarna vi tar del av är gjorda utifrån BBIC- systemet och dess formulär. Om jag jämför 

utredningarna som är gjorda enligt BBIC med andra utredningar som inte följer systemet kan 

jag se att BBIC följer en struktur och ordningsföljd som de andra saknar. Om det är negativt 

eller positivt kan jag inte avgöra, då jag inte har tillräcklig erfarenhet till att bedöma detta. 

Men jag har en förutfattad mening om att det är väldigt styrt och att det finns lite utrymme 

eller inget alls att gå utanför ramen av verktyget.  
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3 Kunskapsöversikt 

I kapitlet beskrivs tidigare forskning om BBIC. Därefter förs en diskussion om kunskapsläget 

och hur vi har resonerat oss fram till vår egen problemformulering. Kapitlet avslutas med 

syfte och frågeställning för studien.  

 

3.1 Rapporter 

Vi har valt att titta på svenska studier om BBIC som vi fått fram genom sökningar i 

databaserna DiVA och LIBRIS. En stor del av forskningen har gjorts av Bo Edvardsson som 

är docent i psykologi och i socialt arbete samt legitimerad psykolog.  Han arbetar på Örebro 

universitet och undervisar bland annat i kritisk saklig utredningsmetodik. Han har på uppdrag 

av privatpersoner, advokater och juridiska ombud granskat barnavårdsutredningar och 

umgängesutredningar gjorda enligt BBIC-systemet som han sedan redovisat i form av 

forskningsrapporter. Vi har tittat på sex utav dessa.  

 

Återkommande slutsatser i Edvardssons (2009 a, b, 2010 a, b, c, 2011) rapporter gällande 

utredningsmetodiken är osaklighet, bristande källkritik och tankefel (tankefel menas här bland 

annat godtycklig argumentation, kompetensöverskridande bedömningar, integritetskränkning, 

slarvfel och partiskhet). Kritiken riktar sig mot både utredarna och mot BBIC. Om utredarna 

skriver Edvardsson (ibid) att de i många utredningar visar upp en omfattande brist på 

kunnighet i både utredningsmetodik och vad gäller barns utveckling i många avseenden. Om 

BBIC skriver han att systemet i de utredningar han har tittat på inte alltid förhindrar 

osaklighet. Han skriver att med BBIC som mall i utredningar blir många ärenden 

”överutredda” då man fyller på med information under rubriker som inte är relevanta för 

ärendet i fråga. Han påpekar även att BBIC-konceptet ofta inte passar till problembilden, alltså 

att rätt slag av utredning inte görs. Han skriver även att i och med BBIC:s styrda ramar missas det 

ofta relevanta frågor i utredningarna. Edvardsson (ibid) betonar vikten av barns delaktighet i 

utredningar och påpekar brister inom BBIC-utredningar vad gäller barns involvering. Han 

redovisar resultat där barn inte haft någon eller ytterst lite delaktighet i deras egna ärenden 

och han refererar till FN:s barnkonvention om barns rättigheter och menar att BBIC inte 

uppfyller kraven. Edvardsson är överlag kritisk till BBIC som system och menar att det inte 

finns något som visar att de sociala barnavårdsutredningarna blivit bättre sedan BBIC 

infördes. 
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I en forskningsrapport skriven Lars-Gunnar Engström och Hans Ovall (2010) vid Fakulteten 

för samhälls- livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland har man granskat implementeringen av 

BBIC i 16 värmländska kommuner. För att nå fram till ett resultat har en socialsekreterare 

intervjuats i varje undersökningskommun. Den intervjuade är som regel BBIC-ansvarig för 

den aktuella kommunen. Slutsatserna av studien är att Värmland i stor utsträckning är igång 

med att använda BBIC. Socialtjänsten har en i grunden mycket positiv inställning till 

implementeringen av systemet. Ambitionen av att göra det bästa är en bild som mycket väl 

speglar helhetsbedömningen av hur väl man lyckats med implementeringen. Utöver det 

övergripande syftet med utvärderingen har det framkommit att socialsekreterarna efter 

implementeringen i större utsträckning känner att de kan stå för sina utredningar. De upplever 

att systemet bidrar med struktur, tydlighet och ett helhetsperspektiv i barnavårdsärenden.  

 

3.2 Uppsatser 

För att få en överblick av hur intresset om vårt ämne ser ut hos uppsatsskrivare på olika 

universitet och högskolor har vi sökt i databaserna uppsatser.se och DiVA. Vår uppfattning är 

att de flesta studier som gjorts har fokuserat på hur utredningssystemet BBIC används i 

praktiken. Bland annat har det gjorts studier om de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 

grund för systemet och hur dessa beaktas i utredningsarbetet. I de flesta uppsatser har vi märkt 

att fokus läggs på barns behov, deras delaktighet i ärendeprocessen och medbestämmande i 

olika verksamheter och barnavårdsärenden. (Fransson & Sindt, 2010, Persson, 2008). 

 

Studiernas resultat varierar. De flesta uppsatser vars syfte varit att undersöka barns behov och 

delaktighet i utredningar tyder på att utredningar gjorda enligt BBIC-systemet ökat barns 

delaktighet och medbestämmande i ärendeprocessen. Vidare visar studierna att barns behov 

uppmärksammas i större utsträckning i förhållande till utredningar som gjorts utan BBIC. (Se 

exempelvis Persson, 2008). Men det finns även studier som visar att införandet av BBIC inte 

har haft en positiv inverkan på barnavårdsutredningar. (Se exempelvis Fransson & Sindt, 

2010). 

 

3.3 Vår studie 

Vi har tittat på studier om hur professionella utreder enligt BBIC; vi har också tittat på 

forskning som fokuserat på implementeringen av systemet i olika kommuner.  Men vi har inte 
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hittat forskning där man tittat på hur själva presentationen av BBIC ser ut. Vår fokus blir 

därför att göra en undersökning utifrån en utav Socialstyrelsens rapporter angående BBIC, 

vilken är en sådan presentation av systemet och som används i utbildningssammanhang inom 

socialtjänst och andra organisationer som utreder enligt systemet.  

Vi anser att studien är viktig att genomföra då den har en socialpolitisk relevans. Socialt 

arbete syftar till att ge människor skäliga levnadsvillkor och för att göra detta inom 

barnavården används BBIC som ett verktyg för att avslöja de problem som finns. Detta i syfte 

att ta reda på vilka åtgärder som krävs för att en människa ska få leva under skäliga 

levnadsvillkor. Då vi är blivande socialpedagoger känns det intressant för oss att utgå ifrån ett 

socialpedagogiskt perspektiv, eftersom det ser till hela människan och alla de faktorer som 

påverkar i dennes liv. Vi bestämde oss på grund av detta för att undersöka på vilket sätt 

socialpedagogik tar sig uttryck i Socialstyrelsens (2006) dokument om BBIC. Inte minst 

eftersom systemet är ett så omtalat och använt verktyg inom socialt arbete. En annan 

anledning till att vi finner det intressant att undersöka BBIC ur ett socialpedagogiskt 

perspektiv, är för att det faller inom ramen för evidensbaserad praktik. Socialstyrelsen (2011) 

hävdar att EBP försöker öka möjligheten att kunna hjälpa och stötta människor, samt att den 

har en stark vetenskaplig grund. Målet är att organisationer inom socialt arbete ska jobba så 

mycket som möjligt efter den evidensbaserade praktiken (ibid) och detta innebär antagligen 

att socialarbetare dagligen jobbar utefter detta förhållningssätt. För oss känns det då viktigt att 

studera EBP ur olika perspektiv.  

Om man tänker sig undersökningar om BBIC som ett pussel, skulle man kunna säga att 

Edvardsson och de andra som tidigare studerat ämnesområdet bidragit till varsina pusselbitar. 

Vår studie kommer förhoppningsvis att bidra med ännu en liten del kunskap i BBIC-fältet och 

tanken är även att den ska väcka nya idéer för fortsatta studier. Antingen för oss själva då vi 

har mer tid och utrymme eller för andra som vill lägga ytterligare en pusselbit.  
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3.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en dokumentstudie undersöka på vilket sätt 

socialpedagogik tar sig uttryck i BBIC. 

 

3.5 Frågeställning 

 På vilket sätt tar sig socialpedagogik uttryck i Socialstyrelsens dokument angående 

BBIC utifrån begreppen inklusion och socialisation?  

 

Vad vi menar med att undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig uttryck i BBIC är att vi 

i analysen kommer att leta efter innehåll i dokumentet som kan relateras till våra centrala 

begrepp inklusion och socialisation.  
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4 Teoretisk ram och centrala begrepp 

I detta kapitel redogörs för vår teoretiska referensram, vilken utgår ifrån ett socialpedagogiskt 

perspektiv. Först följer en beskrivning av socialpedagogik utifrån olika synsätt. Därefter 

redogörs för de centrala begreppen inklusion och socialisation, vilka vår frågeställning utgår 

ifrån. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och våra reflektioner kring den teoretiska 

ramen. 

 

4.1 Socialpedagogik utifrån kunskapsområde 

Det har gjorts försök att bestämma vad socialpedagogik egentligen är uttryck för; om det är en 

speciell kunskapsform eller är det en speciell yrkeskompetens eller en teori? Eriksson & 

Markström (2000) belyser socialpedagogik utifrån kunskapsområde, som ämne och hur det 

kan användas i praktisk handling och menar alltså att det finns olika definitioner. Dessa är 

utifrån målet eller metoder för verksamheter, vad för typ av problem som uppmärksammas, 

typ av målgrupper eller typ av verksamhet. Det som dock förenar socialpedagogiken, 

oberoende på vilket sätt perspektivet ämnas användas, är att den syftar till att utveckla 

grundläggande gemenskaper som behövs för att människor ska kunna leva i den samhälleliga 

gemenskapen.  

 

Ronnby (1982) skriver att grundidén inom socialpedagogiken utgår ifrån att människor 

utvecklas i sociala sammanhang, i gemenskap med andra. Han ser socialpedagogik som en typ 

av metod för att arbeta med grupper, för att aktivera lokalsamhället och han betonar 

gruppdynamik och möjligheter att handla. Ronnby avser målet för socialpedagogik i form av 

social mobilisering. 

 

Hessle (1985) pratar om socialt arbete i samband med psykosociala problem och 

socialpedagogik som en del av det sociala behandlingsarbetet. Han nämner att 

socialpedagogiken befinner sig i gränslandet mellan individ och samhällsnivå och den visar 

på alternativa sätt att leva, både hos individen och samhället.  

 

Stensmo (1991) menar att socialpedagogens uppgifter till stor del innebär att vägleda social 

inlärning, vilken uppstår i mötet mellan människor. Den socialpedagogiska uppgiften går ut 
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på att ge klienter kunskaper och färdigheter till att utveckla sociala resurser och relationer till 

andra. Han betonar vidare den pedagogiska rollen i socialpedagogiken. 

   

Sammanfattningsvis menar Eriksson & Markström (2000) att definitionen av socialpedagogik 

är avhängigt på vilket perspektiv som väljs och i vilket sammanhang det används. Det handlar 

mer om att hitta i vilket syfte man önskar att förklara begreppet än vad det handlar om att hitta 

den rätta definitionen. 

 

4.2 Socialpedagogik utifrån ett föränderligt samhälle 

En annan redogörelse för vad socialpedagogik är har gjorts av den danska pedagogen och 

författaren Bent Madsen. Madsen (2001, 2006) diskuterar socialpedagogik utifrån individ- 

grupp- och samhällsnivå.  

 

Det socialpedagogiska synsättet betonar att vi lever i en föränderlig värld. Normalitet, 

avvikelse och samhällsfenomen är inte statiska, utan förändras i takt med att vi utvecklas och 

går framåt i tiden och då finns det heller ingen socialpedagogik som kan definieras utifrån här 

och nu eller vara beständig. På grund av detta menar Madsen (2001) att socialpedagogiken 

ändrar karaktär och innehåll i förhållande till vilka sociala, kulturella och pedagogiska 

nödsituationer samhället har.  

 

Madsen (2006) definierar det socialpedagogiska fältet som något som inte kan beskrivas eller 

förstås utan dess samspel med det moderna samhället där socialpedagogiken ständigt utmanas 

av pågående moderniseringsprocesser. Han preciserar hur socialpedagogikens uppgift, 

verksamhetsfält och yrkesmässiga grundval karaktäriseras.  

 

Socialpedagogikens samhälleliga uppgift anser han vara samhällets ansträngningar att 

förebygga och lösa sociala och pedagogiska konflikter som kan vara hotande för den 

samhälleliga integrationen. Socialpedagogiken kan därför ses som en insats för att bevara den 

samhälleliga ordningen och syftet med socialpedagogiken är att utveckla sociala band 

människor sinsemellan och mellan människor och de samhälleliga institutionerna (vilka 

exempelvis kan vara familjen, förskolan, skolan och arbetsplatsen). 
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Socialpedagogikens verksamhetsfält är individer och grupper som befinner sig på samhällets 

konfliktplatser och som riskerar att marginaliseras eller direkt stötas ut. Socialpedagogisk 

verksamhet blir alltså uttryck för interventioner beträffande den enskilda individen och 

grupper av individer och även beträffande samhälleliga konfliktfält där samhällets stabilitet 

hotas. 

 

Socialpedagogikens yrkesmässiga grundval förklarar Madsen (2006) som pedagogiska och 

sociala processer vars mål är att förebygga marginalisering och utstötning från de 

samhälleliga institutioner som är viktiga för den enskilda individen ska kunna leva ett värdigt 

liv. Och i de fall där social marginalisering redan skett ska socialpedagogiken hjälpa individen 

att stärka sin personliga och sociala kapacitet för att stärka det sociala deltagandet inom 

väsentliga livsområden. Socialpedagogiken strävar efter att ge stöd åt människor så att de kan 

utvecklas till självständiga, kritiskt tänkande individer. Madsen (2006) påpekar att, för ett en 

professionell socialpedagog ska kunna vara behjälplig med detta krävs det att han eller hon 

råder över en uppsättning kunskaper, metoder och värderingar.  

 

4.3 Centrala begrepp 

De centrala begrepp som ligger till grund för analysen av vårt empiriska material är inklusion 

och socialisation. Anledningen till att dessa två begrepp blev de som utgör våra analysverktyg 

i denna studie är för att inklusionsprocessen och socialisationsprocessen är två viktiga 

processer i människors integrering i samhället och är därför viktiga att beakta i allt 

pedagogiskt och socialt arbete med människor.  

 

4.3.1 Inklusion 

Nedan följer en beskrivning av begreppet inklusion och dess betydelse inom 

socialpedagogiskt arbete.  

 

Att vara inkluderad betyder att vara deltagare i någon typ av socialt system, exempelvis 

arbetsmarknad, skola, fritid eller religion. Sociologen Niklas Luhmann (1995/2002) menade 

att samhället inte längre ses som ett enda stort system där alla antingen är innanför eller 

utanför. Alla är vi istället deltagare i olika delsystem samtidigt. För att vara innanför ett av 

dessa krävs att man kan de koder som är relevanta just för det systemet och som behövs för att 
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kunna delta i den kommunikation som äger rum där. Varje system är en bestämd funktion och 

har sin helt egna kod. Det innebär alltså att man ska uppträda på ett visst sätt och inta speciella 

roller för att bli synlig för systemet i förhållande till de teman och perspektiv som omfattas av 

dess koder.  

 

Människor kan vara deltagare i vissa system och irrelevanta för andra och kan alltså vara både 

innanför och utanför. Men istället för ordet utanför använde han sig av begreppet exklusion 

som är inklusionens motpol och ett uttryck för när individer inte är deltagare i de system som 

är viktiga för att de ska kunna leva ett värdigt liv. Exklusion betyder alltså att hålla någon 

utanför, som redan befinner sig där, eller att stöta ut någon som hittills har varit innanför. Ofta 

förknippas de som är utanför med negativa egenskaper, som exempelvis att de anses vara lata, 

icke anpassningsbara, oansvariga eller ovilliga att vara med. Här beskrivs de som är utanför 

gemenskapen i det sociala systemet som avvikande medan de som är innanför anses vara de 

normala (ibid). 

 

Om en människa är exkluderad från ett visst delsystem, exempelvis arbetsmarknaden, kan det 

leda till att denne blir exkluderad ur flera andra. Detta kan i sin tur orsaka att hon upphör att 

vara en social person då hon inte iakttas av något socialt samhälleligt system. Inklusion föder 

alltså inklusion; för att kunna beviljas tillträde i ett system krävs att man redan är deltagare i 

ett annat (Madsen, 2006). 

  

Att känna sig delaktig och ha inflytande på olika sociala arenor är viktigt för att individer och 

grupper lättare ska få kontroll över deras tillvaro och känna att den är meningsfull. Genom att 

skapa gemenskaper försöker människor skapa trygghet och en meningsfull tillvaro som en 

sorts kollektiv försäkring mot enskild olycka. Att vara en social deltagare i olika relevanta 

system för den enskilda individen är ett försök att skapa färdigheter som förknippas med 

normalitet och inklusion (ibid). Vidare skriver Madsen (2006) att inklusionsarbetet är ett 

livslångt arbete som samhället kräver av individen och som innebär att vara på rätt plats vid 

rätt tillfälle. Och är man inte kapabel till detta riskerar man att exkluderas.  

 

Det finns dock ingen ansvarig politisk instans som ska se till att alla människor blir socialt 

inkluderade i alla system. Det är till exempel det sociala hjälpsystemet som själva bestämmer 

vilka som inkluderas eller exkluderas i förhållande till hjälpinsatser. De fattar egna beslut om 
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vilka deltagare som är relevanta för systemet och vilka som inte passar in. Detta sker i en 

språklig kod som kommunicerar med personer om till exempel diagnoser och kategoriseringar 

om en människas särskilda behov. Likt alla andra system måste man uppfylla vissa kriterier 

och kunna koderna för att få komma in; man måste leverera den rätta livshistorien som 

Madsen (2006) uttrycker det. Men alla kan inte leva upp till dessa kriterier och därför 

exkluderas vissa av de svagaste grupperna i samhället från samhällets hjälpsystem, vars 

uppgift är att inkludera alla medborgare som är i behov av deras interventioner (ibid).  

 

Madsen (2006) skriver om social inklusion som medborgarskap och refererar till FN:s 

barnkonvention (Utrikesdepartementet, 2006) vilken uttrycker rätten att delta i samhällets 

allmänna institutioner och menar att det är en rättighet som bildar individen som 

samhällsmedborgare. Alla barn har rätt till skydd mot övergrepp som hotar deras värdighet 

och de har rätt till hjälp och stöd som ska garantera deras utveckling och lärande. En annan av 

barns rättigheter är rätten att bli hörd, att få vara med och fatta beslut som påverkar barnet 

själv. Social inklusion är ett svar på övergrepp, förtryck och maktmissbruk från alla former av 

auktoritet vilka hotar barnens deltagande i allt som rör deras uppväxt och framtid.  

 

Vi uppfattar inklusionsarbetet som kärnan i socialpedagogiskt arbete där det övergripande 

syftet för socialpedagoger är att inkludera människor som behöver hjälp och stöd i de 

verksamheter som är väsentliga för att de ska leva ett värdigt liv. Principen om social 

inklusion bygger på föreställningen om att människor ska involveras som deltagare i de 

sociala arenor som är viktiga för dem. De som är föremål för den socialpedagogiska insatsen 

är socialt utsatta barn, unga och familjer och deras vardagsliv. Målet med den 

socialpedagogiska verksamheten är att stötta människor till möjligheten att handla och leva ett 

meningsfullt vardagsliv med så mycket inflytande över den egna tillvaron som möjligt. Det 

inkluderande vardagslivet är sociala arenor som har arrangerats av professionella i syfte att 

skapa förutsättningar för socialt deltagande. Det inkluderande vardagslivet måste ses som ett 

svar på önskemålet om att i största möjliga mån begränsa den sociala exklusionen och dess 

stigmatiserande effekter (Madsen, 2006).  

 

4.3.2 Socialisation 

Här beskrivs socialisationsbegreppet, och på vilket sätt socialpedagogik är väsentlig i denna 

process.  
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Begreppet socialisation har sina rötter i allmänpedagogiken och syftar till den process 

varigenom människor förs in i samhället med avsikten att kunna agera som 

samhällsmedborgare i förhållande till normer och värden. Det handlar om att tillgodogöra sig 

kulturell gemenskap, samtidigt som det handlar om att vara medskapare av kultur och tillvaro. 

Ingen människa kan undgå socialisationsprocessen, men det krävs kompetenser och 

färdigheter av individen för att kunna tillgodogöra sig densamma. De viktigaste samhälleliga 

rum där socialisation sker är i familjen, skolan, via medier, kompisar och arbetsplatser. Dessa 

rum representerar olika normsystem, samtidigt som att de samspelar och påverkar varandra 

(Madsen, 2001).  

 

Filosofen Hellesnes (1976) beskriver socialisation utifrån bildning och anpassning. Han 

beskriver socialisering i form av anpassning där människor blir socialiserade i form av att lära 

sig ”spelets regler”, utan att ifrågasätta om ”spelet” är förhandlingsbart. Anpassningen 

inskränker människor till oreflekterande objekt och blir mer föremål för styrning och kontroll. 

Bildningen å andra sidan går ut på att människor blir socialiserade in i problemställningar och 

blir medskapare för det som sker runtomkring dem och med dem. Vi människor påverkas av 

vår omvärld samtidigt som vi påverkar omvärlden. Socialisering i form av bildning stärker 

människor att bli självständiga kritiskt tänkande subjekt.  

 

Socialpedagogiska metoder och förhållningssätt blir mer och mer användbara inom 

allmänpedagogiska arenor, som i förskolan och skolan. Socialpedagogiken kan exempelvis 

bidra med insatser då det förekommer socialisationsproblem inom det allmänpedagogiska 

området (Madsen, 2006). Därför är socialisationsbegreppet också användbart inom 

socialpedagogik eftersom den socialpedagogiska verksamheten inriktar sig på sociala och 

pedagogiska nödsituationer (Madsen, 2001), vilket vi nämnde ovan. Socialpedagogiken kan 

då bli ett viktigt komplement i socialiseringsprocessen.  

 

Eriksson & Markström (2000) talar om resocialisering när de beskriver socialisering i ett 

socialpedagogiskt sammanhang. Resocialisering handlar om att korrigera ett icke önskvärt 

beteende och återsocialisera en person som fallit ur ledet av på grund av ett avvikande eller 

icke accepterat beteende. Och likt Madsen (2001, 2006) skriver Eriksson & Markström (2000) 

att det framförallt är samhällets institutioner som har funktionen att ingripa i situationer där 

någon utvecklat asocialt beteende.  
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4.4 Sammanfattning och reflektioner kring teoretisk ram och begrepp 

I det här kapitlet har vi redogjort för vår teoretiska referensram och våra centrala begrepp. Vi 

har redogjort för begreppens ursprung och för hur de används inom socialpedagogiken som 

teori och verksamhetsområde. Att vara inkluderad är enligt Luhmann (1995/2002) att vara 

deltagande i samhällets olika system. Socialpedagogikens arbete med inklusion går ut på att 

förebygga marginalisering och utstötning. I de fall där det redan skett är socialpedagogikens 

syfte att stötta och hjälpa individer att bli sociala deltagare i de system som är relevanta för 

dem (Madsen, 2006). 

 

Socialisation har sin grund i allmänpedagogiken och syftar till den process människor går 

igenom för att anpassas till samhället efter dess normer och värderingar. Socialpedagogikens 

relevans för socialisation är att man genom socialpedagogisk verksamhet arbetar med att 

resocialisera de individer som inte på ett tillfredsställande sätt har tillgodogjort sig de regler 

som krävs för att kunna vara en del av samhällets olika rum (Madsen, 2001, 2006). 

 

Det är svårt att klargöra skillnaderna mellan innebörden av begreppen inom 

socialpedagogiken, då båda begreppen handlar om att människor ska bli deltagande i 

samhällets olika system. Vi tänker att socialisationen sker i fostran i familjen och i skolan 

men bara för att människor tillgodogör sig de normer och värderingar som krävs för att de ska 

anpassas till samhället behöver det inte betyda att de automatiskt blir aktivt deltagande, alltså 

inkluderade, i de olika systemen. Inklusionsprocessen börjar alltså när människor trots sina 

färdigheter inte får, kan eller vill komma in i gemenskapen. Eriksson & Markström (2000) 

diskuterar socialisering inom socialpedagogisk verksamhet som att man hjälper till att 

resocialisera de som har ett asocialt beteende och avvikit från samhället. För att inkluderas 

krävs alltså att man först har socialiserats. Därför menar vi att begreppen hänger samman. 

Lika mycket som Madsen (2006) anser att inklusion föder inklusion anser vi att socialisation 

föder inklusion. Har man inte de färdigheter som man ska ha fått genom 

socialisationsprocessen är det svårt att bli deltagande i samhället. Och har man glidit ur ledet 

som Eriksson & Markström (2000) uttrycket det är det viktigt att återfå 

kunskaperna/färdigheterna för att inkluderas.  
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5 Metod 

I metodkapitlet redogörs för studiens avgränsningar, datainsamling, vilken metod som använts 

och hur studien har genomförts. Här presenteras även tankar kring studiens tillförlitlighet och 

pålitlighet. Avsnittet avslutas med ett stycke om etiska reflektioner.  

 

5.1 Avgränsningar 

När vi startade vår uppsatsprocess hade vi mycket stora frågor som skulle innefatta BBIC:s 

bakomliggande idéer, teoretiska forskningsgrund och användningen av BBIC i Sverige 

kopplat till socialpedagogik. Vi insåg så småningom att detta skulle bli en mycket omfattande 

studie och med tanke på vår tidsram för C-uppsatsen blev vi tvungna att avgränsa oss. Vi kom 

till slut fram till att ställa Socialstyrelsens presentation av BBIC mot ett socialpedagogiskt 

perspektiv då det är där vårt största intresse ligger. För att göra detta bestämde vi oss för att 

undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig uttryck i presentationen. Empirin som utgör 

vårt datamaterial blev Socialstyrelsens dokument Grundbok: Barns behov i centrum 

(Socialstyrelsen, 2006) och analysverktygen blev begreppen inklusion och socialisation, 

utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt.  

 

5.2 Studiens metod 

Studiens metod grundas på dokument, som står för en källa av ett specifikt slag. Det särskilda 

för denna typ av datakällor är att dokumenten inte är direktproducerade på grund av att en 

forskare bett om dem, utan att de finns tillgängliga redan innan undersökningsprocessen 

aktualiseras. Dokument i det här sammanhanget inbegriper material som kan läsas, som inte 

har skapats speciellt för ett samhällsvetenskapligt syfte, finns tillgängliga för analys och är av 

relevans för samhällsvetare (Bryman, 2002). Det finns olika källor för dokument och en av 

dessa är i form av officiella dokument från statliga myndigheter (ibid), vilket är precis den typ 

av material vi använt i undersökningen. Socialstyrelsen är, som vi beskrev i bakgrunden, en 

statlig myndighet och Socialstyrelsens rapport (2006) vilken vi använt oss av är officiellt 

material, som ligger till grund för användningen av BBIC-systemet. 

  

Den metod vi använt i studien är riktad kvalitativ innehållsanalys, vilken syftar till att söka 

efter bärande meningar och teman i det material man studerar. Innehållet kan illustreras på 

olika vis, men ett tillvägagångssätt är i form av citat, där dessa utgör meningsbärande delar av 
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innehållet (Graneheim & Lundmann, 2008). Enligt Hsieh & Shannon (2005) är riktad 

innehållsanalys en av tre olika perspektiv i kvalitativ innehållsanalys. Denna metod präglas av 

en strukturerad process, där den inledande kategoriseringen av resultatet görs utifrån i förväg 

utarbetade teorier eller tidigare forskning för att sedan bearbetas och analyseras. I vår analys 

ställdes det empiriska materialet mot vårt socialpedagogiska perspektiv, vilket fungerar som 

tolkningsramar och riktlinjer för analysen. Empirin belystes med hjälp av våra centrala 

begrepp, vilka fungerade som analysverktyg. I resultatavsnittet och i slutdiskussionen ställde 

vi även vårt resultat mot den tidigare forskning som gjorts om vårt ämne.    

 

5.2.1 Styrkor och svagheter 

En styrka med att studera dokument är att datamaterialet inte påverkas av forskarens 

värderingar och uppfattningar. Detta är en fördel som ofta framhålls och innebär att man i 

stort sätt kan bortse ifrån påverkanseffekter (Bryman, 2002). Vårt material producerades 

redan innan vi bestämde oss för att analysera det och påverkades inte heller av att vi 

undersökte det. Vi har heller inte några informanter att ta hänsyn till vad gäller vår tolkning av 

materialet. Emellertid kan avsaknaden av informanter vara en svaghet i återkopplingssyfte, 

men å andra sidan är empirin vi använder oss av skrivet på ett konkret och tydligt sätt.  

 

5.3 Datainsamling och urval 

Då vi båda har erfarenheter av BBIC visste vi att systemet är framtaget av Socialstyrelsen. 

Därför var det givet för oss att det var därifrån vi kunde samla in materialet som utgör vår 

empiri. När vi skulle bestämma dokument som var mest relevanta för vår undersökning 

studerade vi olika rapporter på Socialstyrelsens hemsida och beställde sedan två 

publikationer. Dessa klassas som kunskapsöversikter och är rapporter baserade på vetenskap 

och/eller beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2006). När vi sedan läste igenom rapporterna 

för att få en första känsla för innehållet kom vi fram till att enbart den ena, Grundbok: Barns 

behov i centrum, hade relevans för vår studie. Den vi valde bort är en slutrapport från BBIC-

projektet där syftet varit att beskriva projektets bakgrund, upplägg och förlopp. Rapporten 

beskriver också strategin för den nationella implementeringen av BBIC. Innehållsmässigt har 

Grundboken mer relevans för vår studie, då vår avsikt inte har varit att undersöka BBIC-

projektets förlopp.  
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Grundboken som fick utgöra vår empiri är den första färdiga presentationen om BBIC där 

grunderna och arbetet enligt systemet beskrivs. Denna rapport, som gavs ut 2006, ger en 

tydlig presentation av basen i BBIC och vad det är som kännetecknar systemet. Anledningen 

till att det blev dokument från Socialstyrelsen var för att dessa uppfyller bedömningskriterier 

för kvaliteten för dokument vilka Bryman (2002) beskriver i termer av att materialet ska vara 

äkta och ha ett klargjort ursprung, det är utan förvrängningar, är typiskt för den kategori det 

representerar och är tydligt och begripligt. Både i rapporten och på Socialstyrelsens hemsida 

redovisas källor, ursprung, syfte till materialet och själva systemet och eftersom BBIC är 

framtaget av Socialstyrelsen utgör rapporten det bästa dokumentet för sin kategori. 

 

5.4 Databearbetning och analys 

När vi hade bestämt oss för ett dokument att studera läste vi detta på varsitt håll för att få en 

känsla för innehållet. Därefter läste vi materialet igen för att leta efter uttryck för begreppen 

inklusion och socialisation, med ett socialpedagogiskt fokus. Vi klippte sedan ut dessa var för 

sig och diskuterade våra tankar och reflektioner kring dem. De meningar vi var överens om 

behöll vi och de andra förkastades.  

 

I nästa steg analyserade vi på vilket sätt de olika delarna hängde ihop. Vi gjorde olika högar 

med urklipp som vi sedan döpte efter innehåll. Utifrån dessa bildade vi kategorier som fick 

utgöra rubriker i vårt resultat. Några av de meningar som kategorierna innehöll användes 

sedan i resultatet som meningsbärande enheter, i syfte att visa på kärnan i våra kategorier. 

 

Skrivprocessen av uppsatsen delade vi till viss del upp, vissa avsnitt skrevs enskilt och andra 

tillsammans. Resultatavsnittet skrev vi tillsammans för att få ett så ett enhetligt resultat som 

möjligt.  

 

5.5 Tillförlitlighet och pålitlighet 

I den kvantitativa forskningen utgör validitet, reliabilitet och objektivitet viktiga kriterier för 

bedömning av kvaliteten i en undersökning. I den kvalitativa forskningsinriktningen används 

dessa begrepp också men det finns en diskussion om hur pass relevanta de är för kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2002). Istället för att använda begreppen validitet, reliabilitet och 

objektivitet använder vi företeelser som Bryman (2002) skisserar upp, och som är mer 
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anpassade till kvalitativ forskning. Nedan tas tre särdrag upp som är relevanta för vår studie 

och vi redogör även för hur vi har förhållit oss till dessa under undersökningsprocessen. 

 

Tillförlitlighet handlar om trovärdigheten i beskrivningen som forskaren kommer fram till i 

undersökningen och dess resultat. Att skapa tillförlitlighet innebär att forskningen utförs 

enligt de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som studerats för 

att kunna bekräfta att forskaren uppfattat personernas verklighet på rätt sätt. Tillförlitlighet är 

också ett mått på att forskaren mäter det som är avsett att mäta (ibid). Då vi har tolkat 

dokumentet har vi inte haft möjlighet att återkoppla till informanter, men vi har under hela 

studien försökt att vara så tydliga och noggranna som möjligt med vad vi har gjort, hur vi har 

gjort och återkopplat det som skrivits och tolkats i uppsatsen på ett genomskinligt sätt, så att 

läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur trovärdigt detta är. Ett annat sätt att tydliggöra är 

att vi inte använt lösryckta citat ur empirin för att styrka våra slutsatser; utan de är redovisade 

i sitt sammanhang. Dessutom är materialet vi använt oss av offentligt, så det är enkelt att själv 

läsa den information vi grundat studien på. Vad gäller aspekten om vi verkligen har undersökt 

det vi har utgett oss för att undersöka har vi genomgående relaterat till syftet och 

frågeställningen i vår undersökning och tydliggjort i de olika avsnitten vad det är vi har 

undersökt.  

 

Pålitlighet handlar om hur en undersökning kan bedömas i form av trovärdighet utifrån ett 

kritiskt synsätt.  Att redogöra faserna i forskningsprocessen underlättar granskningen, för att 

bedöma om kvaliteten på undersökningen är acceptabel. Granskningen kan exempelvis gälla 

att bedöma om slutsatser är berättigade och om problemformuleringen är relevant (ibid). 

Resultatet av vår studie baseras på våra tolkningar. Det innebär att vårt material kan tolkas på 

ett annat sätt om det studeras av andra personer. För att få en så hög pålitlighet som möjligt 

har vi läst och tolkat vårt dokument separat och sedan jämfört tolkningarna. Vi har därefter 

enbart tagit med det vi har varit överrens om i vårt resultat. Vi har också beskrivit hur vi 

gjorde databearbetningen och analysen.  

 

Att kunna styrka och konfirmera sitt agerande handlar om att säkerställa att forskaren handlat 

i god tro. Personliga värderingar eller teoretisk ståndpunkt ska inte påverka utförandet av och 

slutsatserna i en undersökning (ibid). Här handlar det för oss om att försöka vara icke-

värderande och att inte låta vår förförståelse påverka analysen. Dock hade vi kanske en 
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förutfattad mening innan vi gick in i studien, men vi tänker att det är vår förförståelse som 

väckt intresset för undersökningsobjektet. Det vi har gjort för att hantera detta är att skriva om 

förförståelsen, så att den finns aktualiserad och inte dold under ytan.  

 

5.6 Etiska reflektioner 

Sättet vi har samlat in vårt material på skapar inte några särskilda etiska problem. Vi behövde 

inte, på samma sätt som vid intervjuer eller observationer, ta hänsyn till informanter och deras 

integritet. Eftersom vi har studerat ett offentligt dokument, vilket är tillgängligt för vem som 

helst, behövde vi inte heller ta hänsyn till HSFR:s (Humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet) forskningsetiska riktlinjer gällande informationskrav, samtyckeskrav, 

nyttjandekrav och konfidentialitetskrav (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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6 Resultat 

I följande kapitel redovisas vårt resultat utifrån vårt syfte att undersöka på vilket sätt 

socialpedagogik tar sig uttryck i BBIC. Vi har delat in resultatet i olika avsnitt vilka grundar 

sig i våra centrala begrepp inklusion och socialisation. När vi, med ett socialpedagogiskt 

fokus, letade efter innehåll i BBIC-rapporten som kunde relateras till våra begrepp kunde vi 

urskilja olika kategorier i texten. För inklusion fann vi två kategorier: Med barnet i fokus, i 

vilken vikten av barnet som en central del i allt som rör barnet betonas, och Delaktighet, där 

innehållet tar upp vikten av människors deltagande i samhällets olika system. För socialisation 

växte kategorierna Utveckling i interaktion och Inträde till gemenskapen fram. I den 

förstnämnda betonas barn som aktiva subjekt som utvecklas i samspel med omgivningen. Den 

andra handlar om att människor i socialisationsprocessen behöver ha vissa kunskaper och 

kompetenser för att uppnå en lyckad socialisation. Som ett avslut på varje begreppsavsnitt 

följer en sammanfattande reflektion kring vårt resultat.  

 

6.1 BBIC och Inklusion 

I BBIC-rapporten läggs det stor vikt vid barns och ungas delaktighet samt samarbete med 

föräldrar. Utgångspunkten under hela ärendeprocessen är att barnet ska vara i fokus 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

6.1.1 Med barnet i fokus 

Alla barn har rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. FN:s konvention om barns 

rättigheter antogs 1989 och enligt denna ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla 

åtgärder som rör barn (Utrikesdepartementet, 2006). Det är dock inte alltid barns rättigheter 

beaktas, men i BBIC-rapporten uttrycker man att allt arbete med BBIC som verktyg ska ske 

med barnet i fokus (Socialstyrelsen, 2006). 

 

BBIC växte fram på grund av en kritik riktad mot den sociala barnavården i Sverige i såväl 

utredningsarbetet som när det gällde arbetet med placerade barn och utgången av insatser. De 

barn som placerades i familjehem kom många gånger till en sämre miljö än den i 

ursprungshemmet (ibid). Det övergripande målet med BBIC är därför: 
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 ”… att ge de barn och unga som är föremål för socialtjänstens 

interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället” 

(Socialstyrelsen, 2006 s.15). 

 

I citatet ovan gör vi en tolkning av att det Socialstyrelsen (2006) menar med andra barn i 

samhället är de barn som inte är i behov av socialtjänstens interventioner och som redan har 

goda chanser i livet. Vi kan se ett tydligt uttryck för lika chanser för alla barn. Då syftet med 

inklusion är att inkludera människor i de samhälleliga rum som är relevanta för att de ska leva 

ett värdigt liv (Madsen, 2006), ser vi Socialstyrelsens (2006) mål med BBIC som ett uttryck 

för att inkludera de barn och unga, som kommer i kontakt med socialtjänsten, in i samhället. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) är helhetssynen en viktig del i arbetet med barn och unga. Det 

vill säga att barnets hemsituation, skolsituation, relationer, fritid och hälsa måste ses i ett 

sammanhang, där de olika delarna påverkar varandra. De verksamheter som barnet kommer i 

kontakt med under sin uppväxt har ett stort ansvar att informera socialtjänsten om de 

misstänker att ett barn på något sätt är i behov av socialtjänstens ingripande; 

 

”… barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är ett 

gemensamt samhällsuppdrag” (Socialstyrelsen, 2006 s.24). 

 

Vi tolkar det som att citatet ovan lyfter fram socialpedagogikens samhälleliga uppgift, vilken 

Madsen (2006) anser vara hela samhällets ansträngningar att förebygga och lösa sociala och 

pedagogiska konflikter som kan vara hotande för den samhälleliga integrationen.  

 

Socialstyrelsen (2006) skriver att de barn och unga som är föremål för socialtjänstens 

utredningar ofta kommer från utsatta familjer och ifrån socialt och ekonomiskt utsatta 

förhållanden, vilket kan leda till att barnens behov inte tillgodoses. För att dessa barn ska få 

bästa möjliga förutsättningar att klara vuxenlivet är det viktigt att deras behov 

uppmärksammas och kompenseras. Detta förhållningssätt tydliggörs även i den centrala 

BBIC-triangeln, vilken vi illustrerar i bakgrunden, och där barnet befinner sig i centrum.  

Sidorna i triangeln samspelar med varandra och visar hur viktigt det är att inta en helhetssyn 

för att förstå barnets situation (Socialstyrelsen, 2006).  I BBIC-rapporten kan vi läsa att: 
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”Utgångspunkten i det sociala barn- och ungdomsarbetet är att 

barnet ska vara i centrum, i såväl utredningar och planering som 

uppföljning av insatser. Att ha barn och unga i fokus är en 

förutsättning för att kunna bedöma om de är i behov av skydd eller 

stöd och för att bedöma behovet av insatser” (Socialstyrelsen, 

2006 s.19).   

 

Vi kan se att detta är förenligt med Madsens (2006) syn på socialpedagogikens 

verksamhetsfält, vilket han menar är uttryck för interventioner beträffande individer och 

grupper som riskerar att hamna utanför systemet. Madsen (2006) betonar också att de sociala 

arenorna påverkar varandra, vilket vi menar är förenligt med synsättet som visas i BBIC-

triangeln. 

 

Madsen (2006) skriver vidare om det socialpedagogiska verksamhetsfältet, vilket strävar efter 

att ge stöd åt människor så att de kan utvecklas till självständiga, kritiskt tänkande individer. 

Det är därför viktigt att barns rättighet att bli hörd och att få vara med och fatta beslut som 

påverkar dem själva beaktas. I Socialstyrelsens (2006) rapport kan vi se uttryck för samma 

syn på barn då de skriver att:  

 

”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” (Socialstyrelsen, 2006 s.18). 

 

Socialstyrelsen (2006) poängterar dock att barnet inte får pressas på synpunkter eller utsättas 

för situationer där de tvingas att göra svåra val. I slutändan måste socialtjänsten grunda sin 

bedömning på vad som är bäst för barnet; det är den professionella bedömningen med barns 

bästa i fokus som ska avgöra utgången.    

 

6.1.2 Delaktighet 

Att vara delaktig innebär att vara deltagande i samhällets olika delsystem. Delaktighet kan 

yttra sig på olika vis men syftet med delaktighet är att inkluderas i de sociala arenor som är 

viktiga för människan. Att vara delaktig innebär att vara innanför i systemen. Men då 
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samhället är uppdelat i olika system kan man vara både innanför och utanför eftersom alla 

människor inte ingår i alla system samtidigt. Exempel på sociala arenor är skola, 

arbetsmarknad och fritid (Madsen, 2006). I vår kategori utgör ärendegången i socialt 

barnavårdsarbete en social arena då det är en viktig process barn och familjer går igenom.  

 

Socialstyrelsen (2006) lägger stor vikt vid barns och föräldrars medverkan och deltagande i 

ärendegången. Vi kan se uttryck för detta då de skriver att: 

 

”… barn och föräldrars deltagande är en förutsättning för att 

utredningen ska kunna resultera i ett nyanserat och allsidigt 

beslutsunderlag och ett adekvat stöd” (Socialstyrelsen, 2006 s.23).  

 

Att känna sig delaktig och ha inflytande på olika sociala arenor är viktigt för att individer och 

grupper lättare ska få kontroll över deras tillvaro och känna att den är meningsfull (Madsen, 

2006). Vi tänker att hela ärendegången blir en sorts social arena för de barn och familjer som 

utreds av socialtjänsten. Social inklusion är då ett svar på övergrepp, förtryck och 

maktmissbruk från alla former av auktoritet som hotar barnens deltagande i allt som rör deras 

uppväxt och framtid.  

 

Under utredningsprocesser där många saker händer samtidigt kan dock problemen hos de 

vuxna stjäla uppmärksamheten från barnet och dess behov. Detta kan leda till att man inte 

klart uppfattar eller identifierar på vilket sätt barnet påverkas av föräldrarnas problem och den 

närmsta omgivningen. Då det är barnet som ska vara i centrum i BBIC är betydelsen av att 

lyssna på och observera barnet ovärderlig. Det betyder att: 

 

”... socialtjänsten måste utveckla metoder så att barn och unga 

blir involverade och uppmuntrade till delaktighet och inflytande” 

(Socialstyrelsen, 2006 s.19). 

 

Vi tolkar det ovan skrivna som ett uttryck för att det finns särskilda sätt att arbeta för att 

främja barns delaktighet. Vi kan koppla det till det Madsen (2006) skriver om att det krävs att 

man råder över en uppsättning kunskaper, värderingar och metoder för att kunna arbeta med 

att inkludera människor i de system som är relevanta för att de ska leva ett värdigt liv.  
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Vi tolkar det även som att Socialstyrelsen (2006) också lyfter fram de professionellas 

skyldigheter att råda över vissa värderingar och att det inte bara handlar om barns och 

föräldrars rättigheter att medverka för att skapa delaktighet: 

 

”Delaktighet handlar inte bara om att ge familjen inflytande över 

beslut, utan också om socialtjänstens attityder och ett 

förhållningssätt som präglas av dialog och demokratiska 

spelregler är det mest framgångsrika.” (Socialstyrelsen, 2006 

s.23). 

 

Barns och föräldrars medverkan kan emellertid komma att se olika ut beroende på om 

kontakten är helt frivillig eller om den är påtvingad till följd av en anmälan om att barnet 

befinner sig i en risksituation eller far illa.  Men om Socialtjänsten ändå lyckas skapa en bra 

miljö i utredningen kan detta ändå leda till att familjen får med sig goda erfarenheter av 

delaktighet och samarbete och en upplevelse av meningsfullhet, vilket i sin tur kan skapa 

förutsättningar för förändring och utveckling (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Madsen (2006) skriver att principen om social inklusion bygger på en föreställning att 

människor ska involveras i sociala arenor som är viktiga för dem. Och att målet med den 

socialpedagogiska verksamheten är att stötta människor till möjligheten att få så mycket 

inflytande över den egna tillvaron som möjligt. Detta ser vi är förenligt med Socialstyrelsens 

(2006) argument, då de betonar att:  

 

”Delaktighet, tydlighet och insyn är nyckelord, och vikten av att 

låta barnet och dess familj komma till tals i utredningen kan inte 

nog understrykas” (Socialstyrelsen, 2006 s.47). 

 

Socialstyrelsen skriver om socialt deltagande utöver den enskilda utredningsprocessen. De 

skriver om social integrering i samhället och betonar vikten av det Madsen (2006) skriver om, 

nämligen att inklusion föder inklusion. Socialstyrelsen (2006) skriver: 

 

”Den bostad och närmiljö som barn lever i är styrd av familjens 

ekonomi. Boendets kvalitet och läge påverkar barnets närmiljö och 
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vilken skolmiljö barnet hamnar i. Ekonomiskt utsatta barn bor 

oftare i hyresrätt och i allmännyttans bostäder. Det innebär i 

många fall lägre socioekonomisk status på området och att 

befolkningen i området är mer präglad av arbetslöshet, 

bidragsberoende och utanförskap” (Socialstyrelsen, 2006 s.37). 

 

Med citatet ovan kan vi se en koppling till det Madsen (2006) beskriver som en kedjeeffekt av 

social exklusion. Han skriver att om man är utanför ett system kan det leda till att man hamnar 

utanför i andra. Vilket i sin tur kan orsaka att man upphör att vara en social person då man 

inte iakttas av något socialt samhälleligt system. Exklusion skapar alltså exklusion.   

 

Socialstyrelsen skriver om konsekvenserna av utanförskap: 

 

”Social isolering och begränsat socialt kapital ökar även risken 

för vanvård, försummelse och övergrepp” (Socialstyrelsen, 2006 s. 

37). 

 

Ovanstående citat uttrycker det som ofta är orsakerna till att barn och familjer kommer i 

kontakt med de sociala myndigheterna och det leder ofta till utredning av socialtjänsten. 

Socialstyrelsen (2006) poängterar därför att om barn och familjer får vara med och utforma 

utredningen ökar det chanserna för en lyckad insats, vilket vi tänker i sin tur kan öka 

chanserna för social integrering i samhället.  

 

I rapporten (Socialstyrelsen, 2006) kan vi även läsa att det många gånger kan vara tvärtom 

mot vad föregående citat säger. Att de barn som blivit utsatta för vanvård, försummelse och 

övergrepp riskerar att hamna i socialt utanförskap om de inte får hjälp och stöd i tid. 

Socialstyrelsen (2006) menar att det finns sätt att minska socialt utanförskap på, vilket de 

uttrycker så här: 

 

”Boendemiljöer som främjar mänskligt umgänge och utvecklingen 

av sociala nätverk kan reducera risker för att barn och unga ska 

fara illa” (Socialstyrelsen, 2006 s.37). 
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Vi anser att ovanstående citat uttrycker det som Madsen (2006) skriver om att så som 

exklusion föder exklusion föder inklusion mer inklusion.  

 

6.1.3 Sammanfattning och reflektioner kring BBIC och Inklusion 

I vårt resultat kan vi se att det är utmärkande och tydligt att Socialstyrelsen (2006) i sin 

rapport om BBIC lyfter fram vikten av fokus på barnet i barnavårdsärenden och barns 

delaktighet i allt som rör dem själva. Detta kan vi se i målet med BBIC vilket är att inkludera 

barnet i de samhälleliga rum som är relevanta för att de ska leva ett värdigt liv samt i den 

centrala triangeln vilken belyser helhetssynen med barnet i centrum.  Utsatta barn ska enligt 

Socialstyrelsen (2006) ses som ett samhällsuppdrag där alla samhällets delsystem ska 

samverka för barnets bästa.  Vid barnavårdsutredningar är det av största vikt att barnet och 

familjen är delaktiga för att utredningen ska resultera i ett allsidigt och nyanserat 

beslutsunderlag. För att detta ska ske krävs att socialtjänsten utvecklar metoder baserade på 

dialog och demokratiska spelregler som inkluderar barnet och familjen i ärendegången. 

Delaktighet betonas som en viktig faktor för att barn och familjer ska känna att de har kontroll 

över sitt eget liv, även i situationer där de är föremål för utredning. Socialstyrelsen (2006) tar 

upp effekterna av att vara socialt isolerad och hur utanförskap utvecklas.  

 

Vår tolkning av detta är att i Socialstyrelsens rapport angående BBIC uttrycks ett 

inkluderande förhållningssätt vilket enligt Madsen (2006) är att hjälpa människor att komma 

in eller stanna kvar i de system som är viktiga för dem. Att känna sig delaktig och ha 

inflytande i olika sociala system är viktigt för att individer och grupper lättare ska få kontroll 

över deras tillvaro och känna att den är meningsfull. Blir man utesluten ur ett system är risken 

stor att man även blir utesluten ur andra. Inkluderande verksamhet ses som kärnan i 

socialpedagogiskt arbete där det krävs en uppsättning kunskaper, värderingar och metoder för 

att göra ett bra jobb. Madsens (2006) definition på inklusion utifrån ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt anser vi är förenligt med det förhållningssätt Socialstyrelsen (2006) belyser i 

rapporten om BBIC, vilket till stor del handlar om att inkludera barn och familjer i 

ärendeprocessen som social arena.  

 

Den tidigare forskning som Edvardsson (2009 a, b, 2010 a, b, c, 2011) har gjort om BBIC har 

visat ett annat resultat än det vi har fått fram. Dock har syftet med den tidigare forskning vi 

redogjort för inte varit att undersöka hur förhållningssättet i framställningen av BBIC uttrycks 
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utan fokus har legat på utredningar gjorda enligt systemet. Resultatet där har inte visat på det 

inkluderande och delaktighetsfrämjande förhållningssättet som vi funnit i Socialstyrelsens 

(2006) rapport. Det har tvärtom visat brister i barns delaktighet i utredningarna och brister 

från utredarnas sida att sträva efter att främja delaktigheten. Edvardsson har även visat resultat 

på brister i BBIC-systemet överlag (2009 a, b, 2010 a, b, c, 2011). 

 

Vi tänker att vårt resultat i förhållande till Edvardssons (ibid) gällande barns delaktighet är 

intressant att belysa då Socialstyrelsens (2006) tankar med systemet uttrycker ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt som inte verkar följa med ner till det praktiska arbetet. Vad 

kan det bero på? Kan det vara på grund av att det är svårt att genomföra socialt arbete utifrån i 

förväg utarbetade manualer? Vi skrev i bakgrunden angående BBIC och evidensbaserad 

praktik, samt om vikten av enhetlighet inom utredningsprocesser; kan det möjligen vara så att 

verktyget är för styrt när det exempelvis handlar om vad man ska skriva i utredningen? Det 

kan i sådana fall kanske vara så att det inte finns utrymme att gå utanför ramen om man ser 

något som är viktigt att beakta, eftersom BBIC följer en ganska strikt form. Vi tolkar det som 

att Edvardsson (2009 a, b, 2010 a, b, c, 2011) menar att svaret på våra frågor är ja, att det är så 

att utredningar enligt system som BBIC är för styrda och att det kan vara svårt att få med 

väsentliga delar i en utredning när mallarna är utarbetade i förväg utan hänsyn till den 

problembild som finns i varje enskilt ärende. Kan det även bero på bristande kompetens hos 

de som utför arbetet och att kunskap, förhållningssätt och de värderingar som både Madsen 

(2006) och Socialstyrelsen (2006) betonar saknas? Även här tolkar vi det som att Edvardsson 

(2009 a, b, 2010 a, b, c, 2011) menar att svaret på vår fråga är ja, då även han skriver att 

utredarna saknar kunskap i utredningsmetodik. 

 

Viktigt att tänka på är dock att Edvardsson gjort sina granskningar av BBIC-utredningar på 

uppdrag av, i de flesta fall, föräldrar som varit missnöjda med hur deras utredningar gjorts. 

Alltså har han granskat utredningar med misstanke om brister. Och därför tänker vi att det inte 

är konstigt att granskningarna utmynnade i ett negativt resultat. Utöver Edvardssons 

granskningar kan det finnas många utredningar som inte brister i det Edvardsson påpekat. Det 

visar de tidigare uppsatser vi har tittat på (Fransson & Sindt, 2010, Persson, 2008). Där har 

man fått resultat som tyder på brister i BBIC, men för det mesta har studierna resulterat i en 

mer positiv bild av systemet (ibid). Orsakerna till detta kan vara att studenterna som 

genomfört studierna gjort ett slumpmässigt urval av utredningar utan tidigare vetskap om 
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innehåll. Deras resultat visar att visionen om barns bästa och deras delaktighet i utredningar 

oftast följer med till det praktiska arbetet. Vi tänker att de skilda resultaten kan bero på 

betraktarens öga och anledningen till varför man skriver en studie och vad man har för 

förståelse sen tidigare.  

 

Något annat vi har funderat när det handlar om delaktighet är hur de professionella får en 

familj delaktig vid tillexempel omhändertaganden mot föräldrarnas eller den unges vilja. 

Socialstyrelsen (2006) understryker vikten av delaktighet, men de skriver inte närmare hur 

detta kan gå till när någon inte vill vara delaktig; bara att det kan se olika ut beroende på 

situationen. De skriver dock att delaktighet ibland bara kan handla om att sitta med och 

lyssna, men vi undrar om det är tillräckligt att fysiskt närvara för att klassas som delaktig. Vi 

undrar hur det påverkar en utredning i de fall inte delaktighet/aktiv medverkan kan uppnås, då 

Socialstyrelsen (2006) betonar vikten angående detta.  

 

6.2 BBIC och Socialisation 

Enligt Socialstyrelsen (2006) bör det i en utredningsprocess läggas stor vikt vid att undersöka 

barnets behov i förhållande till familjen och omgivningens förmåga att stötta barnet i dess 

utveckling. 

   

6.2.1 Utveckling i interaktion 

Människors utveckling sker i interaktion med dess omgivning. Olika sociala rum som 

familjen, skolan och kamratgruppen är viktiga i sammanhanget (Madsen, 2001).  

 

BBIC bygger på en teoretisk kunskapsbas om barns och ungas utveckling, som främst är 

hämtad från det utvecklingsekologiska perspektivet. I rapporten (Socialstyrelsen, 2006) står 

det att: 

 

”… enligt det utvecklingsekologiska synsättet sker barns 

utveckling i ett sammanhang, i ett samspel och i interaktion med 

olika faktorer i omgivningen” (Socialstyrelsen, 2006 s.20). 
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Vi tolkar ovanstående citatet som ett uttryck för socialisationsprocessen, så som Madsen 

(2001) beskriver den då han menar att barns utveckling sker via olika samhälleliga rum, så 

som skola, familj och kompisar vilka samverkar och påverkar varandra. Vidare är en viktig 

princip i en utredning enligt Socialstyrelsen (2006) helhetssynen och med den avses att: 

 

”… barnets hemsituation, relationer, skolsituation, fritid samt 

fysiska och psykiska hälsa ses i ett sammanhang, där de olika 

delarna ömsesidigt påverkar varandra” (Socialstyrelsen, 2006 

s.24). 

 

Ronnby (1982) har en liknande syn på människors utveckling då han skriver att grundidén 

inom socialpedagogiken utgår ifrån att människor utvecklas i sociala sammanhang, i 

gemenskap med andra. Han ser socialpedagogik som en typ av metod för att arbeta med 

grupper och för att aktivera lokalsamhället. 

 

Socialstyrelsen (2006) betonar barnets samspel med samhället ytterligare då de skriver att: 

 

”… i utvecklingsekologin betraktas barnet som ett aktivt subjekt i 

interaktion med sin omgivning...” (Socialstyrelsen, 2006 s.20) 

 

Vi ser en koppling till det Madsen (2001) skriver om att människor socialiseras in i samhället 

med avsikten att kunna agera som samhällsmedborgare i förhållande till normer och värden. 

Vi förenar också citatet till Hellesnes (1976) beskrivning av socialisation i form av bildning, 

vilket innebär att människor är medskapare för det som sker runt omkring. Denna syn på 

socialisering stärker människor att bli självständiga kritiskt tänkande subjekt.  

 

6.2.2 Inträde till gemenskapen 

Att ingå i samhällets sociala gemenskaper är viktigt för de flesta för att leva ett värdigt liv. 

Men för att få vara med kräver samhället en hel del av individen. Olika gemenskaper har olika 

regler och riktlinjer för hur man som person ska bete sig och för att få tillträde till 

gemenskapen i olika sociala system behöver man kunna de koder som föreligger i just det 

systemet. En lyckad socialisationsprocess kan hjälpa till med detta (Madsen, 2001, 2006). 
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Socialstyrelsen (2006) skriver om vikten att kunna uppföra sig i olika sammanhang för att 

kunna ta del av olika sociala system, och betydelsen av detta senare i livet. I uppväxten lär 

man sig att hantera regler och normer som råder i olika miljöer, så som i skolan, i familjen 

och i kompisgänget. I rapporten kan vi läsa: 

 

”Att barn lär sig koder för umgänge är viktigt” (Socialstyrelsen, 

2006 s.59). 

 

De skriver vidare att: 

 

”… studier från främst socialpsykologin har visat att gott 

uppträdande och yttre framtoning är en tillgång för att klara sig i 

vuxenlivet” (Socialstyrelsen, 2006 s.30). 

 

Madsen (2001) skriver att för att kunna tillgodogöra socialisationsprocessen krävs vissa 

kompetenser och färdigheter av individen. I Socialstyrelsens (2006) rapport kan vi se en 

medvetenhet kring socialisationsprocessen då de skriver: 

 

”Att kunna läsa, skriva och i övrigt få tillgång till en god 

utbildning är grundläggande för barns möjligheter utvecklas till 

välfungerande vuxna. Att utöka utsatta barns och ungas 

möjligheter att klara skolgången är en viktig förebyggande insats” 

(Socialstyrelsen, 2006 s.28).  

 

Begreppet socialisation har sina rötter inom allmänpedagogiken, men Madsen (2001) menar 

att socialpedagogiska metoder och förhållningssätt blir mer och mer användbara inom 

allmänpedagogiska arenor, som i förskolan och skolan. Socialpedagogiken kan exempelvis 

bidra med insatser då det förekommer socialisationsproblem inom det allmänpedagogiska 

området (Madsen, 2006). I Socialstyrelsens (2006) kan vi alltså se en koppling till Madsens 

(2006) syn på socialpedagogikens roll i socialisationsprocessen. 

 

Socialstyrelsen (2006) betonar vikten av att ge stöd och hjälp åt de barn som, av olika 

anledningar, inte har fått den hjälpen hemma. De skriver: 
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”Barn och unga som lever med föräldrar som har problem med 

missbruk, psykisk sjukdom eller där det förekommer familjevård, 

har ofta fått alltför lite hjälp att handskas med frågor som rör yttre 

framtoning eller hur de ska uppföra sig i olika sammanhang” 

(Socialstyrelsen, 2006 s.31). 

 

Socialstyrelsen arbetar förebyggande med detta och skriver:  

 

”Att bedöma föräldrars eller vårdnadshavares omsorgsförmåga är 

därför ofta en central del av utredningen. Utgångspunkten i 

utredningen är att ta reda på vad barnet behöver…” 

(Socialstyrelsen, 2006 s.31f) 

 

Stensmo (1991) skriver om socialpedagogikens uppgifter som att de till största del handlar om 

att vägleda social inlärning, vilken uppstår i mötet mellan människor. Den socialpedagogiska 

uppgiften går ut på att ge klienter kunskaper och färdigheter till att utveckla sociala resurser 

och relationer till andra. Vi tolkar det som att det, i socialtjänstens fall, både kan handla om att 

vägleda föräldrar eller vårdnadshavare till social inlärning och om att ge barn de kunskaper 

och färdigheter de behöver, som de inte har tillgodogjort sig tidigare, för att socialiseras in i 

samhället. 

 

Eriksson & Markström (2000) skriver också om socialpedagogikens roll i 

socialiseringsprocessen. De menar att den innebär att korrigera ett icke önskvärt beteende och 

återsocialisera en person som fallit ur ledet på grund av ett avvikande eller icke acceptabelt 

beteende.  De kallar det resocialisering. Likt Madsen (2001, 2006) skriver Eriksson & 

Markström (2000) att det framförallt är samhällets institutioner som har funktionen att ingripa 

i situationer där någon utvecklat asocialt beteende. Vi kan se ytterligare uttryck för detta i 

Socialstyrelsens (2006) rapport då de synliggör vad det kan innebära för barn att och unga 

som utvecklat ett normbrytande beteende och vad som ska göras åt det. De skriver: 

 

”Barn och ungdomar med ett aggressivt utagerande och 

normbrytande beteende är en utsatt grupp. Normbrytande 
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beteende som debuterar tidigt i barndomen bör särskilt 

uppmärksammas, eftersom dessa barn löper stor risk för framtida 

sociala och psykiska problem” (Socialstyrelsen, 2006 s.29).  

 

Vidare skriver Socialstyrelsen (2006) att socialtjänsten tidigt ska ingripa när man misstänker 

att barn och unga riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Då det redan har skett 

handlar det om att återanpassa individerna.   

 

Det står mycket i rapporten (ibid) om vikten att anpassa sig till samhällets regler för att vara 

med i olika samhälleliga gemenskaper. Men att tillgodogöra sig de koder, normer och 

värderingar som krävs för att ta del av samhällets gemenskaper betyder inte att man ska 

anpassas till ett passivt objekt. Socialstyrelsen (2006) styrker detta genom att skriva om barnet 

som ett aktivt subjekt som ska vara med och skapa sin omgivning och även genom att skriva 

att: 

 

”Barn och unga behöver lära sig att förstå vilket intryck de ger sin 

omgivning utan att för den skull gå in i överdriven anpassning” 

(Socialstyrelsen, 2006 s.31). 

 

Hellesnes (1976) beskriver socialisering i form av anpassning där människor blir socialiserade 

i form av att lära sig ”spelets regler”, utan att ifrågasätta om ”spelet” är förhandlingsbart. 

Anpassningen inskränker människor till oreflekterande objekt och blir mer föremål för 

styrning och kontroll.  Vi kan utifrån ovanstående citat tolka det som att Socialstyrelsen 

(2006) menar att individer inte ska inskränkas till oreflekterande människor. Den syn 

Socialstyrelsen (2006) har på socialisering stämmer, enligt vår tolkning, bättre överrens med 

Hellesnes (1976) syn på socialisering i form av bildning där människor blir socialiserade in i 

problemställningar och blir även medskapare för det som sker runtomkring.  

 

6.2.3 Sammanfattning och reflektioner kring BBIC och Socialisation 

Resultatet visar att i BBIC-rapporten uttrycks människan som ett kritiskt tänkande subjekt 

som utvecklas i samspel med sin omgivning. Socialstyrelsen (2006) lyfter fram vikten av att 

se barns behov i förhållande till förmågan hos familjen att tillgodogöra dessa. Faktorer i den 

omgivande miljön ska också beaktas. Arbetet utifrån detta synsätt betonas i den centrala 
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BBIC-triangeln. Vidare tar Socialstyrelsen (2006) upp betydelsen för barn och unga att lära 

sig hur man ska uppföra sig i olika sammanhang, samt att det är viktigt att lära sig detta tidigt 

i livet. Barn som inte fått tillräckligt med stöttning hemifrån i detta kan få svårt att skilja ut ett 

icke-accepterat beteende ifrån ett accepterat sådant. Uteblir den stöttningen finns det risk att 

de utvecklar ett normbrytande beteende och söker sig till asociala miljöer. Det är då viktigt att 

dessa barn får hjälp och stöd med hur man bör uppföra sig någon annanstans; som exempelvis 

i det omgivande nätverket eller i form av interventioner ifrån socialtjänsten.  

Vi tolkar resultatet som att Socialstyrelsen (2006) uttrycker ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt utifrån det allmänpedagogiska socialisationsbegreppets betydelse; vilket 

Madsen (2001) redogör som en viktig process där människor förs in i samhället. Madsen 

(2001) beskriver familjen, skolan och kompisar som centrala arenor där 

socialisationsprocessen äger rum och detta tolkar vi som förenligt med Socialstyrelsens 

(2006) arbete med triangeln som centralt verktyg i utredningsprocesser. Socialstyrelsens 

(2006) argumentation om vikten att lära sig hur man uppför sig i olika sammanhang tolkar vi 

som ett tecken på att de lyfter socialisationsprocessen som viktig i barns och ungas 

utveckling. Vidare tänker vi att återanpassning i form av interventioner ifrån socialtjänsten är 

förenligt med Eriksson & Markströms (2000) beskrivning om resocialisering, då både 

återanpassning och resocialisering handlar om att korrigera ett icke önskvärt beteende. 

Sammanfattningsvis tänker vi oss att Socialstyrelsens (2006) rapport håller med Madsen 

(2001) då han skriver att socialpedagogiken kan vara ett viktigt komplement inom 

socialiseringsprocessen.  

Vi skrev tidigare att vi tolkar Socialstyrelsens (2006) argumentation om att barn och unga 

måste förstå vilket intryck de ger sin omgivning, utan att gå in i en överdriven anpassning, 

som att den stämmer överens med Hellesnes (1976) syn på bildning inom 

socialisationsprocessen. Men vi ställer oss ändå lite frågande över hur Socialstyrelsen (2006) 

egentligen menar där. De förklarar inte var de anser att gränsen går för överdriven anpassning 

och vi finner det ganska öppet för tolkning. Vi tänker oss också, som en följd av detta, att det 

normbrytande beteende som Socialstyrelsen (2006) anser vara föremål för återanpassning då 

också kan bedömas väldigt olika i skilda situationer och för olika utredare. Men vi har 

förståelse för att det är svårt att dra en tydlig gräns för vad som anses vara ”rätt” mängd 

anpassning. Och vi inser att det kan bli problematiskt om den gränsen görs för tydlig eftersom 
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risken då kan bli att det bildas en manual för hur stor anpassning människor bör göra i 

förhållande till sin självständighet och integritet.  Men vi anser ändå att det i BBIC-rapporten 

bör på ett tydligare sätt stå att anpassningen ser olika ut för olika individer och att en sådan 

bedömning bör göras utifrån varje individs egna förutsättningar.  

Vi har reflekterat kring varför det i den tidigare forskning vi tittat på angående BBIC inte är 

någon som studerat barns utveckling och socialiseringsprocess. Vi undrar hur det kommer sig 

och kommer ganska snart fram till att anledningen till att man oftast tittar på barns delaktighet 

i BBIC-utredningar är på grund av att det är just det som systemets vision handlar om. Men vi 

anser ändå att barns socialiseringsprocess är viktig att beakta, i vilket syfte man än arbetar 

med barn. Och som vi skrivit i vårt teoriavsnitt anser vi att det, för att inkluderas i samhället 

och dess olika system och speciellt i utredningar som social arena, är viktigt att 

socialiseringen lyckats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

7 Slutdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig uttryck i 

BBIC. Detta har vi gjort genom att undersöka ett av Socialstyrelsens dokument om systemet. 

För att få fram vårt resultat har vi använt oss av ett socialpedagogiskt perspektiv med 

inklusion och socialisation som centrala begrepp. I dokumentet har vi letat efter uttryck för ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt utifrån de centrala begreppen.  

 

Vi anser vårt syfte vara uppnått då vi har svarat på vår frågeställning som lyder på vilket sätt 

tar sig socialpedagogik uttryck i Socialstyrelsens dokument angående BBIC utifrån 

begreppen inklusion och socialisation? Resultatet av studien tyder på att Socialstyrelsen i 

BBIC-rapporten uttrycker socialpedagogik genom syftet att arbeta inkluderande och främja 

delaktigheten för de barn och familjer som faller föremål för socialtjänstens interventioner. 

BBIC syftar inte enbart till att främja delaktigheten för individer i ärendegången som social 

arena, utan syftet med BBIC är att ge barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten 

samma chanser i livet som andra barn i samhället och ge dem den hjälp och det stöd de 

behöver för att leva ett värdigt och meningsfullt liv. Studiens resultat visar även att det i 

rapporten uttrycks en medvetenhet kring barns utveckling och socialisationsprocess. I 

rapporten kan vi även läsa att människan ses som ett kritiskt tänkande subjekt som utvecklas i 

interaktion med samhället och är medskapare i det som sker runtomkring. Detta i sin tur 

kräver att människor behöver veta de koder, normer och värderingar som gäller i samhällets 

olika delsystem för att få tillgång till systemen. Det belyses att det är i skolan, familjen och 

umgängeskretsen som man tillgodogör sig de koder man behöver för att klara sig i vuxenlivet, 

och i de fall där det brister är det socialtjänstens uppgift att ta reda på vad det är som brister 

och på vilket sätt som det kan åtgärdas.  

Vårt resultat har vi fått fram genom en innehållsanalys av ett skriftligt dokument. Genom att 

studera Socialstyrelsens dokument har vi kunnat svara på vår fråga om på vilket sätt det ges 

uttryck för socialisation och inklusion med ett socialpedagogiskt fokus i BBIC. Metoden var 

passande för vår studie just för att det var framställningen av BBIC vi var intresserade av att 

undersöka. Något som inte hade varit möjligt med intervjuer eller enkätundersökningar. 

Möjligtvis hade det varit en fördel för studien att komplettera med intervjuer för att på så vis 

kunna återkoppla till informanter och få vår tolkning av dokumentet bekräftad. Det ultimata 
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hade i det fallet varit att komma i kontakt med de som skrivit BBIC-rapporten för att antingen 

intervjua eller för att återkoppla genom att skicka våra tolkningar till dem.  

Det resultat vi har fått fram skiljer sig mycket från det resultat som forskningen av Bo 

Edvardsson har visat. Vårt resultat tyder på en medvetenhet kring barns utveckling och 

delaktighet, medan Edvardssons studier har resulterat i något som tyder på att BBIC:s vision 

inte följer med ända ner till det praktiska arbetet utifrån systemet. Vad händer med det, enligt 

vårt resultat, socialpedagogiska förhållningssätt som framställningen av BBIC visar?  

En idé till vidare studier skulle kunna vara att undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig 

uttryck i utredningar som gjorts enligt BBIC för att se om det vi sett i vårt resultat följer med i 

den praktiska verksamheten eller om det vi har funnit stannar kvar i presentationen av 

systemet. Vi tänker att man då ska göra ett slumpmässigt urval av utredningar och inte enbart 

granska utredningar man i förväg vet har blivit utsatta för dålig kritik. Då Edvardsson 

uttrycker att det inte är någonting som tyder på att barnavårdsutredningar har blivit bättre 

sedan BBIC infördes hade det varit intressant att även göra en jämförande studie i en och 

samma kommun för att se skillnaderna i barnavårdutredningar före och efter BBIC. Detta 

tänker vi ska ske på samma vis som i vår studie, alltså i sökandet efter socialpedagogik, för att 

se om socialpedagogik uttrycker sig annorlunda i de olika utredningarna. Då vi inte funnit 

någon tidigare forskning angående barns utveckling och socialisationsprocess, kopplat till 

BBIC-systemet, hade det även varit intressant att forska vidare om hur man tar de faktorer 

som påverkar barnet i beaktning när man utreder enligt BBIC. När ett system uttrycker att 

man ska se till hela människan och dess omgivning anser vi att det vore intressant med 

ytterligare forskning om detta.  
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