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Sammanfattning 
 

FoU Välfärd Värmland har på uppdrag av socialtjänsten i länet genomfört en 
studie i form av en kartläggning av implementeringsprocessen av BBiC-
konceptet (Barns Behov i Centrum) i länets 16 kommuner. Underlaget till 
studien bygger huvudsakligen på personliga intervjuer, totalt 16 stycken, med 
BBiC-ansvariga i respektive kommun gjorda under 2008 och 2009. Rapporten 
innehåller en kort beskrivning av bakgrunden till och innehållet i BBIC – 
konceptet, en redovisning av den genomförda kartläggningen samt slutsatser 
utifrån det befintliga underlaget. Syftet med studien har varit att följa upp 
implementeringsprocessen av BBiC i länets samtliga kommuner för att få en 
uppfattning om såväl framgångsfaktorer som eventuella hinder för 
implementeringen, med avsikten att vara till nytta i det fortsatta arbetet såväl på 
länsnivå som i den enskilda kommunen.  
 
Resultaten från denna utvärdering stämmer väl överens med andra studier runt 
implementeringen av BBiC i Sverige. De förutsättningar som lyfts fram av 
Socialstyrelsen som framgångsfaktorer återfinns även i Värmland. 
 

Några sammanfattande punkter kan lyftas fram för att åskådliggöra resultaten. 
 

- Genomgående finns i de värmländska kommunerna en i 
grunden positiv inställning till BBiC. 

- Det centrala för en framgångsrik implementering har varit ifall 
det funnits ett gemensamt intresse, vilja och prioritering av BBiC 
som genomsyrat organisationens olika nivåer från ledning till 
handläggare. 

- BBiC har för handläggarna inneburit: 
o att man upplevt en högre grad av professionalism. 
o struktur och tydlighet i arbetet med social barnavård. 

 
 
Utifrån intervjuer med BBiC-ansvariga kan konstateras att Värmland är väl 
igång med att använda BBiC som ”instrument” inom social barnavård. En i 
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grunden mycket positiv inställning och ambitionen av att göra det bästa är en 
bild som mycket väl speglar helhetsbedömningen av hur väl man lyckats 
implementera BBiC i Värmland. 
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Förord 
 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en 
kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänstens alla kommuner i Värmlands 
län. I FoU Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika 
projektarbeten med utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom 
kommunernas välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett 
generellt intresse och kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna 
genomförs utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.   
En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att skydda och hjälpa barn i utsatta 
och svåra situationer. Alla föräldrar vill att deras barn ska få en bra uppväxt, 
men ibland händer det att vuxna inte räcker till i föräldrarollen. Särskilt under 
svåra ekonomiska tider, som vi befinner oss i idag, drabbas samhällets svagaste 
grupper mer frekvent. Välfärdsamhället sätts på prov, och i förlängningen ökar 
risken att barn drabbas. Det blir därmed allt viktigare att arbetet inom 
socialtjänsten styrs av gemensamma och uttalade grundvärderingar samt att det 
finns vägledning för hur socialarbetarna ska arbeta för att barnens behov ska 
prioriteras. 
Grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer går att utläsa i 
socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB). I den sist nämnda finns det 
bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken 
omsorg barn har rätt till. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten verka för att 
barn ska få växa upp under trygga förhållanden. FN:s barnkonvention (artikel 3) 
framhåller att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  
I Sverige finns det en nationell strategi för hur barnkonventionen ska 
genomföras i landet (Prop. 1997/98:182). Den ställer krav på systematik i 
socialtjänstens arbete kring barn. Där står det att Kommuner och 
landsting/regioner bör inrätta system för att följa hur barnets bästa förverkligas i 
det kommunala arbetet. BBIC (Barns behov i centrum) är en metod som gör 
det möjligt för socialarbetaren att utreda, planera och följa upp insatser med 
barnets behov i centrum. I denna rapport redovisas en kartläggning av hur 
implementeringen av BBIC som metod har fungerat i Värmlands 16 
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kommuner. Studien visar att socialtjänsten i Värmlands län är väl igång med att 
systematisera arbetet kring familjer och barn med fokus på barnens behov.   
 
FoU Välfärd Värmland, Karlstads Universitet februari 2010-04-23 
 
Birgit Häger 
Tf föreståndare 
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1. Bakgrund 
 

Delvis som en följd av kritik från länsstyrelser, justitieombudsmannen och 
riksdagens revisorer mot familjehemsvården i Sverige så lanserade 
Socialstyrelsen under slutet av 1990-talet BBiC, Barns Behov i Centrum 
(Gustafsson & Ångman, 2008; Johansson, 2004). 

BBiC kan beskrivas som ett enhetligt system för utredning, planering och 
uppföljning inom social barnavård. Syftet med BBiC har beskrivits som ”att 
stärka barns ställning, främja ett bättre samarbete med barnet och dess nätverk, 
skapa struktur och systematik i dokumentationen, så att insatser lättare kan 
följas upp samt bidra till ökad rättssäkerhet för klienten” (Dahlberg & Forsell, 
2006, s.13). Socialstyrelsen driver sedan slutet av 1990-talet BBiC som ett 
nationellt projekt där ursprungligen sju kommuner ingick och där 
målsättningen nu är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för 
handläggning och dokumentation. 

Socialstyrelsen beskriver själva BBiC som att det bygger på det engelska 
Integrated Children´s System (ICS) vilket är framtaget efter ett omfattande 
forsknings- och utvecklingsarbete. Hela BBiC-konceptet med dess olika 
beståndsdelar är testat och utvärderat i nära samarbete med kommuner och 
forskare (Socialstyrelsen, 2006). 

Visionen för BBiC är att barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha 
samma chanser i livet som andra barn. BBiC vilar på aktuell forskning och nio 
grundprinciper (se nedan). Forskningen bygger på barns behov utifrån 
utvecklingspsykologiska teorier, empiriska studier om barn och hur barns 
utveckling påverkas av att leva med föräldrar med bristande föräldraförmåga.  

 

De nio grundprinciperna är (Socialstyrelsen, 2006):  

� Barn och unga i centrum. 

� Utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns behov 
och utveckling. 

� Likvärdiga möjligheter för alla barn.  
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� Samarbete med barn och deras familjer.  

� Samverkan mellan myndigheter vid utredning och 
bedömning av insatser. 

� Identifiera resurser och svårigheter.  

� Insatser under utredningens gång.  

� Utredningen som en utgångspunkt för planering och 
uppföljning av insatser.  

� Kunskap och beprövad erfarenhet.  

 

BBiC har ett utvecklingsekologiskt synsätt vilket innebär att barns utveckling 
sker i sammanhang, i samspel och i interaktion med olika faktorer i 
omgivningen. Det är därför viktigt att, både vid utredning och uppföljning av 
insatser, se på följande områden:  

 

� Barnets behov  

� Föräldrarnas förmåga  

� Faktorer i familj och miljö  

 
Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 
nedan. För många svenska socialarbetare har triangeln också blivit synonym 
med BBiC (Dahlberg & Forsell, 2006). Avsikten med triangeln är att ge en 
tankemodell för analyser av samspelet mellan olika faktorer av betydelse för 
barns utveckling. Grundtanken är att alla faktorer i barnets liv och omgivning 
samspelar och att detta samspel behöver uppmärksammas i utredningsarbetet. 
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Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006) 

 

 

De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen 
uppfylla ett antal minimikrav. För att få arbeta enligt BBiC krävs dessutom 
licens. Denna licens regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen. För att kunna 
ta ställning till om man vill arbeta efter BBiC eller om man i nuläget inte kan 
uppfylla de krav som ställs från Socialstyrelsen så kan man ansöka om en 
prövolicens. Prövo- eller implementeringstiden gäller för maximalt 24 månader. 
De generella krav som skall uppfyllas för att kommunen skall få arbeta efter 
BBiC-modellen är: 
 

- All dokumentation, handläggning och verkställighet ska baseras på 
triangeln och grundprinciperna samt på det dokumentationsstöd som 
utgörs av de s.k. BBiC-formulären.  
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- Permanenta ändringar avseende något som berör formulären i BBiC 
ska rapporteras till och godkännas av Socialstyrelsen. 

- Anvisningar om BBiC som Socialstyrelsen fortlöpande ger skall 
följas. 

- Statistik utifrån BBiC-formulären ska rapporteras då ett 
basstatistiksystem för BBiC har utvecklats. 

- Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBiC-utbildning innan 
de börjar arbeta enligt BBiC. Socialstyrelsen utbildar lokala utbildare 
som sedan ansvarar för utbildningen i den egna kommunen. De 
lokala utbildarna ansvarar för dessutom för introduktion av 
nyanställda och dagligt stöd till BBiC-handläggarna. 

 
Därutöver finns ett antal specifika krav för hur BBiC-formulären skall användas 
vilka inte berörs närmare här. 
 
 

1.1. Implementering av BBiC på nationell nivå 

 

Implementeringen av BBiC på nationell nivå har tidigare utvärderats av 
Socialstyrelsen (Johansson, 2004). Faktorer som påverkar utfallet av 
implementeringsprocessen liknas i utvärderingen mycket med tidigare generell 
kunskap om projektimplementering. Han exemplifierar detta med att, 
 

- det är av stor vikt att tillämparen har en god kännedom om 
implementeringsobjektet. 

- det skall finnas en vilja och förmåga att genomföra implementeringen. 
 
 
De faktorer som underlättar eller försvårar implementering av nya koncept eller 
metoder kan enligt Johansson sammanfattas och kategoriseras enligt följande. 
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- Generella förutsättningar 
 

• Konceptets attraktionsgrad (legitimitet, effektivitet, image)  
• Konceptets justerbarhet (utrymme för anpassning till lokala 
förutsättningar)  

 
 

- Lokala förutsättningar 
 
• Tillräcklig kännedom och efterfrågan bland berörda 
• Tillräckliga resurser (tid och kunskap) 
• Utvecklingsarbetets organisering (lokala projektteamets status 
och förankring samt projektförvaltning och eftervård) 

• Implementeringsområdets mottaglighet (plats på lokal agenda, 
förekomst av konkurrerande förändringsprojekt och 
linjeorganisationens passform) 

 
- Speciella lokala förutsättningar  
 

• Viktiga händelser som gynnar eller missgynnar 
implementeringen  

 
 
I en rapport från Socialstyrelsen (Johansson, 2004) används begreppen vertikal 
respektive horisontell osäkerhet för att beskriva framgångsfaktorer vid 
implementering av projekt. Dessa begrepp återkommer vi till längre fram i 
denna rapport. Kortfattat kan det ändå beskrivas som att vertikal osäkerhet har 
att göra med de hierarkiska strukturer som råder i ett projekt medan den 
horisontella osäkerheten berör samarbetsvillkoren för det operativa 
genomförandet av projektet. Låg ”osäkerhet” kan sägas motsvara 
framgångsfaktorer för implementering. 
 
En viktig slutsats i Johanssons rapport är att ”Ett projekt som verkar under låg 
vertikal och horisontell osäkerhet kan ägna tillräcklig energi och tankemöda åt 
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själva arbetsuppgiften, just eftersom det har ett entydigt stöd från sina 
uppdragsgivare och har hög legitimitet hos de organisationer som är beroende 
av projektets verksamhet och resultat” (Johansson, 2004, s.8). Detta citat 
sammanfattar väl de viktigaste faktorerna för vad som kännetecknar en 
framgångsrik implementering av BBiC på den nationella nivån. 
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2. Uppföljning av implementeringen av BBiC i Värmland – syfte 
och metod 
 

2.1. Syfte 

 

Syftet med uppföljningen har varit att göra en kartläggning över hur långt man 
har kommit med implementeringen av BBiC i Värmland och hur framgångsrik 
implementeringen har varit. 
 
Genom en ögonblicksbild i varje kommun, dvs ej någon uppföljning över tid, 
gjordes en sammanställning över implementeringsläget i respektive kommun 
och vi har därigenom också försökt undersöka vad som kännetecknar processen 
i de kommuner där implementeringen varit mer eller mindre framgångsrik. 
 
 

2.2. Metod 

 

Nyckelpersoner för implementeringen av BBiC i respektive kommuner har 
intervjuats. En intervju för varje värmländsk kommun, dvs 16 stycken, har 
genomförts. I de flesta fall har det varit fråga om BBiC-ansvariga i varje 
kommun, i några fall BBiC-utbildare och i ytterligare några fall utredare med 
BBiC-kompetens. Vid några intervjutillfällen deltog flera personer med 
ovanstående kompetenser. Upplägget av intervjun baserades på en liknande 
uppföljning av BBiC i kommuner i Örebro-området (Gustafsson & Ångman, 
2008). Redovisningen i detta metodavsnitt följer också den nämnda rapporten. 
Intervjun innehöll fyra delar (se bilaga 1) vilka beskrivs kortfattat nedan. 
Utvärderingen följer därigenom, och även i övrigt, i mycket 
implementeringsutvärderingen från Socialstyrelsen (Johansson, 2004). 
Intervjuerna genomfördes i huvudsak mellan september till november 2008. En 
intervju genomfördes under december 2008 och en slutligen i januari 2009. 
 
Del 1 av intervjun innehöll en beskrivning av implementeringsprocessen i 
kommunen. Dels den process som varit och dels den planering som fanns inför 
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den fortsatta implementeringen. Del 2 berörde i vilken utsträckning som BBiCs 
olika formulär tagits i bruk och vilken planering som fanns inför framtiden för 
dessa. Del 3 innehöll frågor kring BBiC grundprinciper och hur man bearbetat 
dessa under implementeringen. Del 4 utformades utifrån Staffan Johanssons 
rapport ”Implementering av BBiC-projektet i socialtjänstens organisationer” 
(Johansson, 2004) i vilken han granskat implementeringsarbetet i fyra av de 
försökskommuner som ingått i Socialstyrelsens projekt. Han har som tidigare 
angetts utifrån implementerings-forskningens teori tagit fram olika områden av 
faktorer som påverkar möjligheten till en framgångsrik implementering. Del 4 i 
intervjun konstruerades därför utifrån dessa olika områden vilka alltså kan 
sammanfattas i, 
 

- generella förutsättningar, 
- lokala förutsättningar, 
- speciella lokala förutsättningar. 

 
 
Intervjumanualen återfinns i bilaga 1. En skriftlig sammanfattning gjordes av 
varje intervju och den vidare analysen bygger i huvudsak på dessa 
sammanfattningar. 
 
Resultatredovisningen och analysen av materialet följer i princip samma 
områden som intervjumanualen. Analysen genomfördes dels utifrån en 
helhetsbild av varje kommun och dels genom att försöka finna gemensamma 
teman mellan de olika kommunerna inom intervjuns olika delar. 
 
Redovisning av intervjuresultat samt redovisning av hur vi tolkat intervjuerna 
har gjorts på olika sätt beroende på frågornas och svarens art. I de flesta fall har 
svaren från intervjuerna ur ett redovisningsperspektiv varit relativt 
okomplicerade och vi har då även redovisat kommunnamn. I några fall har vi 
bedömt att svaren är av sådan art att de riskerar att placera den intervjuade i en 
utsatt situation om det går att utläsa vilken kommun han eller hon 
representerar. Det har i dessa fall huvudsakligen berört frågor relaterade till 
projektets förankring på olika nivåer i organisationen. Vi har då valt att inte 
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redovisa kommunnamn. I tabell 2 redovisas våra tolkningar av 
intervjuresultaten och även här är dimensionen om förankring av projektet 
aktuell. I denna tabell går det att knyta resultaten till olika grupper/kluster av 
kommuner utifrån hur framgångsrik implementeringen av projektet varit. Vilka 
kommuner som ingår i respektive kluster är redovisat men i detta fall rör det sig 
dels om minst fem kommuner i varje kluster samt om våra tolkningar av 
intervjuerna och inte den intervjuades direkta uttalanden. 
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3. Resultat 
 

3.1. Implementeringsprocessen 

 

Implementeringen av BBiC pågick vid tiden för intervjuerna i samtliga 
värmländska kommuner om än i olika omfattning. Vissa kommuner har 
kommit långt i processen medan andra kommuner vid intervjutillfället 
fortfarande måste betraktas stå i någon form av inledningsfas, endera genom att 
man kommit igång sent (Årjäng) eller genom att implementeringsprocessen i sig 
dragit ut på tiden (Storfors) eller en kombination (Torsby). Vad gäller Torsby så 
hade man vid intervjutillfället i egentlig praktisk mening inte alls kommit igång 
med att arbeta efter BBiC-modellen. Intervjun blev därmed relativt 
innehållsfattig och redovisningen runt implementeringsarbetet av BBiC i 
Torsby blir därmed också mycket begränsad i denna rapport. I huvudsak har 
ändå implementeringsarbetet påbörjats ungefär samtidigt i samtliga 
värmländska kommuner.  
 
Starten med att börja initiera ett nätverk för de som arbetar med BBiC i 
Värmland skedde runt årsskiftet 2005-2006 och nätverket startades formellt i 
september 2006. Utbildning av lokala BBiC-utbildare, vilka skall ansvara för 
den lokala utbildningen och inskolningen i BBiC-arbete, skedde under hösten 
2006 i vad som går att utläsa av intervjuerna i samtliga kommuner. Utbildning 
av handläggare som skall handlägga barnavårdsärenden enligt BBiC skedde 
också som regel med start under hösten 2006 och i några fall under våren 2007. 
I Torsby hade dock ingen utbildning av handläggare skett vid tidpunkten för 
intervjun.  
 
I Karlstad fanns vid intervjuernas genomförande ambitionen att man innan 
2008 års utgång skulle ha åtgärdat de brister som upptäckts vid den avstämning 
mot kraven i prövolicensen som gjordes under våren 2008. Därefter har man 
avsett att ansöka om permanent licens. Även andra kommuner ansöker under 
2009 om permanent licens, exempelvis Eda kommun. I andra kommuner där 
implementeringen får betraktas ha gått långsammare, exempelvis Storfors, har 
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man för avsikt att ansöka om förlängd prövolicens för att kunna fullfölja 
arbetet.  
 
I december 2008 hade Kil och Forshaga kommuner ordinarie BBiC-licenser. 
Övriga kommuner förutom Torsby hade prövolicenser (Källa: Socialstyrelsen).  
 
 

3.2. Användning av BBiC-formulär 

 

Som ett viktigt stöd i socialsekreterarnas utredningsarbete finns ett 
”heltäckande” dokumentationsstöd utvecklat inom ramen för BBiC (Johansson, 
2004). Dokumentationssystemet består av en serie av formulär som är 
uppbyggda efter BBiC-triangeln. De följer vidare ärendegången från 
anmälan/ansökan och utredning till uppföljning av insatser. De dokument som 
betecknas som BBiC-formulär fylls som regel i av socialtjänstens medarbetare 
medan övriga ”stöd-dokument” ofta fylls i av någon annan aktör än 
socialtjänsten.  
 
I vilken omfattning man i kommunerna använt sig av BBiC-formulären är ett 
sätt att se på i vilken mån BBiC implementerats. Här har de intervjuade själva 
fått ange vilka formulär som används och i vilken omfattning. Vilka formulär 
som används beror på ärendets karaktär och inget ärende innehåller alla 
formulär. Tabell 1 nedan visar i vilken omfattning de olika BBiC-formulären 
samt stöddokumenten används i de olika kommunerna.  Torsby kommuns 
användande av formulären är inte redovisat i tabellen då man alltså vid 
intervjutillfället i egentlig mening inte börjat arbeta efter BBiC-konceptet. 
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Tabell 1: Användningsgrad av BBiC-formulären i 15 av Värmlands 16 kommuner (siffrorna i tabellen avser 

antalet kommuner som använder respektive formulär) 

 
 Används Används 

delvis 
Används 
inte 

Typ av dokument 

Grunduppgifter 8  7 BBiC-formulär 

Ansökan 11  4 BBiC-formulär 

Anmälan 11 1 3 BBiC-formulär 

Utredningsplan 14 1  BBiC-formulär 

Utredning 14 1  BBiC-formulär 

Vårdplan 10 3 2 BBiC-formulär 

Placeringsinformation 7 3 5 BBiC-formulär 

Genomförandeplan placering 8 4 3 BBiC-formulär 

Omprövning/övervägande 7 2 6 BBiC-formulär 

Genomförandeplan öppna 
insatser 

8 4 3 BBiC-formulär 

Konsultationsdokument skola 13 2  Stöd-dokument 

Konsultationsdokument hälsa 11 2 2 Stöd-dokument 

Fördjupningsfrågor 9 4 2 Stöd-dokument 

Protokoll uppföljningsmöte 2  13 Stöd-dokument 

Bedömning och 
insatsformulär 

6 1 8 Stöd-dokument 

Samrådsdokument 6 1 8 Stöd-dokument 

 
 
 

De flesta kommuner använder sig, som bl.a. framgår av tabell 1, av BBiC-
formulären i hög utsträckning. ”Utredningsplan”, ”Utredning”, ”Ansökan”, 
”Anmälan” samt ”Konsultationsdokumenten” används av de flesta 
kommunerna (en översikt över de olika BBiC-formulären återfinns i bilaga 1).  
Några kommuner, t ex Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle, anger att det 
finns en ”åtgärdsplan” för att få till stånd ett användande av åtminstone de 
dokument som krävs för att uppfylla licenskraven för BBiC. Några andra 
kommuner, t ex Hammarö, Hagfors, Arvika och Munkfors, beskriver mer av en 
ambition att använda erforderliga dokument men att ingen formell planering 
för hur och när detta skall ske finns. I Kil används alla dokument men det 
saknas en del rutiner för användandet av vissa dokument, t ex Grunduppgifter 
och Placeringsinformation. 
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I Forshaga säger man sig inte tillämpa BBiC-modellen som helhet vilket också 
inneburit att många dokument inte används och andra endast sporadiskt. En 
strävan mot att använda formulären finns eftersom en ansökan om permanent 
licens fanns planerad vid intervjutillfället. 
 
I Filipstad beskrivs det som att dokumentanvändandet varierar en del mellan 
handläggarna. Att man inte kört BBiC fullt ut utan bibehållit ”det gamla 
systemet” ses som negativt för att få till stånd en hög användandegrad men 
denna fråga har inte drivits av cheferna.  
 
 

3.3. Implementering utifrån BBiCs grundprinciper 

 

3.3.1. Teorier 
 

BBiC grundas på dels anknytningsteori och dels ekologisk utvecklingsteori. I 
grundutbildningen för BBiC ingår genomgång av de olika teorierna. Därutöver 
har det genom nätverket och Region Värmland funnits möjlighet till 
fördjupning och kompletteringsutbildning. Två olika fördjupningar hade vid 
intervjutillfällena genomgåtts av de flesta av kommunerna, ej Säffle, Hagfors 
och Torsby. Den första var en fyra-dagars utbildning i Barnsamtal med 
utgångspunkt i boken Utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson, 2003). I 
Munkfors säger man sig inte ha fullföljt denna utbildning. Ytterligare en 
planerad uppföljningsdag finns planerad. Den andra utbildningen var en 
halvdags utbildning i Anknytningsteori med psykologen Kerstin Almqvist. 
 
Utöver dessa två centralt anordnade utbildningar har en del av kommunerna 
genomfört eller planerar genomföra ytterligare utbildningsinsatser. Utredarna i 
Arvika har bland annat genomgått en utbildning i utvecklingspsykologi under 
10 tillfällen. I Eda kommun har en utbildning i att bedöma föräldraförmåga 
varit uppe till diskussion. 
 
I Hammarö har handläggarna haft avsatt tid till diskussion och reflexion under 
1 timma per vecka. Detta rapporteras dock inte ha fungerat speciellt väl. Även 
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Filipstad har haft ambitionen att avsätta särskild tid för speciella BBiC-träffar 
med avsikt att diskutera och reflektera runt konceptet. I realiteten har dessa 
träffar inte prioriterats. 
 
 

3.3.2. Triangeln 
 

BBiC-triangeln kan sägas vara ett sätt att illustrera de teoretiska 
utgångspunkterna i BBiC och hur de kommer till tillämpning i 
utredningsmodellen. Barnet är i triangeln placerat i mitten och runtomkring 
finns de faktorer som påverkar barnets välbefinnande och möjligheter att 
utvecklas. 
 

Ungefär hälften av kommunerna anger uttryckligen att de använder sig utav 
BBiC-triangeln praktiskt i arbetet. I första hand nämns användandet av 
triangeln i samband med ”Vårdnadshavares inflytande/delaktighet”. Det 
beskrivs som att triangeln ger en tydligare struktur och transparens och att den 
kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Även i förhållande till barns 
ställning i utredningarna nämns triangeln som ett instrument. I intervjuerna 
frågades dock inte specifikt om triangelns användande. Liknande formuleringar 
som ovan om struktur och tydlighet har använts av flertalet kommunerna i 
olika delar av intervjuerna. Det är därför troligt att triangeln används på ett 
praktiskt sätt även i dessa kommuner. 
 

 

3.3.3. Samverkan 
 

Ett av de övergripande målen med BBiC har varit att förbättra samarbetet kring 
barnet med föräldrar och familj, vårdgivare och professionellt nätverk 
(Socialstyrelsen, 2008b). Ingen direkt ökad samverkan med andra instanser eller 
professioner märks som följd av införandet av BBiC. Genomgående framgår av 
intervjuerna att samverkan sker som tidigare efter behov. Några kommuner 
(Karlstad, Kil och Hammarö) nämner särskilt att konsultationsdokumentet för 
förskola och skola används mer eller mindre regelmässigt. Karlstad och Kil 
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nämner också konsultationsdokument hälsa som används framförallt av 
barnläkarna vid behov men mera sällan av allmänläkarna. 
 
Storfors kommun nämner också att man ibland använder sig av nätverksträffar 
med familjer och berörda både i utrednings- och verkställighetssyfte. Ingen 
direkt koppling till BBiC anges dock för dessa nätverksträffar.  
 
 

3.3.4. Delaktighet 
 

Med några få undantag har införandet av BBiC lett till ett ökat inflytande för 
såväl vårdnadshavare/föräldrar som barnen över socialtjänstens utredningar och 
insatser. Detta är också en viktig del av BBiC principer. Ord som ”struktur”, 
”tydlighet” och ”synliggjorda” används för att beskriva hur dels arbetssättet 
förändrats när det gäller delaktighet och inflytande och dels på vilket sätt 
barnens ställning har stärkts. Fler samtal med barnen med fler frågor och ett 
förändrat fokus på att lyfta fram det positiva och styrkor nämns som viktigt. 
Även om en del kanske inte ser så stora konkreta förändringar i arbetssättet så 
menar man att man genom BBiC fått ett förändrat tankesätt och 
förhållningssätt vilket ökat både barnens och vårdnadshavarnas delaktighet och 
inflytande. 
 
Flera kommuner anger att BBiCs utredningsplaner är ett viktigt instrument för 
att ge vårdnadshavarna mer inflytande över utredningsprocessen. Även 
triangeln lyfts fram som ett pedagogiskt bra verktyg i mötet med 
vårdnadshavarna. Genom BBiC-strukturen fås en ökad säkerhet runt vilka 
frågor (en positiv styrning av dokumenten) som skall ställas till barnen och det 
blir dessutom en säkerställning i att ”alla” relevanta frågor ställs, inget glöms 
bort. 
 
Flera kommuner antyder också att BBiC i sig kanske egentligen inte inneburit 
så stora förändringar angående barnens ställning i arbetet utan menar att man 
redan tidigare haft ett stort fokus på att sätta barnen i centrum 
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3.4. Organisatoriska faktorer som påverkar framgångsrik implementering 

 

3.4.1. Generella förutsättningar 
 

Generella faktorer för framgångsrik implementering av en projektverksamhet 
kan bl a diskuteras i termer av legitimitet och anpassningsbarhet av projektet. 
 
I princip genomgående så beskrivs en skillnad mellan yngre relativt nyanställda 
handläggare och de med mer erfarenhet i det att de yngre haft lättare att ta till 
sig teorierna och det förändrade arbetssättet. Dock har detta initiala motstånd 
som regel övergått i en positiv inställning. Någon har uttryckt denna positiva 
inställning som en känsla av ökad professionalism. 
 
I intervjuerna ställdes frågor om projektets förankring (intresse/legitimitet) dels 
utifrån hur arbetet med att förankra projektet har bedrivits och i vilken mån 
detta förankringsarbete varit framgångsrikt. Detta diskuterades i intervjuerna 
utifrån ett politiker-, chefs- och handläggar/utförarperspektiv. 
 
Med några undantag, sex stycken kommuner, så tycks BBiC vara väl förankrat 
på alla de ovan nämnda nivåerna. Med vissa variationer så beskrivs intresse och 
engagemang från politiker och chefer vara bra.  
 
I en av kommunerna där förankringen av projektet beskrivs som bristfällig så får 
man genom intervjun en ganska negativ bild av arbetet med BBiC. Det finns 
säkert flera anledningar till detta. Det finns t ex indikationer som pekar på 
faktorer i ledningsarbetet som grund till den negativa synen. 
 

- Förändringar på arbetsledningsnivå 
- Intresse, engagemang/insatthet varierar på lednings- och nämndnivå 

 
De beskriver själva att det inte varit ”något driv i processen”. Detta har 
inneburit att man heller inte infört metoden i speciellt hög utsträckning. Det är 
lätt att tänka att ett visat eller upplevt ”ointresse” och lågt engagemang från 
ledningsnivå har fortplantat sig neråt i organisationen, via att man bla saknar 
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utbildare, och resulterat i en skepticism bland handläggare/utförare. ”Vi har 
gjort bra utredningar tidigare, varför skulle detta vara bättre.” 
 
I en annan kommun av de sex undantagen beskrivna ovan säger man sig ha 
upplevt ett visst ointresse och bristande stöd från ”högre ledning”. Stor övrig 
arbetsbelastning i samband med implementeringen av BBiC upplevdes som 
negativt. Man verkar dessutom haft svårt att komma igång ordenligt med BBiC-
arbetet. Ytterligare två av kommunerna anger att det saknats intresse och 
prioritering från såväl politiker som på chefsnivå. I dessa två kommuner tycks 
detta problem ändå inte inneburit att man fått en negativ inställning till BBiC 
på handläggarnivå utan man har istället varit övervägande positiva till 
arbetssättet. 
 

Anpassningsbarhet 

 
Samtliga kommuner med egentligen bara två undantag anger att de tycker att 
BBiC i stora drag passar som modell inom deras respektive organisationer. Den 
huvudsakliga kritik av modellen och arbetet med BBiC som framkommer är att 
den tar för mycket tid i anspråk. Inga lokala anpassningar av modellen har dock 
i dessa fall gjorts för att justera för detta. I flera av de mindre kommunerna 
finns tankegångar runt att man utgör en för liten kommun för att kunna 
organisera arbetet på ett sätt så att BBiC skulle fungera optimalt. Nu är 
organisationen för liten och för sårbar för att t ex kunna indela organisationen i 
utredare och verkställare. I övrigt så beskrivs väldigt få lokala anpassningar av 
BBiC-modellen. Vissa organisatoriska anpassningar beskrivs från olika håll, t ex 
Karlstad som försökt förbättra möjligheterna till samarbete mellan de som 
jobbar med BBiC. Kristinehamn beskriver att man separerat uppföljning av 
externa åtgärder från övrig handläggning. Detta ses som positivt i det att 
handläggarna på så sätt slipper att följa upp sig själva. I övrigt så beskrivs i 
princip genomgående att en viktig framgångsfaktor för arbetet med BBiC är att 
man inom organisationen sitter samlat. 
 
De organisationsförändringar som genomförts i de olika kommunerna har som 
regel inte sin grund i införandet av BBiC utan hade genomförts ändå. Det är 
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alltså svårt att se att några organisatoriska anpassningar har kommit till som 
direkt följd utav projektets införande. 
 
 

3.4.1. Lokala förutsättningar 
 

Tid och resurser 

 
Frågor ställdes i intervjuerna om det funnits tillräckligt med tid och resurser 
dels för implementering och vidmakthållande av BBiC samt dels om 
handläggarna haft tillräckligt med tid för utbildning och arbete med BBiC. 
Generellt kan man säga att implementeringsarbetet gjorts inom ramen för 
ordinarie tjänster. Vad gäller utbildningar så har man oftast haft tid avsatt till 
utbildningen men det har som regel inte tillförts några resurser till 
verksamheten som kompensation för denna tid. Trots detta så beskrivs inte 
detta som något stort problem i de flesta fall. Med hjälp av prioriteringar har 
implementeringen ”fungerat bra” med avseende på tid och resurser. Karlstad, 
Kil och Sunne beskriver att man i viss mån haft en viss utökning av resurser vid 
t ex utbildningar eller ”toppar” i verksamheten (dock ej nödvändigtvis relaterat 
till BBiC). I Grums inrättades i ny tjänst under en sexmånadersperiod med 
anledning av införandet av BBiC. På grund av sjukskrivningar blev denna extra 
resurs i praktiken ingen förstärkning. 
 
IT 

 
IT-lösningarna för att kunna arbeta efter BBiC-modellen verkar genomgående 
ha varit problematisk. Endast ett fåtal kommuner rapporterar att det inte varit 
några större bekymmer med att få BBiC-modulen att fungera i de IT-system 
som funnits. I Munkfors har man konstruerat egna mallar och därför inte haft 
behov av stöd. I de flesta fallen har IT-problemen varit av övergående karaktär 
och man har till sist fått systemen att fungera men innan dess kan det ha skapat 
stor frustration bland handläggarna speciellt om ett dåligt system dessutom följs 
upp med dålig support. Två kommuner använder ord som ”katastrof” för att 
beskriva IT-situationen. 
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De IT-tekniska problemen uppmärksammades redan 2000 (Socialstyrelsen 
2008) och problem av den dignitet som IT-frågan verkar ha skapat kan 
naturligtvis ha ödesdigra konsekvenser för en framgångsrik implementering. 
Örebrorapporten (Gustafsson & Ångman, 2008) beskriver IT-problem under 
implementeringsfasen. Varför har inte detta gått att lösa? I en artikel om 
implementeringen av BBiC beskrivs ett ”bra IT-stöd” som den viktigaste 
garanten för att lyckas (Socialstyrelsen, 2008a). 
 
IT-problemen har tveklöst påverkat inställningen till BBiC bland handläggarna. 
Det finns en stor risk att BBiC i sig förknippas med något negativt när 
hjälpmedlen inte fungerat. Det finns troligen också ett samband mellan hur 
stora IT-problemen har upplevts och när/i vilket skede man både som kommun 
och handläggare kommit in i projektet. 
 
Regionalt och nationellt stöd 

 
De flesta kommunerna har aktivt och regelbundet deltagit i det genom Karlstad 
kommun bildade nätverket till stöd för implementeringen av BBiC. Två 
kommuner tycks inte ha deltagit alls och ytterligare två har endast tillfälligtvis 
deltagit. En kommun ser det som en stor nackdel att inte alla deltar 
regelbundet. Nätverket ses dock nästan undantagslöst som ett mycket viktigt 
forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte runt BBiC. Den enda antydan till 
kritik som nämns är att det möjligen var av större betydelse i inledningsskedet 
av implementeringen och att man tycker att gruppen nu blivit i största laget. 
 
Behovet av stöd på ett nationellt plan, från socialstyrelsen, tycks mer begränsat. 
Utbildningsinsatser tycks genomgående fungerat bra och flera beskriver att de 
få, som regel mailkontakter, man haft med Socialstyrelsen också fungerat bra 
med snabba svar etc. Flera nämner dock att man inte haft något behov av 
nationellt stöd. I Arvika ansåg man att det möjligen kunde finnas en förtjänst i 
att Socialstyrelsen kunde synas lite mer ute i landet. I Grums har man bitvis 
varit lite missnöjda med stödet från Socialstyrelsen där man tycker att man inte 
fått det stöd man blivit utlovade. 
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3.4.2. Speciella lokala förutsättningar 
 

Ett flertal av kommunerna anger att bekymren med IT-stödet haft en mycket 
negativ inverkan på implementeringen av BBiC.  
 
I de fall kommunerna haft stor personalomsättning i samband med att BBiC 
introducerats i verksamheten så har detta också genomgående upplevts som ett 
problem för arbetet med BBiC. Det har därigenom varit svårt att samlas runt 
arbetet med BBiC. Stora insatser har ibland krävts för att sätta in ny personal i 
arbetet och tankesättet. I princip lika vanligt som att den höga 
personalomsättningen upplevts som ett hinder i implementeringen nämns 
också att det bland den nya (yngre) personalen funnits ett mindre motstånd, 
större entusiasm runt BBiC. Ibland har detta verkat som en drivkraft till att 
även få med sig övrig personal. 
 
Hammarö och Storfors upplevde vid tiden för implementeringen av BBiC en 
stor övrig arbetsbelastning vilket blev negativt för just arbetet med BBiC. 
 
Stöd från politiker och ledning beskrivs som viktiga framgångsfaktorer för en 
lyckad implementering. På samma sätt är avsaknad av stöd, negativ 
ledningsinställning avsaknad av stöd (ansvarig) mycket negativt. 
 
Ett flertal kommuner beskriver det faktum att man beslutade att starta i ”skarpt” 
läge från början, dvs ingen prövotid, som en framgångsfaktor. 
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4. Analys 
 

Resultatgenomgången ovan av hur BBiC har implementerats i de värmländska 
kommunerna har gjorts utifrån ett antal kriterier som i stora drag följer både 
traditionell implementeringsforskning och tidigare utvärderingar av 
implementering av specifikt BBiC. 
 
 

4.1. Framgångsrik implementering av BBiC eller ej 

 

För att kunna göra en bedömning av hur framgångsrik implementeringen av ett 
projekt eller en verksamhet har varit måste vi först på något vis precisera vad vi 
menar med framgångsrik implementering. En definition på vad innebörden av 
implementeringsarbete är har beskrivits av Institutet för utveckling av Metoder i 
Socialt arbete, IMS. ”Det systematiska arbetet med enskilda arbetsplatser och 
personer för att få metoden att användas i praktiken (Socialstyrelsen, 2008a, sid 
2). Utifrån en sådan definition skulle man även kunna definiera innebörden av 
en framgångsrik implementering. Ett försök till en sådan definition görs därför 
enligt: 
 

1) I vilken omfattning används metoden i praktiken/i den 
dagliga verksamheten 

2) Har metoden fått en acceptans av användarna, har den stöd i 
alla nivåer i verksamheten 

3) Finns ambitionen att använda metoden permanent i 
verksamheten? 

 
Utan att lägga någon som helst värdering av kvalitén på utredningsarbetet runt 
barn och ungdom kan man ändå därigenom göra en bedömning runt, och även 
kategorisera, de olika kommunernas implementeringsarbete av i det här fallet 
BBiC. 
 
Använder man sig av de två förstnämnda kriterierna ovan så kan man snabbt 
identifiera tre grupper/kluster av kommuner med ungefär lika många 
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kommuner i varje grupp som därmed bedömts ha implementerat BBiC med 
olika framgång. Det tredje kriteriet för framgångsrik implementering används 
inte då det inte går att utläsa från intervjuerna i alla kommuner vilken 
ambitionsnivå man haft angående att permanenta metoden. I några fall framgår 
det i intervjuerna om denna ambition funnits och en notering av detta i 
helhetsbedömningen har i dessa fall också gjorts. 
 
Bedömningen är gjord utifrån fråga 1) där omfattningen av användandet 
bedömdes utifrån en: Hög, Medium eller Låg omfattning, samt fråga 2) där 
bedömningen gjordes utifrån: Hög, Medium eller Låg acceptans/stöd för 
metoden. I de fall bedömningen varit ”Hög” för båda frågorna har kommunen 
grupperats i det första klustret (Mycket framgångsrik implementering). Om 
någon av frågorna bedömts till ”Låg” har placeringen blivit kluster 3 
(Implementering med vissa förhinder). Nämnas kan att ingen av kommunerna i 
kluster 3 har fått bedömningen ”Hög” på den kvarvarande frågan. Övriga 
kommuner placerades i kluster 2 (Framgångsrik implementering). 
 

1) (Mycket framgångsrik implementering) Karlstad, Kil, Sunne, Arvika, 
Eda och Kristinehamn 

2) (Framgångsrik implementering) Hammarö, Årjäng, Säffle, Grums och 
Munkfors 

3) (Implementering med vissa förhinder) Hagfors, Filipstad, Forshaga, 
Storfors och Torsby 

 
 

Det bör påpekas att vårt syfte inte har varit att peka ut några kommuner i 
utvärderingen. Vi gör dock ändå denna form av rangordning av kommunerna 
beträffande hur framgångsrik vi bedömt att implementeringen varit. Syftet med 
att göra det, med möjliga brister i vårt metodval och tillvägagångssätt i 
beaktande, har varit att ändå ge respektive kommuner möjlighet att ta till sig av 
våra slutsatser inför det fortsatta arbetet med BBiC såväl som implementering 
av eventuellt andra projekt eller verksamheter i framtiden. 
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4.2. Sammanfattning av implementeringsanalysen 

 
En sammanfattning av implementeringsanalysen görs i tabell 2 nedan. 
Motsvarande sammanställning gjordes i Socialstyrelsens rapport (Johansson, 
2004). I vår version har några områden lyfts bort då dessa endera inte direkt 
belystes i intervjuerna eller tolkning inte kunnat göras utifrån intervjuresultaten. 
Vi har också undvikit att försöka ”tvinga” in en beskrivning av kommunernas 
”ställning” i de fall det funnits knapphändiga eller svårtolkade resultat från 
intervjuerna att tillgå. Vi vill vidare påpeka att i många fall är det ändå fråga om 
tolkningar av de uttalanden som är gjorda under intervjuerna. En del av 
frågeställningarna och tolkningarna därav skulle kunna upplevas som känsliga. 
Speciellt de områden som berör den horisontella och vertikala osäkerheten men 
även t ex området ”stöd från politiker/förvaltning”.  
 
Johansson (Johansson, 2004) lyfter i sin utvärdering av implementeringsarbetet 
av BBiC fram två viktiga faktorer som påverkar utfallet av hur väl man lyckats 
introducera en ny metod i en verksamhet. Han menar att det är viktigt att det 
råder en låg grad av såväl vertikal som horisontell osäkerhet. Den vertikala 
osäkerheten syftar till de hierarkiska villkoren för genomförande, kontroll och 
styrning av projektet. Den horisontella osäkerheten har med villkoren för det 
operativa genomförandet att göra, samarbetsformer med omgivningen. En låg 
vertikal osäkerhet råder, menar Johansson, om det finns en stor 
överensstämmelse mellan mål och intressen mellan projektet och 
uppdragsgivarna. Den horisontella osäkerheten är låg när projektet är 
förhållandevis oberoende av sin omgivning för att fungera. Med detta menar 
Johansson i princip att omgivningen är mer beroende av projektets 
genomförande än tvärtom. 
 
Då syftet inte har varit att framställa några enskilda kommuner i vare sig positiv 
eller negativ riktning utan att försöka se samband mellan 
implementeringsagerande och implementeringsresultat så har vi här valt att inte 
redovisa kommunnamnen. Vi har istället uppgett till vilket resultatkluster, som 
det presenterades i tidigare avsnitt, respektive kommunresultat tillhör. 
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Tabell 2: Sammanfattning av implementeringsanalysen (kolumnerna representerar respektive kommun) 

 
Resultatkluster 1 1 1 1 1 1 2 

Kännedom om 
konceptet 

Stor Stor Stor Oklar Stor Oklar Oklar 

Efterfrågan på 
konceptet 

Stor Stor Rel stor  Stor Oklar Oklar Oklar 

Utbildning i konceptet Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Resurser (tid o pengar) Nästan 
till-
räckliga 

Till-
räckliga 

Till-
räckliga 

Nästan 
till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Otill-
räcklig 

SoS stöd/styrning Ok Bra Ok Bra Ok Otill-
räcklig 

Till-
räcklig 

Implementeringsområdets mottaglighet 

Stöd från 
politiker/förvaltnings-
ledning 

Ganska 
stort 

Stort Stort Ganska 
stort  

Stort Blandat Visst 

Plats på officiell agenda Oklar Mkt viktig Mkt 
viktig 

Viktig Viktigt Oklar  Oklar 

Konkurrerande 
förändringsprojekt? 

- - - - - Ja - 

Linjeorganisationens 
passform 

God God God God God God God 

Kontextuell osäkerhet 

Vertikal osäkerhet Liten Mkt liten Liten Liten Liten Viss Liten 

Horisontell osäkerhet Viss Liten Liten Liten Liten Liten Viss 
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Forts. Tabell 2 
 
Resultatkluster 2 2 2 2 3 3 3 3 

Kännedom om 
konceptet 

Oklar Stor Oklar Stor Oklar Oklar Oklar Oklar 

Efterfrågan på 
konceptet 

Oklar Rel 
stor 

Oklar 
/lågt 

Oklar/ 
lågt 

Oklar Oklar Låg/ 
oklar 

Stor 

Utbildning i 
konceptet 

Till-
räcklig 

Ej för-
djupad 

Oklar Till-
räcklig 

Ej för-
djupad 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Till-
räcklig 

Resurser (tid o 
pengar) 

Otill-
räcklig 

Till-
räcklig 

Otill-
räcklig 

Otill-
räcklig 

Otill-
räcklig 

Otill-
räcklig 

Nästan 
tillräckl. 
/otill- 
räcklig 

Otill-
räckliga 

SoS stöd/styrning Otill-
räcklig 

Till-
räcklig 

Oklar Till-
räcklig 

Oklar Oklar Oklar Oklar 

Implementeringsområdets mottaglighet 

Stöd från 
politiker/förvaltn.-
ledning 

Stort Stort Oklar Ganska 
stort 

Lågt Lågt Oklar Lågt/ 
Oklar 

Plats på officiell 
agenda 

Viktigt Viktigt Lågt Viktigt Oklar Lågt Oklar Oklar 

Konkurrerande 
förändringsprojekt? 

- - - - - - - - 

Linjeorganisationens 
passform 

God God Dålig God Oklar Oklar Dålig God 

Kontextuell osäkerhet 

Vertikal osäkerhet Liten Liten Viss Liten Rel 
stor 

Viss Stor Viss 

Horisontell osäkerhet Viss Liten Viss Viss Viss Viss Stor Viss 

 
 

4.3. Ideala implementeringsmiljöer 

 
Genom att kombinera vertikal respektive horisontell osäkerhet kan man 
beskriva de olika kommunerna i termer av olika ”idealtyper”. I fallet där ”Låg” 
såväl vertikal som horisontell osäkerhet råder kan implementeringsmiljöns 
klimat betraktas som ”tillåtande” för den nya metoden. Om ”Hög” osäkerhet 
råder i båda fallen kan miljön betraktas som ”begränsande”. Kombinationer av 
hög och låg kan givetvis också finnas. Begrepp som kompromissande respektive 
förhandlande har använts för att beskriva dessa miljöer. Vi finner inte att det 
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för våra syften är meningsfullt att göra någon distinktion mellan dessa två 
begrepp. 
 
En annan indelning som även den resulterar i fyra idealtyper beskriver 
dimensionerna ”vilja” respektive ”förmåga” att i verksamheten kunna ta sig an 
projektet/metoden. Här använder vi oss av en egen terminologi och beskriver 
typfallet där såväl stor vilja som förmåga råder som ”gynnsamt” klimat. Det 
motsatta förhållandet beskrivs därmed lämpligen som ett ”ogynnsamt” klimat. 
Vi har valt att kalla en situation eller miljö där råder en stor vilja att genomföra 
ett projekt eller metod men där resurser och förmåga i hög grad saknas som att 
miljön präglas av ”frustration”. I det motsatta förhållande att vilja i hög grad 
saknas även om resurser och förmåga finns så menar vi att projektet eller 
metoden troligen upplevs som något som är mer eller mindre ”påtvingat”. 
Dessa två känslor finns sannolikt också i det ogynnsamma 
implementeringsklimatet. 
 
Idealtyper likt de ovan kan beskrivas med hjälp utav en matris eller en så kallad 
”fyrfältare”. Dimensionerna vilja/förmåga kan då illustreras enligt figurerna 
nedan. I respektive figur har vi också placerat ut siffror som representerar den 
”klusterindelning” som beskrevs ovan där siffran 1 representerar de kommuner 
där implementeringen varit mest framgångsrik och 3 minst framgångsrik. Vi har 
utifrån hur vi tolkat utfallet i de olika dimensionerna placerat siffrorna på olika 
ställen i kvadranterna. De som ligger nära mittstrecken har alltså inte lika 
tydliga profiler som de som ligger mer centralt i kvadranterna. 
 
 

34



37 
 

Figur 1: Idealtyper för implementering utifrån dimensionerna ”Vilja” respektive 

”Resurser/Förmåga” 

 
 
 
 

Att dela in dimensionerna i endast två nivåer, hög och låg, innebär en kraftig 
förenkling av verkligheten. Detta är dock vanligt i idealtypsmodeller och 
fördelen är den tydlighet och pedagogiska enkelhet som uppnås. De kommuner 
som placeras in i matrisen kan dock ligga på olika ställen i varje kvadrant 
utifrån hur hög eller hur låg nivån varit på respektive dimension. En kommun 
som hamnar nära mitten har en mindre tydlig profil än den kommun som 
hamnar nära något av de fyra hörnen. De mest extrema, tydliga profilerna i just 
denna uppställning utgörs av diagonalen nedre vänstra hörnet till övre högra 
hörnet. Här finner vi de mest ogynnsamma respektive gynnsamma miljöerna 
för implementering av BBiC. 
 
 
 

Frustration 

Ogynnsam Påtvingat 

Gynnsam 

Låg 

Låg 

Hög 

Hög 

Resurser/Förmåga 

Vilja 

1 
1 

2 

1 1 

1 2 

2 1 

3 

2 2 

3 3 3 
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Motsvarande fyrfältare för dimensionen kontextuell osäkerhet ser ut enligt. 
 
Figur 2: Idealtyper för implementering utifrån dimensionerna ”Vertikal osäkerhet” respektive 

”Horisontell osäkerhet” 

 

 
 

Det tycks som om de modeller för framgångsrik implementering som vi använt 
oss av i utvärderingen och som representeras av två fyrfältsmatriser med 
dimensionerna Vilja och Resurser/Förmåga respektive Vertikal och Horisontell 
osäkerhet på ett bra sätt kan karaktärisera de värmländska kommunerna. Ett 
”Gynnsamt”, (figur 1), respektive ”Tillåtande”, (figur 2), implementeringsklimat 
fångar väl upp de kommuner där vi utifrån intervjuerna gjort bedömningen att 
implementeringen fungerat som allra bäst. Om man skall göra någon 
distinktion mellan de olika dimensionerna så tycks det möjligen som om 
”Viljedimensionen” respektive den ”Vertikala osäkerheten” är mest 
utslagsgivande. 

3 
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3 
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1 1 

2
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5. Kommunspecifika kommentarer 
 
 

Nedan följer en kortfattad genomgång av implementeringsläget i respektive 
kommun vid intervjutillfällena. Det skall här beaktas att kommentarerna är 
baserade på en intervju per kommun. Denna person, i något fall är två personer 
intervjuade, är också som regel BBiC-ansvarig för den aktuella kommunen. 
 
Karlstad 
 
Det verkar i Karlstad ha funnits en klar och uttalad ambition om att permanent 
infoga BBiC i verksamheten. Man använder sig i hög utsträckning av BBiC-
dokumenten och man har som en av få kommuner gjort vissa anpassningar av 
organisationen för att den bättre ska passa BBiC. Den BBiC-ansvarige i Karlstad 
har samtidigt varit samordnare för hela BBiC-nätverket i Värmland. Det är 
tänkbart att detta haft stora fördelar för implementeringsarbetet i Karlstad.  
 
Storfors 
 
Storfors har haft något svårt att komma igång ordenligt med BBiC-arbetet även 
om ambitionerna varit höga vad gäller att använda BBiC. Stor övrig 
arbetsbelastning i samband med implementeringen upplevdes som negativt. 
Förseningar och framflyttningar av när man tänker sig komma igång ordentligt 
är tänkbara orsaker till att det varit svårt att komma igång. Ett något större 
intresse för projektet bland de mer nyanställda och i många fall yngre 
handläggare än från de något äldre vilka upplever det lite som en belastning. 
 
Kristinehamn 
 
Kristinehamn hade ambitionen att ansöka om permanent licens under 2009. 
Man har haft en relativt hög användningsgrad av BBiC-formulären. Tydlighet, 
struktur och systematik är ledord för synen på vad BBiC inneburit för arbetet. 
BBiC har också inneburit en upplevd professionalism bland handläggarna. Att 

37



40 
 

det varit ett ökat inflöde av ärenden samtidigt som det varit stor 
personalomsättning ses som en negativ aspekt av implementeringen. 
Sunne 
 
Sunne bestämde sig tidigt för att alla nya ärenden skall ”köras” enligt BBiC. 
Man använder sig av de flesta BBiC-formulären. Man uttrycker vidare att man 
blir ”positivt styrd” i arbetet utav BBiC, det ger struktur och påminnelse om att 
det är barnens behov som skall utredas. Genomgående en positiv syn på BBiC-
konceptet märks genom intervjun. Starkt stöd för metoden både bland 
handläggare och hos ledningen. 
 
Säffle 
 
Säffle är en av få kommuner som uttryckligen säger sig ha fått extra resurser 
som en följd av införandet av BBiC. Det tycks ha funnits ett bra stöd för 
implementeringen och en i huvudsak positiv attityd bland personalen. Man har 
successivt infört BBiC och räknar med att från 2009 använda BBiC-konceptet i 
princip fullt ut. 
 
Hammarö 
 
Tydlighet och struktur i arbetssättet nämns som resultat av BBiC. Man pratar 
mer med barnen än tidigare vilket också leder till ökad delaktighet. Synen på 
BBiC har varit positiv och prioriterad från politiker/ledning. Visst motstånd har 
funnits över att byta metod från handläggare/utförare. Det framkommer liksom 
i flera andra kommuner att nya medarbetare har lättare att ta till sig metoden. 
En del uttryck för att man genom BBiC har blivit allt för styrda av alla frågor 
och att det varit tungrott med alla blanketter. Motståndet har dock successivt 
minskat till att nu ej längre finnas kvar. 
 
Arvika 
 
Även Arvika har tillämpat vad som verkar vara en framgångsrik modell för 
implementering, nämligen ”skarpt” läge direkt. BBiC-formulären används i 
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relativt stor utsträckning. En omorganisation under samma tid som arbetet med 
att komma igång med BBiC har inneburit att man kanske inte upplevt stöd 
ifrån ledning/politiker fullt ut i alla lägen. Man beskriver att man haft lite tur 
med implementeringen eftersom det bitvis skett under en tid med relativt låg 
arbetsbelastning. 
 
Årjäng 
 
En något mer återhållen entusiasm angående BBiC än i många andra 
kommuner märks ifrån Årjäng. De ser ändå många fördelar vad gäller t ex 
struktur, bättre, mer nyanserade ”beskrivningar” av barnen.  
 
I jämförelse med andra kommuner har man inte kommit så långt i 
implementeringen. Ansökan om provlicens skedde i maj 2008. Målsättningen 
är dock att använda BBiC i sin helhet.  
 
Filipstad 
 
BBiC har inte införts fullt ut i organisationen. Det fanns vid intervjutillfället en 
uppdelning mellan i första hand de något mer nyanställda vilka använder BBiC 
och de ”äldre” handläggarna som i huvudsak använder tidigare metoder. Det 
har under en längre period (2 år) inte funnits någon BBiC-ansvarig i 
kommunen. 
 
Kil 
 
En mycket positiv inställning till BBiC genomsyrar intervjun. Fördelar med 
BBiC är mer struktur i arbetet och att barnen blir mer synliga. BBiC beskrivs 
som ”självklart prioriterat” av chefer och handläggarna är i huvudsak positiva. 
 
Som positivt lyfts fram att man inte haft någon prövotid utan att det varit 
”skarpt läge från början”. Därmed används också hela BBiC-konceptet i mycket 
hög utsträckning. 
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Det beskrivs också en efterfrågan och ett ”sug” från även erfarna handläggare 
redan från början att få ett nytt arbetsverktyg. 
 
Hagfors 
 
I Hagfors tycks det ha varit svårt att ordentligt komma igång med att arbeta 
efter BBiC-konceptet. Man har successivt infört BBiC och ”var och en har fått 
prova sig fram”. De ser dock likt övriga kommuner många fördelar med BBiC 
och handläggarna säger sig vara övervägande positiva. 
 
Eda 
  
Även Eda menar att man infört ”skarpt läge” i ett tidigt skede av 
implementeringsprocessen. BBiC-konceptet används i hög utsträckning och 
ambitionen fanns vid intervjutillfället att ansöka om permanent licens. Det 
beskrivs som att BBiC passar som modell för Eda men att det finns synpunkter 
på att implementeringen varit ansträngande.   
 
Torsby 
 
Torsby har inte i egentlig mening kommit igång med att arbeta efter BBiC-
modellen vid tiden för intervjun. Det framkommer inte helt vad det beror på. 
Grundutbildning samt utbildning till utbildare har genomförts däremot har 
man inte internutbildat några handläggare/utredare. Tidsbrist anges som ett 
skäl. Det finns heller ingen plan för hur utbildning av handläggare skall ske. I 
övrigt i organisationen finns en positiv inställning till att börja tillämpa BBiC. 
 
Forshaga 
 
En viss tröghet i implementeringsprocessen beskrivs. Det är dock viktigt att 
lyfta fram att Forshaga tillsammans med Kil var de enda kommunerna som i 
december 2008 hade fått ordinarie BBiC-licens. Detta tyder trots trögheten på 
en vilja och ambition att använda BBiC på ett så bra sätt som möjligt. Detta 
märks också i att man också ser fördelar med BBiC i form av t ex bättre struktur 
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och att man genom ”fördjupningsteman” tydligare ser vilka behov som finns 
och att ”rädslan att ställa svåra frågor” minskat. 
 
Munkfors 
 
Säger sig använda delar av BBiC-konceptet, dock inte fullt ut. Ger även ett 
något delat/splittrat intryck av att arbeta enligt BBiC. Ser många fördelar med 
arbetssättet och handläggarna tycker att det är en bra metod. De uttrycker att 
BBiC inte passar så bra i en liten kommun som Munkfors. Vidare så uttrycker 
de även att den stora personalomsättningen som varit i kommunen varit 
negativt för implementeringen av BBiC. 
 
Grums 
 
Grums börjar tidigt att använda BBiC i ”skarpt läge” och ansökan om 
permanent licens skall göras under 2009. BBiC-formulären används i hög 
utsträckning. Bra stöd för BBiC genomgående i organisationen. Ett initialt 
motstånd från de ”gamla” utredarna nämns men att detta inte längre finns kvar. 
Man säger att man genom BBiC har ”känslan av att vi arbetar annorlunda och 
bättre”. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Från de allra flesta värmländska kommuner märks en i grunden positiv 
inställning till BBiC. Även om inställningen är positiv så tonar man från flera 
håll ned betydelsen införandet av BBiC har haft på kommunens 
förhållningssätt/arbetssätt gentemot barn. Anledningen till detta kan vara att 
BBiC förvisso kan ses som ett naturligt och viktigt steg för att stärka barns 
ställning men att detta bara är ett steg i en längre utveckling där barnens 
ställning successivt flyttats fram. Utveckling av barnperspektivet inom social 
barnavård har alltså skett under en längre tidsperiod genom bla FN:s 
barnkonvention, förändringar i Socialtjänstlagen och t ex Länsstyrelsens tillsyn 
av att man använder sig av ett barnperspektiv i kommunerna. Sett i det 
perspektivet anser många kommuner att de redan haft ett bra fokus på barn i 
sitt utredningsarbete.   
 
De variationer i inställning till BBiC som noterats, eller till hur man uppfattat 
implementeringsprocessen av BBiC, kan till en del ha sin orsak i att de som 
intervjuats hierarkiskt befinner sig i olika positioner i sina respektive 
organisationer. De svar som ges kommer naturligtvis utifrån varje respondents 
position i organisationen och speglar deras insyn i verksamheten. Det skall 
naturligtvis även här beaktas att resultat och analyser är baserade på en intervju 
per kommun. Den intervjuade är som tidigare nämnt också som regel BBiC-
ansvarig för den aktuella kommunen. Även detta förhållande kan färga svaren 
som ges. 
 
Olika uppfattningar om vilken organisationsstruktur som passar arbetssättet 
med BBiC bäst tycks råda. Vissa anser att en separation av verkställare och 
utredare är en viktig förutsättning för ett effektivt arbete medan andra menar att 
en sammanhållen organisation med små fysiska avstånd är det mest centrala. 
Det är alltså svårt att dra generella slutsatser om vilken organisationsform som 
skulle passa BBiC bäst. Möjligheten finns att de olika synpunkterna som 
framkommit angående mest passande organisation kanske snarare bottnar i en 
generell syn på den egna organisationen oberoende av att BBiC skall fungera i 
den. Det tycks troligare att det centrala för en framgångsrik implementering har 
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varit ifall det funnits ett gemensamt intresse och prioritering av BBiC som 
genomsyrat organisationen, ledningsstödet tycks som det mest centrala. Har 
detta varit på plats så har man sett till att implementeringen och fortsättningen 
därefter fungerat oavsett organisatoriska förutsättningar. 
 
Att se implementeringsperioden som att man ändå tillämpar BBiC-konceptet 
fullt ut eller som flera själva beskriver, ”skarpt läge”, och inte som en 
försöksperiod bedömer vi vara en viktig framgångsfaktor. Vi kan se ett mycket 
tydligt mönster och samvariation mellan de kommuner som menar att man 
tidigt i implementeringsprocessen tillämpat BBiC i princip fullt ut och hur 
framgångsrik implementeringen varit. Med framgångsrik avses då enligt de 
kriterier och på det sätt vi bedömt i denna utvärdering. Sunne, Arvika, Kil, Eda 
och Grums kommuner säger alla att de tidigt i processen tillämpat BBiC i alla 
dess delar. Dessa kommuner överensstämmer också i stort med de kommuner 
där vi gjort bedömningen att implementeringen fungerat bäst. Övriga 
kommuner, har i de fall där det gått att utläsa ur intervjuerna, sagt att man i 
olika omfattning gradvis eller successivt inför BBiC i sättet att arbeta.  
 
 

6.1. Övrigt 

 

Utöver det huvudfokus med utvärderingen som inneburit att bedöma hur väl 
man fått igång processen med BBiC skulle man också kunna nämna några 
synpunkter som kommit fram runt hur handläggarna har upplevt BBiC som 
metod. Vissa synpunkter, av i huvudsak positiv art, kommer fram i de flesta av 
intervjuerna. Vi vill därför lyfta fram några ledord som i någon form mer eller 
mindre genomgående funnits med i intervjuerna. BBiC har alltså enligt de 
intervjuade inneburit, 
 

- Upplevd professionalism 
o Utredarna känner att de kan ”stå för” sina utredningar i högre 

utsträckning än förut. 
o Går igenom alla områden. Mindre risk att väja för eller undvika 

vissa ”svåra” frågor. 
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- Struktur och tydlighet i arbetet med social barnavård 

6.2. Avlutande slutsatser 

 

BBiC är en metod som är väl beprövad och testad åtminstone i ett 
internationellt perspektiv. Implementeringen av det nationella projektet BBiC 
finns också vid det här laget väl utvärderat (Gustafsson & Ångman, 2008; 
Johansson, 2004; Sjömar, 2007). Det har inte funnits någon anledning att tro 
att processen med att starta igång BBiC i Värmland skulle vara väsensskild från 
övriga erfarenheter i landet. Den utvärderingsansats som funnits för 
implementeringen av BBiC i Värmland har därför haft en begränsad 
ambitionsnivå. Vi har i första hand velat ”skanna av läget” under vad som har 
blivit olika faser av implementeringsarbetet. Om vi därutöver kan dra några 
slutsatser runt detta arbete som inte kommit fram i tidigare utvärderingar får 
detta betraktas som en bonus. 
 
Resultaten från denna utvärdering stämmer väl överens med andra studier runt 
implementeringen av BBiC i Sverige (Johansson, 2004). De förutsättningar som 
lyfts fram av Socialstyrelsen som framgångsfaktorer känns igen även i 
Värmland. De slutsatser som dragits runt vikten av låg såväl vertikal som 
horisontell osäkerhet för framgångsrik implementering av en ny verksamhet 
återkommer även i Värmland. Det samma gäller för att det måste finnas såväl 
en vilja som förmåga/resurser att genomföra verksamheten. Om man skall 
nämna några dimensioner som tycks speciellt viktiga som är det i Värmland 
speciellt den vertikala osäkerheten respektive vilje-dimensionen som bör 
framhållas som betydande för resultatet av implementeringen. 
 
Värmland är väl igång med att använda BBiC som ”instrument” inom social 
barnavård. En i grunden mycket positiv inställning och ambitionen av att göra 
det bästa är en bild som mycket väl speglar helhetsbedömningen av hur väl 
man lyckats implementera BBiC i Värmland. 
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Bilaga 1: Intervjumanual 

 
INTERVJUGUIDE  BBIC - ANSVARIGA 
 

Uppföljning av BBIC – implementeringen 
 
IKU vid Karlstads universitet har ett uppdrag att följa upp arbetet med 
BBIC i länets kommuner.  
 
Den här studien syftar till att följa upp implementeringsarbetet av BBIC i 
samtliga kommuner i länet. Avsikten är att få en uppfattning om såväl 
framgångsfaktorer som eventuella hinder i implementeringen, vilket vi 
hoppas skall vara till nytta i det fortsatta arbetet såväl på länsnivå som i 
den enskilda kommunen.  
 
Studien kommer att utföras genom intervjuer med respektive kommuns 
BBIC–ansvarig, genomgång av de planer som utarbetats i varje kommun 
samt eventuellt annan dokumentation.  
 

Avsikten är att genomföra studien under hösten 2008 för 
sammanställning och rapport under första kvartalet 2009.  
 
Denna intervjuguide skickas ut till BBIC-ansvariga för genomläsning och 
reflektion innan intervjutillfället.   
 
Datum:  
 
Kommun: 
 
Namn:  
 
Funktion:  
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1. Processen: 
 
Beskriv hur implementeringsarbetet utvecklats/organiserats i er kommun. 
Följ tidslinjen och ange tidpunkt för olika faser samt ev. viktiga händelser. 
Beskriv även planerna för det fortsatta implementerings- och 
utvecklingsarbetet   
 
2006    2007   
Vår  Höst  Vår  Höst 

 
 
2008     2009 
Vår  Höst  Vår  Höst 

 
 
2. BBIC:s olika delar 
 
Vilka och i vilken utsträckning används BBIC:s olika 
dokument/formulär? 
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Om ni inte använder alla dokument/formulär har ni då någon 
planering/behov av att använda ytterligare delar?    
 
 
3. BBIC:s grundläggande teorier och värderingar 
 
BBIC:s grundprinciper utgår från: 

•  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 
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•  identifiera resurser och brister 
•  insatser under utredningens gång 
•  utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av 

insatser 
•  kunskap och beprövad erfarenhet. 

 
 
Hur har utbildningen sett ut/ser ut när det gäller kunskapen om de 
teoretiska  
utgångspunkterna? Har ni kompletterat/fördjupat utbildningen gällande  
utvecklingsekologisk syn och andra teorier (ex Bowllby´s 
anknytningsteori) eller annan litteratur? 
 
I vilken utsträckning/omfattning sker samråd/samverkan med andra 
verksamheter/ professioner vid utredning och bedömning av insatser? 
 
Arbetar ni annorlunda när det gäller vårdnadshavares 
inflytande/delaktighet än tidigare efter att BBIC infördes? I så fall på 
vilket sätt? Beskriv detta. 
 
Arbetar ni annorlunda när det gäller barns inflytande/delaktighet än 
tidigare efter att BBIC infördes? I så fall på vilket sätt? Beskriv detta.    
 
Uppfattar ni att barns ställning stärkts genom införandet av BBIC? I så 
fall på vilket sätt? 
 
 
4. Viktiga faktorer: 
 
Förankring (Intresse/Legitimitet) 
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Hur har ni arbetat för att förankra o vilket intresse finns för BBIC på olika 
nivåer i er organisation? 
Bedömer ni att förankringen varit framgångsrik/är prioriterat i 
organisationen? På vilket sätt märks det i så fall? Vilka eventuella beslut 
har fattats? 
 
Politiker 
 
Chefer 
 
Handläggare/utförare 
 
 
Lokal anpassning? 
 
Passar BBIC som modell i er organisation? 
 
Har ni gjort lokala anpassningar av BBIC, i så fall vilka, alternativt har ni 
förändrat organisation för att passa BBIC?  I så fall vilka? 
 
 
Tid/resurser 
Har det funnits/finns önskvärt stöd o mandat i kommunen för införandet 
av BBIC? 
 
Har BBIC-ansvariga haft tillräckligt med tid och resurser för 
implementeringen och vidmakthållande? Tid avsatt? I vilken omfattning? 
  
Har handläggarna/har haft tillräckligt med tid och resurser för att 
utbildning och arbete med BBIC?  Tid avsatt? I vilken omfattning? 
 
Har IT-stödet fungerat? 
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Vilket regionalt och nationellt stöd har ni fått? I tillräcklig omfattning? 
Går det att identifiera någon/några viktiga händelser inom organisationen 
eller i övrigt som påverkat implementeringen/vidareutvecklingen av BBIC 
positivt eller negativt? Beskriv.   
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