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Förord

Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i 
centrum och beskriver grunderna i BBIC. Boken vänder sig i första hand till 
handläggare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården.  
Grundboken används i Socialstyrelsens utbildningar av BBIC-utbildare samt 
vid BBIC-utbildningar för socialsekreterare och personer som ska använda 
eller komma i kontakt med BBIC i sitt dagliga arbete.

BBIC är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Socialsty-
relsen, praktiker och forskare som syftar till att främja ett kunskapsbaserat 
socialt arbete. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda Sveriges 
socialnämnder en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, 
genomförande och uppföljning – med barnet i centrum. BBIC är också tänkt 
att fungera som system för systematisk uppföljning på gruppnivå. 

En ny version av BBIC utvecklades under år 2014 i samarbete med  
Sveriges Kommuner och Landsting. Vidareutvecklingen av BBIC utfördes av 
utredarna Katarina Munier, Cristina Dahlberg, Ann Johansson och  
Birgitta Svensson, fil. dr. i folkhälsa. En forskningsöversikt över BBIC- 
triangeln och dess områden genomfördes av Henrik Andershed, professor i 
psykologi och Anna-Karin Andershed, docent i psykologi. Även forskarna 
Kjerstin Almqvist, professor i psykologi, Åsa Cater Källström, docent i  
socialt arbete, Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, Staffan Janson,  
professor i folkhälsa och Maria Unenge Hallerbäck, med dr. i barn- och  
ungdomspsykiatri har varit centrala i utvecklingen och forsknings- 
anpassningen av BBIC. 

Ansvarig för revideringen av grundboken har varit Cristina Dahlberg.  
Den del av grundboken som berör triangeln baseras på innehållet i den 
forskningsöversikt som genomfördes inom ramen för vidareutvecklingen av 
BBIC. Texterna om triangeln har framförallt utarbetats av Birgitta Svensson 
med hjälp av Henrik Andershed, Kjerstin Almqvist och Anders Broberg, 
professor i klinisk psykologi.

Ett antal utredare och jurister inom Socialstyrelsen, särskilt utredarna  
Helena Stålhammar och Eva Agåker samt juristerna Petra Bergendahl och 
Ylva Ehn har bidragit med synpunkter. Även andra forskare och  
professionella i socialtjänsten har framfört värdefulla synpunkter.

Annemarie Danon

Avdelningschef

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänst
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GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM

SOCIALSTYRELSEN

Inledning 

Grundbok i BBIC  – Barns behov i centrum är skriven för dig som arbetar 
inom den sociala barn- och ungdomsvården. Grundboken används vid utbild-
ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. 

BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är  
aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade 
bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1].  
BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. 
BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och  
uppföljning. 

Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-
boken i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning 
av de krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten 
utifrån lagstiftning, föreskrifter, praxis etc. Denna bok beskriver vilket stöd 
som BBIC erbjuder i handläggningen av ett ärende. Den beskriver inte alla 
de juridiska ställningstaganden och svåra eller akuta situationer som en 
handläggare möter i sitt arbete. För den typen av vägledning hänvisar vi till 
lagstiftning och till de allmänna råd, föreskrifter och handböcker som  
Socialstyrelsen gett ut i ämnet.  

Bokens upplägg
Det första avsnittet i boken ger en kortfattad beskrivning av de krav som 
finns på användare av BBIC. Därefter följer en genomgång av de nio  
grundprinciper som ska genomsyra arbetet med BBIC.  

I det andra avsnittet beskrivs BBIC-triangelns områden och delområden  
utifrån skydds- och riskfaktorer. Här finns hänvisningar till aktuell forskning 
om triangelns olika områden. 

Det tredje avsnittet handlar om BBIC i handläggningsprocessen. För varje 
handläggningsfas beskrivs vad som är relevant för BBIC samt hur BBIC kan 
användas. 

Avslutningsvis ges en kortfattad beskrivning över den brittiska och svenska 
bakgrunden till BBIC.
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Inledning 

Definitioner och ordförklaringar
Här listas definitioner och ordförklaringar som förekommer i grundboken.1 

Barn och unga
Med barn avses varje person under 18 år. Vanligen brukar begreppet unga 
avse personer som har fyllt 18 men inte 21 år. I BBIC används begreppet 
unga framförallt i samband med materialet På väg och har då en vidare  
betydelse och kan även avse personer över 21 år.  

Ensamkommande barn
Med ensamkommande barn avses här barn som vid ankomsten till Sverige 
var skilda från sina föräldrar. Barnet var inte heller tillsammans med någon 
som anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Ett barn kan även ses som ensam- 
kommande om det efter ankomsten står utan föräldrar eller ställföreträdare.2

Förälder 
I texten används termen förälder fritt, d.v.s. den kan avse såväl vårdnads- 
havare som förälder som inte är vårdnadshavare samt styvförälder. 

Vårdnadshavare
Termen vårdnadshavare används endast i de sammanhang där det måste 
framgå att den person som avses är juridiskt ansvarig för barnets vårdnad och 
därmed har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets person-
liga angelägenheter. 

Handläggare 
Den person som har ansvar för handläggning av ärendet benämns handläg-
gare. I några fall hade termerna socialsekreterare eller barnsekreterare 
fungerat bättre, men eftersom tjänstetitlar varierar mellan kommuner används 
handläggare genomgående i texten.

Insats
Med insats avses socialtjänstens individuellt behovsprövade och beslutade 
insatser; det gäller såväl placering utanför det egna hemmet som öppen-
vårdsinsatser. Insats kan även avse insatser som ges av andra huvudmän, t.ex. 
av skolan och hälso- och sjukvården.

1. Andra termer som förekommer i grundboken kan hittas i Socialstyrelsens termbank:  
http://socialstyrelsen.iterm.se
2. 1 § 5 st. lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, prop. 2005/06:46 s. 38
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Mål och syfte
BBIC tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-
konventionen) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Målet med BBIC är att 
tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande 
och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården. 

Ett visionärt mål i BBIC är att de barn och unga som socialtjänsten stödjer 
ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället. 

BBIC syftar till att

• stärka barnets delaktighet och inflytande
• förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk
• skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser

lättare kan följas upp
• bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

BBIC och systematisk uppföljning
Ända sedan arbetet med BBIC påbörjades i Sverige har tanken varit att BBIC 
ska kunna erbjuda ett stöd för kommunerna i att följa upp och utveckla sina 
verksamheter. Inom ramen för vidareutvecklingen av BBIC 2014 tog arbetet 
med systematisk uppföljning ett ytterligare steg.

BBIC ska underlätta för systematisk uppföljning
För att underlätta för kommunerna att genomföra systematiska uppföljningar 
av socialtjänstens verksamhet på gruppnivå har Socialstyrelsen nu utveck-
lat variabler och mått inom BBIC. Genom BBIC:s system för systematisk 
uppföljning ska varje ansvarig nämnd kunna få svar på exempelvis följande 
frågor [2]: 

• Vilka behov eller problem har barn och familjer i vår kommun?
• Vilka insatser får barnen och familjerna?
• Har barnens och familjernas situation förändrats efter insatserna?
• Når vi de mål vi satt upp tillsammans med barnen och familjerna?

Centralt för systematisk uppföljning inom ramen för BBIC är att de olika 
områdena och dess delområden kan bedömas/mätas på ett sätt som är tillförlit-
ligt, korrekt, graderbart och kvantifierbart. Socialstyrelsen föreslår att tre olika 
typer av variabler samlas in som underlag för systematiska uppföljningar:  
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bakgrundsfaktorer, processvariabler och resultatvariabler. För varje typ av 
variabel har ett antal mått tagits fram.3 

Dessa variabler och mått underlättar en evidensbaserad utveckling av den 
sociala barn- och ungdomsvården. Det kommer ställa krav på kommunernas 
verksamhetssystem, men systematiskt uppföljning genom BBIC kan på sikt 
leda till förbättringar av kommunernas arbete. Det möjliggör även för fram- 
tida forskning om kommunerna kan ta fram tillförlitliga data. 

Krav för användning av BBIC
Licens för BBIC
BBIC är framtaget av och ägs av Socialstyrelsen. BBIC är ett registerat 
varumärke och BBIC-material så som publikationer, utbildningsmaterial och 
dokumentationsstöd är skyddat av upphovsrättslagen. 

För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal 
som tecknas mellan Socialstyrelsen och socialnämnden eller motsvarande. 
Licensen är kostnadsfri. Se www.socialstyrelsen.se

BBIC-koncept
BBIC-konceptet innehåller Socialstyrelsens krav på de som använder BBIC. 
Dessa krav utgår från en balans mellan nationella krav på enhetlighet och vad 
som kan lämnas till användarna av BBIC att själva bestämma över.4  

Utbildning och stöd i BBIC
För att arbeta med BBIC krävs utbildning. De socialnämnder som har licens 
har ansvar för att de som ska använda BBIC får utbildning. Utbildningen kan 
ges lokalt i den egna kommunen eller regionalt i samverkan med andra kom-
muner. Utbildningen i BBIC ges av BBIC-utbildare. För att bli BBIC-utbil-
dare i en kommun med licens krävs att man går den utbildning för utbildare 
som Socialstyrelsen erbjuder. 

De handläggare som ska arbeta med BBIC behöver efter utbildningen även 
ha tillgång till stöd i den praktiska tillämpningen. Detta stöd kan lämpligen 
ges av de BBIC-utbildare som finns i kommunen, men även av arbetsledare 
och i viss mån av systemansvariga.  

 

3. De variabler som tagits fram inom BBIC presenteras i Informationsspecifikation för BBIC.
4. Läs mer i BBIC-konceptet på Socialstyrelsens webbplats.
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BBIC-material från Socialstyrelsen
Utöver denna grundbok i BBIC finns annat material som beskriver och ger 
stöd i arbetet med BBIC. 

Metodstöd för BBIC
Metodstöd för BBIC är kortfattat och översiktligt och ger konkret stöd och 
hjälp i det dagliga arbetet. Metodstödet innehåller viktiga aspekter utifrån 
triangelns områden. De viktiga aspekterna redovisas genom förslag på frågor 
till stöd för handäggaren. Metodstödet innehåller även mer information om 
det dokumentationsstöd som BBIC erbjuder. 

Informationsspecifikation för BBIC
Informationsspecifikation för BBIC vänder sig till  it-leverantörer och  
systemansvariga i kommunerna och beskriver hur den information som ska 
dokumenteras kan struktureras samt vilken data som ska samlas in för  
systematisk uppföljning. Detta görs genom tillämpade begrepps- och infor-
mationsmodeller utifrån den nationella informationsstrukturen, NI, tillsam-
mans med förslag på värdemängder och kodverk.

I informationsspecifikationen återfinns även dokumentationsstöd. Det  
innehåller sammanställningar av vad som ska dokumenteras i olika faser av 
handläggning, genomförande och uppföljning. Dokumentationsstödet har 
fokus på innehållet och ska ligga till grund för framtagande av it-stöd för 
BBIC. 

Informationsspecifikationen innehåller även en beskrivning av variabler och 
mått för systematisk uppföljning. 

Studiehandledning för BBIC
Socialstyrelsen har tagit fram en studiehandledning för de BBIC-utbildare 
som finns i kommuner med licens för BBIC. Studiehandledningen inne-
håller förslag på kursupplägg och övningar och fungerar som ett stöd vid 
utformningen av utbildningen i BBIC lokalt eller regionalt. 

Mer information om BBIC 
Utöver ovan nämnda publikationer finns mer material om BBIC på Social- 
styrelsens webbplats. Där finns den senaste informationen om BBIC samlad. 

GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM
SOCIALSTYRELSEN



GRUNDPRINCIPER
1. Utgå från barnets rättigheter 

2. Låta barnets bästa vara avgörande 

3. Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn 

4. Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation 

5. Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga 

6. Ske i samverkan med andra professioner och verksamheter 

7. Bygga på en evidensbaserad praktik 

8. Motverka svårigheter och förstärka resurser 

9. Systematiskt följa barnet och insatserna 
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Grundprinciper

BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper. Dessa bygger på en 
värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårds-
forskning, lagstiftning och praxis. 

De nio grundprinciperna beskriver tre huvudsakliga perspektiv. De första tre 
principerna handlar om barnets rättigheter och barnets bästa. De följande tre 
påminner om att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv och att samverkan 
är en förutsättning för ett bra socialt arbete. De avslutande tre grundprinci-
perna lyfter vikten att använda sig av kunskap och noga följa sitt arbete för 
att utveckla det vidare.

Arbetet med BBIC ska:

1. utgå från barnets rättigheter

2. låta barnets bästa vara avgörande

3. sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn

4. ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation

5. göra barnet, familjen och nätverket delaktiga

6. ske i samverkan med andra professioner och verksamheter

7. bygga på en evidensbaserad praktik

8. motverka svårigheter och förstärka resurser 

9. systematiskt följa barnet och insatserna.
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Grundprinciper

Utgå från barnets rättigheter
De första tre grundprinciperna i BBIC lyfter fram barnet i centrum  
på olika sätt.

Barnets rättigheter ska säkerställas
Arbetet med BBIC ska säkerställa barnets rättigheter. Ett viktigt dokument 
för barns rättigheter är barnkonventionen, som Sverige ratificerade år 1990. 
Sverige är folkrättsligt förpliktigat att följa barnkonventionen. Denna förplik-
telse innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda representanter 
ska respektera, skydda och uppfylla barnkonventionen.

Regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige innehåller 
ett antal principer som ska vara utgångspunkt för bl.a. kommuner som i sina 
verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Strategin innehåller bland 
annat följande principer: 

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt 

föräldraskap.
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets  

rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets  

rättigheter genom samverkan.
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut  

och prioriteringar som rör barn.
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 

barnrättsperspektiv [3]5.

Låta barnets bästa vara avgörande 
Den andra grundprincipen fortsätter att ha barnet i centrum genom att påtala 
vikten av se till barnets bästa.

Principen om barnets bästa i socialtjänsten
Vid alla åtgärder som rör barn ska socialtjänsten särskilt beakta barnets bästa. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för 
barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.6

5. Prop. 2009/10:232 s. 10
6. 1 kap. 2 § SoL

1.  

2. 



14
GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM

SOCIALSTYRELSEN

Grundprinciper 

Tillämpningen av barnets bästa
För att socialtjänsten ska kunna avgöra vad som är barnets bästa behöver 
varje enskilt barns berättelse och inställning synliggöras. Det räcker inte att 
bedöma barnets bästa generellt utifrån forskning och beprövad erfarenhet, 
utan det berörda barnet måste få uttrycka vad som är hans eller hennes bästa 
[4]. 

För att komma fram till vad som är barnets bästa behöver man både ha ett 
objektivt och ett subjektivt perspektiv: 

• Objektivt perspektiv: en beslutsfattare bedömer vad som är barnets bästa 
grundat på forskning och beprövad erfarenhet. 

• Subjektivt perspektiv: det berörda barnet får själv ge uttryck för vad som är 
hans eller hennes bästa.

Barn kan inte ses isolerade från sina föräldrar. Att de vuxna får bästa möjliga 
stöd genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse. Vid en intresse- 
konflikt mellan barnet och de vuxna måste dock barnets intresse ha  
företräde [5]7. 

Barnets bästa är resultatet av en sammanvägning av

• barnets behov och uppfattning
• föräldrarnas förmåga och uppfattning
• faktorer i familj och miljö 
• utlåtanden från sakkunniga och referenspersoner [6].                                                                  

Barnets bästa i praktiken
När socialtjänsten ser till barnets bästa påverkar det arbetet på olika sätt. Det 
kan dels påverka hur arbetet är organiserat och dels hur arbetet ska bedrivas 
i det enskilda fallet. Exempelvis kan det vara bäst för ett barn att behålla 
kontakten med en handläggare istället för att byta, trots att det är praxis i 
kommunen. 

I andra fall kan det röra sig om att ett barn inte kan vänta på insatser till dess 
att utredningen i sin helhet är färdigställd. Socialtjänsten kan behöva sätta in 
insatser parallellt med att utredningen pågår för att ge omedelbart stöd eller 
för att skydda ett barn som riskerar eller utsätts för allvarlig skada.  
Ett ensamkommande barn behöver t.ex. en insats i form av boende och ett 
annat barn kan ha behov av enskilda stödsamtal under utredningen. Även 
en familj kan i vissa fall vara i behov av stödinsatser under utredningstiden. 
Det kan till exempel vara i en situation där det under utredningen konstateras 
allvarliga brister i anknytningen hos ett spädbarn [7].

 7. Prop 1996/97:124 s. 100
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Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
Den tredje grundprincipen fortsätter att se till barnet i centrum, genom att 
påminna om att barn behöver individuellt anpassat stöd och lika rättigheter. 

Att se till det enskilda barnets behov
Barn som bedöms vara i behov av stöd och skydd från socialtjänsten ska få 
möjligheten att utvecklas optimalt utifrån sina egna inneboende förutsätt- 
ningar. Dessa barns behov behöver uppmärksammas och tillgodoses för att 
de ska få bästa möjliga uppväxt och förutsättningar att klara vuxenlivet. Att 
ha likvärdiga möjligheter innebär att alla barns lika värde och rättigheter ska 
respekteras – inte att alla barn ska behandlas på exakt samma sätt utan utifrån 
sina individuella behov. 

Främja lika rättigheter
Enligt barnkonventionen ska barnets rättigheter respekteras, skyddas och till-
försäkras. Det ska exempelvis inte göra någon skillnad vilket ursprung barnet 
eller dess föräldrar har, inte heller barnets hudfärg, kön, språk, religion eller 
funktionsnedsättning.  

Utöver de rättigheter som barnkonventionen framhåller är det också viktigt 
att socialtjänsten främjar lika rättigheter och möjligheter för barn oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Det är viktigt att socialtjänsten är uppmärksam på förhållningssätt i arbetet 
med barn och familjer för att undvika att handla utifrån förutfattade meningar.

Ha ett helhetsperspektiv på barnet  
och dess situation
De följande tre grundprinciperna påtalar vikten av att se barnet i sitt sam-
manhang och ta hjälp av de resurser som finns runt barnet. Här uppmanas 
handläggarna att ta hjälp av ett ekologiskt perspektiv på barns utveckling. 

Barnet utvecklas i samspel med sin omgivning
BBIC utgår från en helhetssyn på barnet och familjen. Denna syn innebär 
att barn utvecklas i interaktion och samspel med sin miljö där många olika 
faktorer kan påverka barnet och dess behov. Varje barns utveckling bestäms 
i stor utsträckning av barnets individuella egenskaper i samspel med barnets 
känslomässiga, kulturella och socioekonomiska miljö. 

Detta synsätt utvecklades av den amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner  
[8, 9]. Det kan illustreras med hjälp av modellen på nästa sida. 

3. 

4. 
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Ekologisk förklaringsmodell; samspel mellan faktorer på olika nivåer över tid. [10]

I centrum av modellen är barnet med sina individuella egenskaper, omgär-
dat av familjen. Allteftersom barnet växer upp kommer hon eller han att 
samspela med allt fler miljöer, t.ex. kamrater, förskola och skola. Barn kan 
även påverkas indirekt av miljöer som de inte själva är en del av, t.ex. kan 
föräldrarnas arbetsplats påverka barnet genom föräldrarnas trivsel och arbets- 
tider. För äldre barn får ofta kamrater och aktiviteter i närsamhället en stor 
betydelse. 

I den yttersta nivån på bilden återfinns de förhållanden som barnet oftast inte 
har direkt kontakt med, men som har en övergripande påverkan på barnets 
utvecklingsmöjligheter. Det rör sig om hela samhällets struktur, funktion och 
normer, t.ex. förekomst av förebyggande arbete.  

Samspelet mellan de olika nivåerna illustreras i modellen med hjälp av pilar. 
De pilar som utgår från barnet visar att barnet både påverkar och påverkas av 
de andra nivåerna, exempelvis kan barnets beteende påverka hur föräldrarna 
uppfostrar barnet, vilket i sin tur kan påverka barnets beteende. 

Det sker även samspel mellan nivåerna utan att barnet aktivt deltar. Detta 
illustreras med hjälp av pilarna i den vänstra delen av modellen. Det är vik-
tigt för barnets utveckling att detta samspel sker på ett positivt sätt, t.ex. att 
föräldrarna och skolan kan samverka för barnets bästa.

Tidsperspektivet återfinns i modellen längst till vänster. Där illustreras att 
det med tiden sker händelser och förändringar som påverkar både de olika 

Händelser 
och  

förändringar  
i miljön

Tid

Samhällets struktur,  
funktion, normer

Närsamhällets risker  
och möjligheter

Kamrater,  
lärare, andra

Familj

Individ
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nivåerna och deras möjligheter att samspela med varandra. Det kan exempel-
vis röra sig om att konjunkturen påverkar möjligheterna för det äldre barnet 
eller föräldrarna att samspela med arbetsmarknaden. [10–12]

Risk- och skydd i modellen
De risk- och skyddsfaktorer som ett barn bär på i form av individuella egen-
skaper eller möter i sitt samspel med familj, vänner eller någon av de andra 
nivåerna kan placeras in i den ekologiska modellen. När risker återfinns på 
flera olika nivåer i modellen och dessutom samtidigt, kan detta ge en kumula-
tiv effekt och förstärka risken för att barnet far illa, både vid enstaka tillfällen 
och över tid. [10, 12]

Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
Den femte grundprincipen fortsätter att betona helhetsperspektivet som 
beskrevs i föregående princip. Ett sätt att arbeta med helhetsperspektiv är att 
samarbeta med barnet, familjen och dess nätverk. 

Skapa möjligheter för delaktighet
Centralt för ett arbete enligt BBIC är att barnet, familjen och nätverket är 
delaktiga i hela processen från att ärendet aktualiseras till dess en insats har 
avslutats. Detta förutsätter ett arbetssätt där socialtjänsten är öppen med 
vilken information som finns under hela processen. Barnet, familjen och nät-
verket ska hela tiden vara underrättade om vad som pågår, naturligtvis med 
hänsyn tagen till de sekretessregler som gäller. Familjer kan behöva grund- 
läggande information om socialtjänstens uppgift, skyldigheter och arbetssätt 
samt om syftet med utredningen. För att kunna ta tillvara sin möjlighet att 
vara delaktiga kan familjer också behöva informeras om möjligheter till hjälp 
och stöd samt barns och föräldrars rättigheter. 

Den situation som eftersträvas är att föräldrar och barn känner att de med 
förtroende kan lämna viktiga upplysningar om sig själva och sin situation till 
socialtjänsten. Om familjen får goda erfarenheter av delaktighet och sam- 
arbete och upplever meningsfullhet i kontakten med socialtjänsten, kan detta 
skapa förutsättningar för förändring och utveckling. 

Det finns ingen nedre åldersgräns för barns delaktighet. Graden av del- 
aktighet måste bestämmas från fall till fall, utifrån vad det handlar om och 
barnets ålder och mognad. Om kontakten för ett mindre barn blir en positiv 
erfarenhet beror i stor utsträckning på om föräldrarna uppfattar socialtjänsten 
som begriplig, meningsfull och någorlunda förutsägbar. [13]

5. 
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Barnets rätt till relevant information 
Barnet ska få relevant information om vad som pågår, vilka bedömningar 
och beslut som har fattats, vad som planeras och annat som har med barnets 
situation att göra. Det är viktigt att ta reda på om barnet har förstått den in-
formation som handläggaren har lämnat. Socialtjänsten behöver hålla barnet 
informerat under hela den tid som ett ärende pågår.

I situationer där barnet eller vårdnadshavarna av något skäl inte vill vara 
delaktiga kvarstår socialtjänstens skyldighet att ge information. Barn och 
vårdnadshavare ska fortlöpande hållas underrättade och få återkommande 
information om hur de ska kunna medverka. [14]8 

Barnets rätt att få framföra sina åsikter
I alla beslut som rör barn bör det framgå om och hur barnets åsikter har 
inhämtats och beaktats. För att ge barnet förutsättningar att uttrycka sina 
åsikter är det viktigt att ansvariga aktörer har metoder och arbetssätt för hur 
barnets åsikter på bästa sätt kan inhämtas, utifrån dess ålder och mognad. 
Barnets förmåga att förstå det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om  
ska bedömas i varje enskilt fall, så att situationen och informationen kan 
anpassas utifrån det. [15]9 

Barnets rätt att avstå från att yttra sig
Om barnet inte framför sina åsikter, exempelvis om barnet av någon anled-
ning inte är i stånd att formulera egna åsikter eller inte vill, ska dessa ändå 
så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till hennes eller hans ålder och mognad. [15]10 

Lika viktigt som delaktighet är barnets rätt att inte tvingas vara delaktigt. 
Barnet ska inte behöva känna att det genom att uttala sin vilja och berätta 
om sin situation också tvingas ta ansvar för vilka beslut som ska fattas. När 
det gäller barn och unga måste det finnas en balans så att barn kan erbjudas 
större delaktighet utan att de därmed tilldelas ansvar för sin livssituation. [16]

Vikten av ett bra bemötande 
Den inledande kontakten betyder mycket för hur samarbetet utvecklas och 
för handläggarens möjlighet att få barnet, familjen och nätverket delaktiga. 
Detta gäller alla som kommer i kontakt med socialtjänsten och när det gäller 
Sveriges nationella minoriteter finns särskild lagstiftning. Socialtjänsten 
behöver ha kunskap om den, för att i sitt bemötande och arbete tillgodose de 
särskilda rättigheter som tillkommer minoritetsgrupperna. [17]

8. Jmf. prop. 2006/07:129 s. 38, 112
9. Prop. 2012/13:10 s. 38
10. Prop. 2012/13:10 s. 38
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Ske i samverkan med andra professioner  
och verksamheter
Den sjätte grundprincipen fortsätter att betona helhetsperspektivet som har 
beskrivits i de fjärde och femte principerna. Ett sätt att arbeta med barnet i 
sitt sammanhang är att samverka med de professionella som finns runt bar-
net.

Ett gemensamt ansvar för barn
Arbetet med BBIC ska säkerställa barnets rättigheter. I regeringens Strategi 
för att stärka barnets rättigheter i Sverige tas samverkan upp som en del i 
arbetet:11  

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets  
rättigheter genom samverkan.

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt sam-
hällsansvar. Kommuner och landsting har ansvaret för de flesta verksam-
heterna som rör barns levnadsvillkor och säkerställandet av deras rättigheter. 
Därför är det angeläget med samverkan på lokal nivå med utgångspunkt i 
barnets rättigheter, behov och intressen. 

Såväl socialtjänsten som vissa övriga myndigheter har en lagstadgad skyl-
dighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 
illa. Socialtjänsten har dessutom en skyldighet att även samverka med 
organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa så som ideella organisationer och privatpersoner i famil-
jens nätverk [18]12. Samverkan behöver organiseras såväl på ett övergripande 
plan som på det individuella planet runt barnet och familjen.

Det kan exempelvis innebära att socialtjänsten behöver vara uppmärksam på 
när de egna kunskaperna inte räcker till och när det behövs hjälp av andra 
professioner och andra myndigheter, t.ex. BVC, barn- och ungdomspsyki-
atrin, skola eller den egna verksamheten för missbruk.

11. Prop. 2009/10:232 s. 10
12. Detta följer av 5 kap. 1 a § SoL. Bestämmelser om samverkan kring barn finns även i skollagen (2010:800), 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659) och polislagen (1984:387).

6. 
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Bygga på en evidensbaserad praktik
De tre sista grundprinciperna betonar på olika sätt vikten av att arbetet med 
barn sker utifrån bästa tillgängliga kunskap.

En kunskapsbaserad socialtjänst
Att utgå utifrån kunskap är en viktig del i arbetet med barnets rättigheter.  
Regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige är en utgångs- 
punkt. Där lyfts följande fram:13 

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och 
prioriteringar som rör barn.

Evidensbaserad praktik handlar om en medveten och systematisk strävan 
att bygga vård och omsorg på bästa möjliga vetenskapliga grund för att öka 
möjligheten att hjälpa. 

I evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på 
bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och 
från praktiken. Den som arbetar med vård och omsorg ska integrera de olika 
kunskapskällorna i dialog med den eller de berörda personerna och besluts-
grunderna ska redovisas öppet. 

Evidensbaserad praktik är också ett förhållningssätt med den berörda  
personen i centrum. I praktiken innebär det kritisk värdering, ett transparent 
beslutsfattande och kontinuerlig inlärning.14 

Motverka svårigheter och förstärka resurser 
Den åttonde grundprincipen fortsätter att betona vikten av att arbeta utifrån 
kunskap. I BBIC lyfts risk- och skyddsfaktorer fram som ett sätt att bättre 
förstå barnets situation och på ett bättre sätt kunna ge barnet rätt stöd och 
skydd. 

Identifiera svårigheter och resurser 
För att kunna utreda och förstå barns behov krävs allsidig kunskap om 
barns utveckling, föräldrars förmåga och hur faktorer i familj och miljö kan 
påverka. Det måste dessutom finnas en förståelse för att det kan förekomma 
variationer i barns utvecklingsförlopp och i föräldrarnas förmåga vid speci-
fika situationer eller händelser, men också att avvikelser kan tyda på att det 
behövs stödjande insatser. 

Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grup-
pers egna resurser. I såväl utredning som uppföljning är det viktigt att både 

13. Prop. 2009/10:232 s. 10
14. Läs mer om evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden, www.kunskapsguiden.se

7. 

8. 
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svårigheter och resurser identifieras och beskrivs. I strävan efter lösningar 
på problem är det viktigt att uppmärksamma barnets, föräldrarnas, eventuel-
la syskons och omgivningens resurser. De resurser som anhöriga och andra 
närstående kan utgöra ska givetvis tas till vara. 

Olika typer av risk- och skyddsfaktorer
De svårigheter och resurser utredningen eller uppföljningen har uppmärk-
sammat innehåller ofta sådant som forskning identifierat som risk- och 
skyddsfaktorer för psykosociala problem. Det är viktigt för handläggaren att 
känna till att dessa risk- och skyddsfaktorer kan påverka barnet på olika sätt. 
De kan exempelvis ha en direkt eller indirekt påverkan på om barn riskerar  
att fara illa eller inte. Under grundprincipen Ha ett helhetsperspektiv på 
barnet presenteras en modell för hur barnet påverkar och påverkas i samspel 
med sin omgivning. Ett sätt att åskådliggöra barnets situation kan vara att 
placera in de identifierade risk- och skyddsfaktorerna i modellen. De direkta 
faktorerna brukar vanligtvis befinna sig på individ- och familjenivå, medan 
de indirekta oftast befinner sig på de yttre nivåerna som rör närsamhälle och 
samhällsstruktur. 

De faktorer som gör att problem uppstår kallas initierande faktorer och de 
som gör att problemet fortgår benämns upprätthållande faktorer. Ibland är 
det samma faktor som både gör att ett problem uppstår och som gör att prob-
lemet fortsätter. 

Faktorerna kan också vara dynamiska, det vill säga möjliga att påverka eller 
statiska, vilket innebär att de är oföränderliga. De flesta risk- och skydds- 
faktorer är att betrakta som dynamiska.[12]

Multipel utsatthet
Det är även viktigt att handläggaren känner till att det är vanligt att barn är 
multipelt utsatta. Det innebär att samma barn utsätts för flera risker samtidigt, 
oavsett om det rör sig om brister i hemmiljön eller eget skadligt beteende 
[19–23]. 

Det finns tydliga samband mellan att barn som är utsatta för försummelse 
också kan bli utsatta för fysiskt våld, liksom mellan att som barn bevittna 
våld i nära relationer och att själv bli slagen. Det finns också samband inom 
varje utsatthetsform, d.v.s. om ett barn har blivit slaget en gång är risken stor 
att barnet blir slaget igen [23]. Vidare finns liknande samband mellan miss-
bruk hos föräldern och våld i nära relationer, liksom för äldre barn som begår 
brott och samtidigt har svårigheter i skolan eller har börjat använda droger 
[24–28]. Det är i stor utsträckning samma riskfaktorer som ökar sannolikhet-
en både för att barn far illa i sin hemmiljö och för att barn ska utveckla eget 
destruktivt beteende [29]. 
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Systematiskt följa barnet och insatserna
Den nionde grundprincipen visar på hur viktigt det är att socialtjänsten är 
aktiv i att ta fram kunskap om de barn och familjer man möter. Ett sätt kan 
vara att systematiskt följa arbetet.

Systematisk uppföljning
Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda 
klienter för att följa upp hur det går för dem. Det handlar även om att sam-
manställa denna information på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra 
verksamheten. 

Regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige är en utgångs- 
punkt för arbetet med barn. Där lyfts följande fram:15  

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv.

För att underlätta systematisk uppföljning av en verksamhet på gruppnivå 
samlas tre typer av variabler in i BBIC: bakgrundsfaktorer, processvariabler 
och resultatvariabler.16 Barnrättsperspektivet har beaktats i arbetet med att ta 
fram dessa variabler i BBIC.  

Därför behövs systematisk uppföljning 
Systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamheten utgör 
kärnan i ett fungerande förbättringsarbete. Den som bedriver socialtjänst ska 
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten till nytta för den enskilde [2, 30].

Att samla data på ett systematiskt sätt ger även möjlighet till tillförlitliga 
uppgifter för forskning. Det är forskning som utgör grund för att utveckla en 
evidensbaserad barn- och ungdomsvård [2].

 

15. Prop. 2009/10:232 s. 10
16. De variabler som tagits fram inom BBIC presenteras i Informationsspecifikation för BBIC.

9. 
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15. Prop. 2009/10:232 s. 10
16. De variabler som tagits fram inom BBIC presenteras i Informationsspecifikation för BBIC.
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BBIC-triangeln är en modell både för att utreda och för att följa upp de 
behov ett barn har. Triangeln har tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas 
förmåga och Familj och miljö. 

• Barnets utveckling består av fyra utvecklingsområden hos barnet: Hälsa, 
Utbildning, Känslor och beteende samt Sociala relationer. Områdena utgår 
ifrån ett medicinskt, ett psykologiskt, ett pedagogiskt respektive ett socialt 
perspektiv på barns utveckling. 

• Föräldrarnas förmåga beskrivs med hjälp av fyra olika områden: Grund-
läggande omsorg, Stimulans och vägledning, Känslomässig tillgänglighet 
samt Säkerhet. 

• Familj och miljö omfattar det sammanhang som barnet och föräldrarna 
befinner sig i och är indelat i fyra olika områden: Nuvarande familje- 
situation, Familjebakgrund, Boende, arbete och ekonomi och Socialt  
nätverk och integrering. 

Triangeln som stöd i bedömning av barnets behov 
I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman tri-
angelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmå-
ga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är 
barnets behov. 

För att fördjupa denna bedömning har särskilt viktiga delområden lyfts fram 
under triangelns 12 områden. Totalt finns 37 delområden, som utgår från risk- 
och skyddsfaktorer för utveckling av psykosocial problematik och signaler 
på att barn kan fara illa. Dessa delområden kommer beskrivas mer utförligt i 
kommande avsnitt.
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Triangeln – en introduktion

 
Avsnittets struktur

Den här delen av grundboken beskriver de tre sidorna av triangeln. 
Först presenteras de fyra områdena på sidan Familj och miljö,  
därefter barnets fyra utvecklingsområden på sidan Barnets utveckling 
följt av de fyra områden som beskriver sidan Föräldrarnas  
förmåga. 

Dessa tolv områden i triangeln presenteras enligt samma struktur. 
Först beskrivs områdets betydelse, därefter presenteras områdets  
forskningsstöd och slutligen förklaras de delområden som hör till 
området. Så här ser avsnittens struktur ut: 

Därför är området viktigt

Varje avsnitt inleds med en introduktion till varför området är viktigt 
och en punktlista med vilka delområden som bedömts som särskilt 
viktiga. 

Forskningsstöd

Därpå följer en faktaruta som anger aktuellt forskningsstöd för  
området och delområdena. 

Delområden att fokusera på

Därefter presenteras de delområden som visat sig vara av särskild 
betydelse inom området. Delområdena beskriver risker för utveck-
ling av psykosociala problem och tecken på att barnet kan fara illa. 
Delområden beskriver också skyddsfaktorer som kan minska riskerna 
för barnet. 

I Metodstöd för BBIC finns punktlistor med frågor under varje del- 
område som ytterligare förtydligar de viktiga aspekterna till stöd för 
handläggaren i utrednings- eller uppföljningsarbetet.
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Familj och miljö 

Triangels sida Familj och miljö innehåller de fyra områdena Nuvarande 
familjesituation; Familjebakgrund; Boende, arbete och ekonomi samt Socialt 
nätverk och integrering. Dessa områden omfattar ett antal delområden, som 
här presenteras närmare. 

De risk- och skyddsfaktorer som beskrivs i Familj och miljö är i huvudsak 
indirekta faktorer. Det vill säga de påverkar indirekt barnets utveckling eller 
föräldrarnas förmåga. En del faktorer är statiska, vilket innebär att de inte kan 
förändras. Exempel på detta är Tidigare händelser i familjen och Föräldrar-
nas erfarenheter från uppväxten, som fortfarande kan ha en påverkan på 
familjens nuvarande situation, barnets utveckling och föräldrarnas förmåga. 

Faktorer som rör Nuvarande familjesituation, Föräldrars och syskons hälsa 
och beteende samt Socialt nätverk och integrering är i de allra flesta fall dy-
namiska risk- eller skyddsfaktorer. Med dynamiska menas att de är möjliga 
att påverka och förändra på något sätt.  

Nuvarande familjesituation 
Därför är området viktigt
Barnets familjesituation har betydelse för barnets utveckling och risken att 
utveckla psykosocial problematik. Familjens sammansättning kan påverka 
föräldrarnas förmåga liksom barnets modellinlärning, det vill säga barnets 
förebilder och familjemönster. Barnet kan också påverkas av om föräldrarna 
eller syskonen har hälso- eller beteendeproblem. 

De delområden som tas upp här har alla visat sig kunna ha betydelse för  
barnets utveckling på kort och lång sikt. 

Delområden att fokusera på:

• Familjens sammansättning
• Föräldrarnas hälsa och beteende
• Syskonens hälsa och beteende 

Forskningsstöd
Delområde    Referens

Familjens sammansättning  [24, 25, 27, 28, 31–39] 
Föräldrarnas hälsa och beteende [24, 25, 27, 28, 34, 36–39, 41–58] 
Syskonens hälsa och beteende [24, 28, 59–62]
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Delområden att fokusera på

Familjens sammansättning 
Skydd för barnet: att bo tillsammans med båda föräldrarna  
Barn som växer upp med båda sina föräldrar kan löpa minskad risk att  
utsättas för bristande omsorg och att utveckla psykosociala problem.

Risk för barnet: att leva i utsatta familjekonstellationer
Risken för bristande omsorg och för utveckling av psykosocial problematik 
är högre för barn som växer upp i familjer med många syskon, med endast en 
förälder eller i nya familjekonstellationer med många barn. En riskfaktor för 
barnet är också om någon av föräldrarna avtjänar ett fängelsestraff. 

Föräldrarnas hälsa och beteende
Risk för barnet: att ha en förälder som har utvecklingsstörning,  
funktionsnedsättning, hälso- eller beteendeproblem 
Barn som anhöriga till föräldrar med hälso- och beteendeproblem har ökad 
risk att utsättas för bristande omsorg och att utveckla psykosocial problem-
atik. Allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning liksom 
missbruk eller kriminalitet kan utgöra risker för barnet bland annat eftersom 
förälderns problem kan påverka föräldraförmågan negativt. Föräldrarna kan 
komma att försumma såväl sina egna som barnets behov. Om någon förälder 
har ett aggressivt eller våldsamt beteende ökar det risken för att barnet eller 
den andra föräldern utsätts för våld.

Om barn går med ständig oro för sina föräldrar och situationen hemma kan 
det påverka den psykiska hälsan, skolarbetet och kamratrelationerna negativt. 
Risken för negativa konsekvenser ökar om familjeklimatet påverkas negativt, 
om barnet inte får information som kan göra situationen begriplig och hanter-
bar samt om vardagsrutinerna inte kan vidmakthållas. 

Syskonens hälsa och beteende
Risk för barnet: att leva med syskon som har ohälsa, funktionsnedsättning eller 
beteendeproblem
Att som barn leva med syskon som har någon funktionsnedsättning eller 
hälso- eller beteendeproblem, kan utgöra en indirekt riskfaktor för barnet. 
Att ha syskon med sjukdom eller funktionsnedsättning innebär ofta ökade 
krav, både känslomässigt och praktiskt. Barnet kan exempelvis medvetet eller 
omedvetet behöva ta ett stort ansvar för hemmet, avlasta föräldrar och avstå 
från egna aktiviteter och önskemål med hänsyn till sitt syskon. 
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Familjebakgrund
Därför är området viktigt
Familjens och enskilda familjemedlemmars bakgrund kan ha betydelse för 
barnets utveckling och risken att utveckla psykosocial problematik. Detta 
gäller särskilt om det rör sig om negativa upplevelser och händelser som 
påverkar familjeklimat och föräldraförmåga, vilket i sin tur kan påverka 
den nuvarande situationen. Det kan till exempel vara att familjemedlemmar 
själva har utsatts för misshandel eller försummelse. Ibland har både barn och 
föräldrar drabbats samtidigt av något, ibland är det en enskild familjemedlem 
som utsatts för någon allvarlig livshändelse. 

Delområden att fokusera på:

• Föräldrarnas erfarenheter från sin egen uppväxt
• Tidigare händelser av betydelse i familjen 

Forskningsstöd
Delområde   Referens

Föräldrarnas erfarenheter  [37, 39, 43, 63] 
från sin egen uppväxt 

Tidigare händelser av  [24, 25, 27, 28, 31, 32, 34–40, 44,  
betydelse i familjen  45, 49, 52, 55, 64–104]

Delområden att fokusera på

Föräldrarnas erfarenheter från sin egen uppväxt 
Risk för barnet: att ha föräldrar som varit utsatta under sin uppväxt
En vuxens persons förmåga att vara förälder kan påverkas av hans eller 
hennes egna erfarenheter från sin uppväxt. En riskfaktor för bristande 
föräldraförmåga och indirekt risk för barnet kan därför vara om föräldern 
vuxit upp med våld, missbruk, psykisk sjukdom eller andra allvarliga 
svårigheter i familjen. 
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Tidigare händelser av betydelse i familjen 
Risk för barnet: att svåra händelser tidigare hänt i familjen 
Tidigare svåra händelser i familjen kan utgöra en risk för barnet. Barnet kan 
själv ha varit med om traumatiska händelser. Barnet kan också ha föräldrar 
som bär på sådana upplevelser och som påverkar dem negativt. Exempel 
på sådana allvarliga händelser är krig, flykt eller förföljelse. Det kan också 
vara att föräldrarna i en tidigare relation utsatts för våld, oväntat förlorat en 
förälder, i synnerhet genom suicid, eller förlust av egna barn genom dödsfall. 

Andra svåra händelser som kan utgöra indirekt risk för barnet är om familjen 
drabbats av andra oväntade dödsfall eller om föräldrarna har separerat. 

En förälders död är bland det mest dramatiska som kan drabba ett barn. 
Utöver en normal kris- eller sorgereaktion kan den ge konsekvenser för 
barnets psykiska hälsa på kort och lång sikt och kan också påverka den andre 
förälderns förmåga att ge barnet en god omsorg. En förälders dödsfall, oav-
sett dödsorsak, ökar risken för dödsfall och suicidförsök hos barnet.

Om det är ett dödsfall som inträffar p.g.a. våld eller suicid, om barnet varit  
vittne till eller själv drabbats vid exempelvis en olycka finns det dessutom 
risk för traumatisering och PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. 

Risk för barnet: att barnet själv eller syskon tidigare varit utsatta
Risken för att på nytt utsättas för omsorgsbrist i någon form är högre för barn 
som tidigare har varit utsatta för omsorgsbrist. Om barnet eller ett syskon 
tidigare har varit utsatt för bristande omsorg kan det vara en signal på att 
föräldrarna har svårigheter att förändra sitt beteende. 
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Boende, arbete och ekonomi
Därför är området viktigt
Utbildningsnivå och ekonomi utgör socioekonomiska faktorer som kan 
utgöra såväl skydds- som riskfaktorer för barnets utveckling. Misshan-
del, försummelse och övergrepp mot barn, liksom ungdomars destruktiva 
beteende, förekommer i alla grupper i samhället, men risken för utsatthet har 
i ett stort antal studier visat sig vara högre i socioekonomiskt svaga områden. 
De socioekonomiska faktorerna har också samband med boende och arbete 
samt barnets hälsa och utbildning.

Delområden att fokusera på:

• Stabilitet och kvalitet i boendet
• Arbete eller annan sysselsättning
• Ekonomi

Forskningsstöd
Delområde    Referens

Stabilitet och kvalitet i boendet [24, 25, 28, 35, 36, 39, 49, 71,   
     72, 99, 105–111]

Arbete eller annan sysselsättning  [37, 112, 113]

Ekonomi    [24, 25, 31, 36, 37, 49, 71, 78,   
     114–116]

Delområden att fokusera på

Stabilitet och kvalitet i boendet
Skydd för barnet: att ha stabilitet i boendet 
Barn som växer upp i ett stabilt boende där barnet kan känna trygghet, har sin 
sovplats, sina saker och möjlighet att kunna ta hem kamrater löper minskad 
risk att utveckla psykosocial problematik.

Risk för barnet: att leva under bristfälliga bostadsförhållanden, vara hemlös,  
ha ett kringflackande liv
Att växa upp under bristfälliga bostadsförhållanden ökar risken för bristande 
omsorg och utveckling av psykosocial problematik. Med bristfälliga bostads-
förhållanden menas trångboddhet, att föräldrarna vräks från sitt boende, att 
föräldrarna saknar bostad eller ofta tvingas flytta. 

Med kringflackande liv avses när föräldrarna på eget initiativ byter bostad 
ofta, exempelvis för att undvika sociala myndigheter.
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Arbete eller annan sysselsättning
Skydd för barnet: att ha föräldrar med högre utbildning och god anknytning till 
arbetsmarknaden
Barn som växer upp med föräldrar med högre utbildning och god anknytning 
till arbetsmarknad löper minskad risk att utsättas för bristande omsorg och att 
utveckla psykosociala problem. Föräldrarnas utbildning och arbete är viktigt 
för den ekonomiska tryggheten och standarden för en familj. Det är även 
viktigt för känslan av sammanhang och tillhörighet i samhället. 

Risk för barnet: att ha föräldrar med låg utbildning och svag anknytning till 
arbetsmarknaden
Barn som växer upp med föräldrar med låg eller ingen utbildning och  
arbetslöshet löper ökad risk att utsättas för bristande omsorg och att utveckla 
psykosocial problematik. Familjens ekonomi och levnadsstandard kan påver-
kas negativt och riskerar att leda till svag anknytning till samhället. Arbets- 
lösa personer som inte kan etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att i 
högre utsträckning än andra utveckla eller behålla psykosociala problem. 

Ekonomi
Skydd för barnet: att leva i en familj med trygg och ordnad ekonomi,  
att bo i område med hög socioekonomisk status
Barn som växer upp med föräldrar som har en trygg och ordnad ekonomi 
och bor i ett område med hög socioekonomisk status, löper minskad risk 
att utsättas för bristande omsorg och att utveckla psykosocial problematik. 
Hög socioekonomisk status (d.v.s. god ekonomi och högre utbildning) har 
samband med en god anknytning till arbetsmarknaden och en god hälsa hos 
föräldrarna och kan därmed också ha inverkan på familjens eller ungdomens 
egen möjlighet till ett stabilt boende, aktiviteter och delaktighet.

Risk för barnet: att leva i en familj med ekonomisk stress och långvarig  
fattigdom, att bo i ett område med låg socioekonomisk status
Ekonomisk stress, långvarig fattigdom och boende i område med låg  
socioekonomisk status utgör risker för barnet. Det finns ett samband mellan 
ekonomisk utsatthet och ohälsa hos barn och unga, såväl fysisk som psykisk. 

Fattigdom har samband med en rad andra faktorer som tillsammans kan 
försvåra föräldraskapet. Att vara ensamförälder, arbetslös, bidragsberoende, 
ha svag anknytning till samhället eller inte behärska svenska språket kan 
göra det svårt att ge barn nödvändig omsorg och trygghet. Dessutom innebär 
boende i områden med låg socioekonomisk status högre risk för kriminalitet 
och missbruksproblematik. 

Barn som växer upp i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd  
riskerar att lämna grundskolan med lägre betyg än andra barn.
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Socialt nätverk och integrering
Därför är området viktigt
Delaktighet och tillhörighet i sammanhang utanför familjen har visat sig ha 
betydelse både för föräldraförmågan och för barnets utveckling. Det sociala 
nätverket består av de personer som familjen har kontakt med privat, exem-
pelvis släkt, vänner och grannar. Det sociala nätverket kan förstärka positiva 
egenskaper och motverka negativa och tvärtom. 

Det professionella nätverket består av personer som har kontakt med någon 
eller flera medlemmar i familjen genom sin yrkesroll. Det kan exempelvis 
vara personal inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan eller skolan. 
Det kan även vara personal från socialtjänst, frivården eller frivilligorganisa-
tioner som har kontakt med familjen utifrån något behov. Det professionella 
nätverket kan innebära ett avgörande stöd för en familj i behov av stöd, men 
kan även utgöra en belastning för familjen om det brister. 

Delområden att fokusera på:

• Familjens sociala nätverk och integrering
• Familjens professionella nätverk 

Forskningsstöd
Delområde     Referens

Familjens sociala nätverk och integrering [34, 37, 39, 99, 117]

Familjens professionella nätverk  [118–120]

Delområden att fokusera på

Familjens sociala nätverk och integrering
Skydd för barnet: att ha ett prosocialt nätverk 
Ett prosocialt nätverk innebär att nätverket utgör ett välfungerande och  
positivt stöd från exempelvis släkt, vänner och andra engagerade vuxna.  
Ett prosocialt nätverk kan utgöra en skyddsfaktor för barns utveckling och 
kan vara en kompensation för barn när föräldrarna har svårt att klara föräldra-
rollen. För barn som lever i utsatta familjer, där t.ex. någon av föräldrarna 
har psykiska problem eller har missbruksproblem, kan anhöriga ofta fungera 
både som stöd och som skydd.

Boendemiljöer som främjar umgänget och utvecklingen av sociala nätverk 
kan också reducera risker för utsatthet och psykosocial problematik.
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Risk för barnet: att sakna eller ha ett komplicerat socialt nätverk
Social isolering ökar risken för bristande omsorg och utveckling av psyko- 
social problematik. Frånvaro av socialt nätverk eller ett socialt nätverk som 
brister eller är konfliktfyllt kan utgöra risker för barnet både direkt och 
indirekt. Det beror på att det kan påverka dels barnets socialisering, dels 
föräldrarnas förmåga. 

Det sociala nätverket har stor betydelse för barnets risk att utsättas för  
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Familjens professionella nätverk
Skydd för barnet: att få fungerande stödinsatser eller skydd
För barn och familjer som har behov av stödjande eller skyddande insatser 
från exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola kan dessa insat-
ser utgöra skyddande faktorer och minska risken för bristande omsorg och 
utveckling av psykosocial problematik. För att insatser ska fungera är det 
viktigt att familjen inte har alltför många insatser som motverkar varandra 
eller inte samordnas. 

Risk för barnet: att sakna eller få bristande stödinsatser eller skydd
Stöd och skydd till barnet och familjen kan utgöra en indirekt riskfaktor för 
barnet om insatserna inte motsvarar de behov som barnet och familjen har. 
Detsamma gäller om det ställs höga krav på föräldrarna eller barnet att själva 
samordna insatserna. Detta gäller särskilt om det professionella nätverket 
är omfattande. Bristande stöd och skydd innebär då en ökad belastning för 
föräldrarna vilket kan påverka föräldrarnas förmåga eller ytterligare förvärra 
en redan stressfylld situation, både känslomässigt och praktiskt. 
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Triangels sida Barnets utveckling innehåller de fyra områdena Hälsa;  
Utbildning; Känslor och beteende samt Sociala relationer. Dessa områden 
omfattar ett antal delområden, som här presenteras närmare. 

Risk- och skyddsfaktorer som beskrivs i Barnets utveckling är i huvudsak 
direkta, det vill säga har en direkt påverkan på barnets utveckling. De är även 
dynamiska, vilket innebär att de kan gå att påverka. 

Det handlar om: 

• faktorer hos barnet som har med barnets egen personlighet att göra  
(t.ex. barnets temperament, motivationsförmåga eller sinnesstämning)

• faktorer hos barnet som är konsekvenser av att barnet farit illa på grund  
av bristande omsorg eller eget destruktivt beteende (t.ex. hälsoeffekter,  
svårigheter i skolan eller beteendeproblem)

• faktorer för barnet som har en indirekt påverkan (t.ex. bristande skolmiljö 
eller barnets tillgång till sjukvård).

Hälsa
Därför är området viktigt
Både fysiska och psykiska hälsoproblem är överrepresenterade hos barn som 
far illa i sin hemmiljö eller på grund av eget beteende samt hos barn som är 
placerade i familjehem eller på HVB jämfört med övriga barn. Barnets behov 
kan under en tid ha förbisetts av vårdnadshavare eller av professionella per-
soner i barnets omgivning. Barnet kan även själv ha förbisett eller förringat 
sina behov. Barnets hälsoproblem kan också vara konsekvenser av en bri-
stande omsorg om barnet.  

Delområden att fokusera på:

• Hälsa och utveckling
• Tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård 

 
Forskningsstöd
Delområde    Referens

Hälsa och utveckling  [24, 25, 27, 31, 32, 38, 49, 53,   
     55, 60, 121–176] 

Tillgång till hälso- och sjukvård [24, 25, 28, 39, 44, 49, 74,   
och tandvård   103]
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Delområden att fokusera på

Hälsa och utveckling
Skydd hos barnet: att ha en god hälsa och utveckling
God hälsa och utveckling är en viktig skyddsfaktor hos barnet för att mot-
verka utveckling av psykosocial problematik. Med god hälsa och utveckling 
menas exempelvis att barnet i regel är friskt, sover bra, har en god tand- 
hygien, sällan eller aldrig har huvudvärk eller magont. Det innebär också att 
barnet inte har någon funktionsnedsättning eller utvecklingsförsening som 
påverkar barnet negativt i dess vardag.

Risk hos barnet: att ha fysiska hälsoproblem, funktionsnedsättning  
eller utvecklingsförsening
Fysiska hälsoproblem att uppmärksamma är om barnet har återkommande 
infektioner, utbredd karies, svårigheter med mat, sömn, urin- eller avföring 
liksom om barnet ofta har huvudvärk, magont eller värk i rygg och leder. 
Hämmad tillväxt och utvecklingsförseningar behöver också uppmärksam-
mas, särskilt viktigt är hur barnets tillväxt och utveckling sett ut över tid. 

Fysiska hälsoproblem, funktionsnedsättning och utvecklingsförsening kan 
öka risken att barnet utsätts för bristande omsorg liksom risken att utveckla 
egen psykosocial problematik. Dessa aspekter av barnets hälsa kan samtidigt 
vara konsekvenser av en bristande omsorg eller av ett destruktivt beteende. 

Om barnet har fysiska hälsoproblem är det därför viktigt att utesluta medicin-
ska orsaker för att kunna bedöma om problemen är konsekvenser av, eller 
kan förvärras av, bristande omsorg om barnet. Barn med långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning behöver särskilt uppmärksammas. 

Risk hos barnet: att få fysiska skador till följd av våld och övergrepp
Ett barn kan även få lindriga eller allvarliga hälsoproblem i form av fysiska 
skador efter våld eller övergrepp. Fysiska skador till följd av våld kan vara 
typiska blåmärken eller svullnader efter misshandel: exempelvis nypmärken 
i öron, märken på halsen efter stryptag, fingertoppsmärken på överarmens 
insida, småblödningar på öronen, blåmärken över rygg eller rumpa eller  
typiska märken efter slag med rep eller bälte. Det kan även vara skador i 
form av frakturer eller tidigare läkta frakturer. 

Barnet kan även ha skador i mun och svalg till följd av våld eller övergrepp. 
Typiska skador är påverkade slemhinnor i munnen eller skador i svalg.   
Våld riktat mot mun, käkar och ansikte kan medföra sårskador, blåmärken, 
utslagna tänder och frakturer i käkar eller tänder. Munskador kan även  
orsakas av olika föremål, knytnävsslag eller vätskor som bränner eller fräter. 

Fysiska skador till följd av sexuella övergrepp kan vara exempelvis rodnade 
könsorgan, sveda, flytningar, sexuellt överförbara sjukdomar, blödningar, 
rodnad/förstorad analöppning och greppmärken på lår och skinkor. 
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Olycksdrabbade barn 
Det är viktigt att vara uppmärksam på om barn ofta skadar sig eller är med om 
olyckor. Det kan vara barn som blivit påkörda, fallit från hög höjd, varit med om 
ett drunkningstillbud eller fått skador i hemmet (t.ex. förgiftning, brännskada). 

Skador och olyckor kan både bero på att föräldrarna eller någon annan 
orsakat skadan genom exempelvis våld eller på att föräldrarna brustit i att 
skydda barnet (t.ex. bristande tillsyn eller bristande säkerhet i hemmet). 

Risk hos barnet: att ha psykiska hälsoproblem
Med psykisk ohälsa menas psykiska symtom som påverkar barnets 
känslomässiga välbefinnande. Hälsoproblem att uppmärksamma är utager-
ande och aggressivt beteende, oro, rädsla, ångest, depression och själv- 
skadande beteende.

Psykiska hälsoproblem kan öka risken att barnet utsätts för bristande om-
sorg liksom risken att utveckla psykosocial problematik. Dessa aspekter av 
barnets hälsa kan samtidigt vara konsekvenser av en bristande omsorg eller 
av ett destruktivt beteende. Om barnet har psykiska hälsoproblem är det 
därför viktigt att noga utreda orsakerna för att kunna bedöma om problemen 
är konsekvenser av, eller kan förvärras av, bristande omsorg om barnet eller 
eget destruktivt beteende. Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
behöver särskilt uppmärksammas, liksom blyga och inåtvända barn. Utsatthet 
för försummelse, våld, övergrepp och utnyttjande kan påverka hela person-
ligheten. Utsattheten kan medföra påtagliga förändringar i agerande eller 
tillbakagång i utvecklingen. Det kan påverka förmågan till lek och inlärning 
och medföra skolsvårigheter. 

Det kan också innebära oro, rädsla eller mardrömmar. Barnet kan utveckla 
allvarlig och långvarig psykisk ohälsa, som depressivitet, ångest, uppgiven-
het och självskadebeteende. Upprepad utsatthet för trauman och multipel 
utsatthet kan leda till kronisk och posttraumatisk stress (PTSD). Att barnets 
omsorgsgivare utsätts för hot utgör en tydlig risk för posttraumatisk stress 
hos barn. Barnet kan även utveckla en hyperaktivitet, med grund i en ständig 
beredskap att snabbt upptäcka tecken på fara. Det kan även ge svårigheter 
i relationer, ge upphov till beteendestörningar och ökad sårbarhet vid stress 
och belastning. Barnet kan även utsätta andra barn för samma sak de själva 
upplevt – exempelvis sexuella övergrepp. Det förekommer också att barnet 
blir aggressivt, rymmer hemifrån och försöker ta sitt liv.  

Tonårsbarn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan uppvisa 
självskadebeteende, missbruk, en överdriven sexualitet, tidig graviditet eller 
en fientlig inställning till sex.

Risk hos barnet: att ha gjort en tidig alkohol- eller drogdebut,  
att ha ett risk- eller missbruk 
Risk- och missbruk av alkohol, droger och spelande kan öka risken att  
utveckla långvariga psykosociala problem. Tidig alkoholdebut och  
droganvändning kan vara särskilt allvarligt.
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Det är vanligt att barn och med risk- och missbruk också kan ha psykisk 
ohälsa eller en psykisk störning, våldsamt och kriminellt beteende eller  
sexuellt riskbeteende. Risk- och missbruk är också förknippat med  
skolmisslyckanden. 

Om barnet har missbruksproblem behöver man vara uppmärksam på om det 
finns missbruk och beroende även hos vuxna i familjen.  

Tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård
Skydd för barnet: att ha rätt till och tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård
Hälso- och sjukvården inklusive tandvården har flera verksamheter som  
regelbundet träffar barn och är inriktade på att förebygga ohälsa. Dessa kan 
alla utgöra skyddande faktorer. 

Det är en skyddande faktor om barnet och föräldrarna har en kontakt med 
barnhälsovården. Där görs hälsoundersökningar och utvecklingsbedömningar  
som kan vara ett led i att upptäcka om barnet har någon sjukdom eller  
utvecklingsförsening. För skolbarn kan det vara skyddande om barnet och 
föräldrarna har kontakt med elevhälsovården. Där görs bland annat hälso-
besök med allmänna hälsokontroller och test av syn och hörsel.

Det kan även vara skyddande för barn, både små och äldre, att ta del av de 
kontroller som tandvården erbjuder.  

För de barn som har en konstaterad långvarig sjukdom eller funktions- 
nedsättning är det ofta ett skydd att ha regelbunden kontakt med sin behand-
lande läkare inom sjukvården, exempelvis inom barn- och ungdomspsyki-
atrin, barn- och ungdomsmedicin eller vid barn- och ungdomshabiliteringen. 
Behandlande läkare kan också finnas inom andra verksamheter i hälso- och 
sjukvården och det är inte ovanligt att barn med långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning har flera vårdkontakter samtidigt. 

Risk för barnet: att ha en försummad hälso- och sjukvård eller tandvård
Om barnet inte kommer på hälsokontroller inom barnhälsovård, elevhälsa 
eller till tandvården kan detta vara ett tecken på att barnets behov av hälso-  
och sjukvård har försummats av föräldrarna. För barn som har pågående 
vårdkontakter på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan det vara 
särskilt allvarligt om barnets kontakt med hälso- och sjukvården eller tand-
vården försummas. Detta kan medföra att barnet inte får den behandling och 
uppföljning som behövs. Om barnets medicinska behov inte tillgodoses kan 
även det bero på att föräldrarna har försummat detta. 
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Utbildning
Därför är området viktigt
Utbildning kan vara en viktig skyddsfaktor för att förhindra utvecklingen av 
psykosociala problem. Fullföljt gymnasium är en faktor som har stor inver-
kan på barns möjligheter att få ett arbete och ett gott vuxenliv. Om det finns 
brister i barnets utbildning kan det medföra en risk för barnet. 

Oro för barnets lärande, behov av särskilt stöd i förskola och skola och 
bristande skolresultat är betydligt vanligare bland barn som far illa, jämfört 
med övriga barn. Barnets behov kan under kortare eller längre tid ha förbi-
setts av vårdnadshavare, barnet själv eller av professionella. Om ett barn har 
svårigheter att till exempel koncentrera sig i skolmiljön och vara aktiv i sitt 
lärande kan det vara konsekvenser av en bristande omsorg om barnet eller 
utsatthet för våld eller övergrepp. 

Barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller 
boenden löper särskilt stor risk att lämna vården med svag utbildning. 

Delområden att fokusera på:

• Trivsel och närvaro
• Lärande
• Skolresultat och studieplanering
• Lek och fritid

Forskningsstöd
Delområde    Referens

Trivsel och närvaro   [25, 27, 28, 35, 53, 55, 72,   
     177–179]

Lärande     [24, 25, 28, 31, 35, 55, 125,   
     136, 140, 144, 152, 154, 166,   
     180–182]

Skolresultat och studieplanering [25, 27, 28, 31, 35, 53, 180]

Lek och fritid   [27, 31, 35, 172]
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Delområden att fokusera på

Trivsel och närvaro
Skydd för barnet: att ha rätt till förskola och skola, att ha en positiv anknytning 
till förskola och skola 
Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Förskolan kan 
ofta fungera som ett viktigt stöd för barn som lever i familjer där föräldrar-
nas förmåga sviktar eller där föräldrar har svårigheter som innebär att orken 
ibland tryter. Likaså kan skolan, som näst efter familjen är den viktigaste 
institutionen för barn och unga 6–18 år, fungera skyddande för många barn i 
utsatta situationer. 

Positiv anknytning till skolan kan minska risken för barnet att utveckla  
psykosociala problem. En god relation till skolan kan också öka chanserna 
till positivt umgänge med kamrater, genom att barnet får möjlighet till  
umgänge med kamrater som också har en positiv skolanknytning. Detta kan 
i sin tur utgöra ett skydd.

Risk för barnet: att ha en oroväckande frånvaro, för låga förväntningar från 
vuxna och en bristande skolmiljö
Oroväckande frånvaro från skolan är en riskfaktor för utveckling av psyko-
social problematik som kan vara kopplad både till bristande omsorg och eget 
destruktivt beteende. Detsamma gäller om barnet bytt förskola eller skola 
flera gånger, eller om barnet har hoppat av skolan. Bristande skolmiljö, skolk 
och vantrivsel i skolan kan samtidigt göra att barnet söker kontakt och umgås 
med andra personer i samma situation, något som i sin tur är en riskfaktor.

För låga förväntningar på barnet utgör också en risk. Barnets motivation till 
att vilja vara i skolan och göra sitt bästa påverkas av de vuxnas förväntningar.  
Personal inom skolan kan ha lägre förväntningar på barn som lever i en soci-
alt utsatt miljö eller som blivit omhändertagna och placerats. 

Lärande
Skydd hos barnet: att ha en god inlärningsförmåga och ett intresse för skolarbete
Att kunna läsa, skriva och räkna och i övrigt få tillgång till en god utbildning 
är grundläggande för barns möjligheter att utvecklas till väl fungerande vux-
na. Barn som har lätt för att lära och som har intresse av skolarbete har större 
chanser att klara sig bra i livet trots påfrestningar. Skyddande faktorer här är 
till exempel kognitiva färdigheter såsom högre intelligens, god problem- 
lösningsförmåga, förmåga att rikta sin uppmärksamhet och koncentrera sig.

Risk hos barnet: att ha en bristande språklig förmåga och inlärningssvårigheter 
Bristande språklig förmåga och inlärningssvårigheter utgör risker hos barnet 
eftersom det kan ha inverkan på barnets möjligheter att nå skolans kun-
skapskrav och godkända betyg. Bristande språklig förmåga och inlärnings-
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svårigheter har samband med psykisk ohälsa och utveckling av psykosocial 
problematik. Det är viktigt att uppmärksamma om barnet behöver anpass-
ningar eller särskilt stöd i förskola och skola utifrån dess tal-, läs- och skriv-
förmåga och om barnet har utretts för eventuella svårigheter.

Inlärningssvårigheter kan i vissa fall hänföras till kognitiva problem hos 
barnet. Kognition syftar på de processer där personen tar emot, bearbetar, 
tolkar och responderar på information från sin omgivning. Om barn utsätts 
för långvarig stress kan det negativt påverka arbetsminnet och förmågan att 
koncentrera sig och följa instruktioner. 

Skolresultat och studieplanering
Skydd hos barnet: att ha godkända skolresultat
Att ha godkända betyg från årskurs nio är en skyddande faktor för framtida 
psykosociala problem hos barn. 

Risk hos barnet: att ha bristfälliga skolresultat
Låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio är en risk för framtida psyko-
sociala problem. Bristfälliga skolprestationer kan leda till vantrivsel i skolan 
och oroväckande frånvaro. Ofullständig eller bristfällig skolgång kan inne-
bära svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, som i sin tur också kan 
öka risken för psykosocial problematik i vuxen ålder. 

Lek och fritid
Skydd hos barnet: att ha förmåga att leka och möjlighet att utveckla intressen
Barn som har förmåga att leka och utveckla positiva intressen löper minskad 
risk att utveckla psykosociala problem.

För barn med neuropsykiatrisk problematik eller barn som inte får tillräcklig 
stimulans i hemmet kan ett positivt fritidsintresse vara en viktig skyddande 
faktor i barnets utveckling.
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Känslor och beteende
Därför är området viktigt
Det är viktigt att uppmärksamma barnets känslor och beteende av flera skäl. 
Avvikande känslor och beteende kan utgöra riskfaktor i närtid för olika psyko- 
sociala problem men också för framtida, långvariga psykosociala problem. 
Barnets temperament d.v.s. benägenhet för känslomässiga reaktioner, är  
också viktiga faktorer. Känslor och beteenden kan även, i vissa aspekter, 
utgöra skyddsfaktorer. 

Viktigt är också att ett barns avvikande känslor och beteende kan vara, men 
måste inte vara, indikationer på bristande omsorg eller utsatthet för våld eller 
övergrepp. Om barnets beteendeproblematik är omfattande är det viktigt att 
utreda orsaken till problematiken för att utesluta att det är en följd av bristan-
de omsorg eller utsatthet för våld eller övergrepp. 

Delområden att fokusera på:

• Anknytning
• Känslor och temperament
• Attityder och värderingar
• Identitet
• Självständighet 
• Socialt beteende 

 
Forskningsstöd
Delområde   Referens

Anknytning   [176, 183]

Känslor och temperament [24–28, 32, 37, 38, 45, 49, 53, 55,   
    68, 72, 73, 94, 140, 144, 151, 154,   
    168,180, 184–198]

Attityder och värderingar [26–28, 45, 73, 94, 199, 200]

Identitet   [25, 27, 28, 31, 35, 45, 53, 55, 73,   
    94, 177, 201–210]

Självständighet   [25, 28, 35, 37, 94, 99, 184]

Socialt beteende  [24–28, 31, 32, 37, 38, 45, 49, 53,   
    55, 64, 67, 68, 72, 73, 94, 104, 151,   
    168, 180, 188, 190, 195, 196, 198,   
    202, 209, 211–224]
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Delområden att fokusera på

Anknytning
Skydd hos barnet: att ha en trygg anknytning till någon vuxen
Trygg anknytning och tillgång till kärlek, värme och ömhet till minst en 
vuxen tidigt i barndomen är viktigt för att barn ska utveckla goda relationer 
till andra och klara påfrestningar senare i livet. För barn och unga som har 
separerats från sina föräldrar verkar en trygg anknytning till familjehems-
föräldrarna kunna kompensera brister i kontakten med ursprungsfamiljen. 

Anknytningsprocessen pågår från spädbarnsåldern och fram till vuxen ålder. 
Spädbarn utvecklar relationsspecifika anknytningar till respektive förälder, 
bl.a. beroende på hur lyhört och förutsägbart samspelet med respektive 
förälder har varit. Det är viktigt att uppmärksamma om barnet visar att det tyr 
sig till någon av föräldrarna för stöd och tröst och söker uppmärksamhet och 
bekräftelse. 

Risk hos barnet: att ha en otrygg och desorganiserad anknytning
Det är viktigt att uppmärksamma sådant som kan vara tecken på att barnet 
har en otrygg eller desorganiserad anknytning. Sådana tecken kan till exem-
pel vara att barnet verkar rädd för någon eller båda föräldrarna eller någon 
annan omsorgsperson. Det kan också vara att barnet är ängsligt och klam-
rande till någon av föräldrarna (t.ex. vill ha koll på var föräldrarna är och vad 
föräldrarna gör). 

Barn som bevittnar våld av en närstående mot en annan närstående blir 
känslomässigt övergivet och skyddslöst. Att den person som ska utgöra 
tryggheten i barnets liv samtidigt kan bli hotfull och skrämmande genom att 
utöva våld mot barnet eller någon närstående kan bli allvarligt traumatiser-
ande. Upprepade hotfulla situationer där anknytningspersoner är orsaken till 
faran, respektive känslomässigt otillgängliga, ökar risken för att barn ska 
utveckla en desorganiserad anknytning. Detta ökar risken för en rad allvarli-
ga svårigheter i livet. 

Vidare är det viktigt att uppmärksamma om barnet verkar hämmad i 
föräldrarnas närhet, det vill säga lägger band på sina egna känslor, önskning-
ar och behov, eller är avskärmad och ointresserad av kontakt med andra. Det 
är också viktigt att uppmärksamma hur barnet uttrycker känslor i samspel 
med föräldrar, familjehemsföräldrar eller personal på HVB, och senare även 
till andra utanför familjen.

Känslor och temperament
Skydd hos barnet: att känna glädje, nöjdhet och ha förmåga att hantera  
känslor åldersadekvat
Barn som är glada och nöjda mår ofta bra och kan därför vara mer resursrika 
och rustade att kunna hantera eventuella problem och risker. Att barnet är 
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glad och nöjd kan därför vara skyddande, d.v.s. utgöra viss motståndskraft 
mot riskfaktorer av olika slag. 

Att kunna reglera sina känslor har visat sig kunna vara skyddande. Det in-
nebär att barnet kan uppvisa nyanserade känslor av exempelvis irritation,  
ilska, surhet, ledsamhet snarare än att barnet har känsloutbrott som blir  
extremt starka och som snabbt kan gå upp och ner. 

Risk hos barnet: att inte känna rädsla  
Det varierar mellan olika barn hur lätt de har för att bli rädda. Ett barn som 
avviker i känslor av rädsla på så sätt att de känner låg grad av eller ingen 
rädsla, reagerar ofta inte som andra barn på sociala situationer och på olika 
stimuli (t.ex. höga plötsliga ljud, ljus). De kommer ofta inte att bli upprörda 
av tillsägelser på samma sätt som andra barn, eller inte upprörda alls, kanske 
t.o.m. mer nyfikna på vad som händer i situationen. Detta kan bland annat 
bidra till svårigheter att lära sig positiva sociala beteende och svårigheter 
med att avlära negativa sociala beteenden. 

Risk hos barnet: att känna ilska
Ett barn som ofta är arg eller ilsket och/eller som har lätt att bli väldigt arg 
eller ilsken kan oftare hamna i bråk och konflikter på grund av att ilskan blir 
ett negativt och ineffektivt sätt att lösa sociala konflikter eller dispyter. Ex-
trem ilska kan i värsta fall leda till utagerande beteende, t.o.m. allvarligt våld. 

Risk hos barnet: att känna nedstämdhet eller oro
Ett barn som är nedstämd eller ledsen kan ofta upplevas som tillbakadragen 
och tystlåten snarare än tydligt ledsen. Att vara nedstämd och ledsen har visat 
sig öka risken för framtida psykosociala problem men sannolikt är dessa 
känslor konsekvenser av hur barnet känner om sig själv och/eller konsekvenser 
av saker som barnet har varit med om eller utsatt sig själv för (t.ex. uppvisat  
problembeteende och har fått erfara negativa konsekvenser för det). Det  
behöver dock inte alltid vara så att nedstämdhet och ledsamhet är ett resultat 
av konkreta händelser utan kan snarare vara ett resultat av hur barnet tänker 
och känner om sig själv, sin omgivning och om sin framtid. 

Ett barn som visar tecken på oro, rädsla eller ångest kan uppvisa konkret 
ängslan och oro men det kan också yttra sig i exempelvis sömnsvårigheter, 
stress, självdestruktivitet och oro för förändringar. Den här typen av känslor 
kan utvecklas hos ett barn på grund av många olika saker. Det kan vara  
konkreta händelser och kan också vara ett resultat av hur barnet tänker och 
känner om sig själv, sin omgivning och om sin framtid. 

Risk hos barnet: att uppvisa överaktivitet, impulsivitet eller ha svårt att  
koncentrera sig 
Barn med ett överaktivt beteendemönster har ofta svårt att vara eller sitta stilla. 
De har ofta svårt att göra saker lugnt och stilla, springer omkring, känner sig 
rastlösa, och är ”på språng” eller ”går på högvarv”. 
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Barn som är impulsiva kan ha svårare att följa instruktioner och kan ge upp 
en uppgift lättare. En bristande impulskontroll kan också medföra att barnet  
gör saker utan att tänka sig för och utan att se till konsekvenserna. 

Barn som har koncentrationssvårigheter kan vara mer ouppmärksamma än 
andra på detaljer eller göra fler slarvfel. De kan ha svårare att upprätthålla 
uppmärksamheten, att följa instruktioner och att organisera uppgifter och 
aktiviteter. Det kan medföra att de försöker undvika eller ogillar uppgifter 
som kräver mental ansträngning under en längre tid. De kan även lättare 
distraheras och glömma bort eller tappa bort saker som är nödvändiga för att 
en uppgift ska kunna utföras.

Attityder och värderingar
Risk hos barnet: att uppvisa negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder 
Om barnet har negativa eller destruktiva beteenden eller negativa problem-
lösningsstrategier kan det vara en risk hos barnet. Det kan även vara en risk 
om barnet har ett negativt sätt att tolka andras beteenden och avsikter. Barn 
med dessa problem kan också ha svårt att förstå att andra kan uppfatta deras 
beteende som aggressivt eller opassande. En del barn kan ha en fientlig 
tolkningsstil, vilket innebär att de ofta tolkar andra människors handlingar 
och avsikter som fientliga och illvilliga, fastän de inte har dessa avsikter. 

Barn med negativa eller destruktiva beteenden eller problemlösningsstrate-
gier kan även ha attityder och värderingar som stödjer våld och kriminalitet. 
Det kan medföra att de använder normbrytande beteenden för att lösa pres-
sade eller stressade situationer. Barnet kan anse att våld och kriminalitet är 
ett bra, accepterat eller nödvändigt sätt att lösa problem på. 

Risk hos barnet: att uppvisa svårigheter med medkänsla, skuld eller ånger 
Svårigheter med medkänsla (empati) och att inte bry sig om andra eller vad 
de känner och tycker utgör risker hos barnet. En risk föreligger exempelvis 
om barnet inte verkar känna skuld och ånger när han eller hon har gjort något 
fel eller gjort någon annan illa. Dessa barn kan upplevas som känslokalla i 
sitt sociala beteende. Detta kan också innebära att barnet har svårt att ta till 
sig av och förstå de negativa konsekvenser som deras negativa beteende kan 
ha på andra människor. Det kan medföra att barnet anser att han eller hon inte 
behöver ta ansvar för sitt eget beteende och dess konsekvenser.

Dessa svårigheter kan också göra att andra personer reagerar negativt på 
barnet och att denne får svårigheter att skapa varaktiga positiva relationer. 
Barnet kan därför ledas till att umgås med andra som också har liknande 
beteenden och attityder, något som i sin tur också är en riskfaktor för 
psykosocial problematik.
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Identitet 
Skydd hos barnet: att vara trygg i sin identitet, ha en god självkänsla  
och självförtroende och känna sig accepterad 
Ett barn som är trygg i sin identitet och sin tillhörighet uppvisar inga tvivel 
på vem man är eller vad man tillhör. Det kan vara en viktig grund och kan 
utgöra en skyddande faktor. Likaså är det med självkänsla och tilltro till den 
egna förmågan. 

Att trivas med sig själv och att ha tilltro till att man kan klara av saker kan 
vara viktigt. Det har visat sig kunna utgöra skyddande faktorer.   

Att barnet har positiva känslor förknippade med den egna personen, sin 
sexuella läggning och könstillhörighet och en känsla av att vara accepterad 
av familjen och omgivningen kan också vara viktigt. Det har visat sig kunna 
utgöra skyddande faktorer.   

Risk hos barnet: att uppvisa rebelliska, normbrytande, kriminella värderingar  
och attityder
Att ha en identitet grundad i rebelliska, avvikande, normbrytande eller  
kriminella värderingar och attityder utgör riskfaktorer för normbrytande, 
kriminellt beteende men också för långvariga psykosociala problem. Om 
ett barn tycker att det är normalt och t.o.m. önskvärt eller statushöjande att 
utföra kriminella handlingar så kommer risken för kriminellt beteende kunna 
bli klart förhöjd.   

Självständighet 
Skydd hos barnet: att uppvisa självständighet och integritet 
Det är viktigt att barnet utvecklas åldersadekvat vad gäller integritet och 
självständighet. Att kunna sätta gränser inför andra och att klara sig själv på 
ett sätt som kan förväntas för sin ålder är viktigt i livet på många plan. Det 
kan handla om livet hemma men också exempelvis att klara sig i förskolan 
eller skolan på ett bra sätt. 

Risk hos barnet: att brista i självständighet och integritet 
Precis som det är viktigt att uppmärksamma huruvida barnet utvecklas 
åldersadekvat vad gäller integritet och självständighet så är det viktigt att 
uppmärksamma när detta inte är fallet. Brister i självständighet kan bero på 
flera olika saker både hos barnet själv och hans eller hennes grundförmågor 
men också på faktorer i omgivningen såsom vårdnadshavarnas stöd, etc.

Socialt beteende
Skydd hos barnet: att uppvisa ett positivt förhållningssätt och problemlösningar, 
ett gott uppträdande och en positiv yttre framtoning 
Att lösa problem och svåra stressande situationer på ett konstruktivt och 
positivt sätt är skyddande faktorer för barnet. Gott uppträdande och positiv 
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yttre framtoning är en tillgång för att klara sig i vuxenlivet. Om ett barn har 
positiva egenskaper och upplevs som glad, hjälpsam, artig och har ett socialt 
beteende kan det ge positiva effekter på många områden i barnets liv. Det kan 
exempelvis öka chanserna till positiva kamratumgängen och positiv skol- 
anknytning och skolprestationer som i sin tur är skyddsfaktorer. Det kan 
också minska risken för ett negativt samspel med föräldrarna.

Barn som lever med föräldrar som har problem med missbruk, psykisk 
sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där det förekommer familjevåld, 
kan ha fått alltför lite stöd i att skapa en positiv yttre framtoning. Barnet kan 
uppfattas som oartiga och otrevliga, vilket kan medföra att barnet har svårare 
att skapa positiva relationer till andra barn och vuxna. 

Risk hos barnet: att uppvisa trotsighet, ilska eller oräddhet 
Trotsighet kan innebära en risk för barnet. Därför är det viktigt att uppmärk-
samma om barnet trotsar föräldrars och andras önskemål och tillsägelser eller 
blir lätt väldigt arg och irriterad. 

Risk hos barnet: att uppvisa ett riskbeteende
Aggressivt, normbrytande eller kriminellt beteende  
Eget riskbeteende i form av aggressivt, normbrytande eller kriminellt 
beteende utgör risker för framtida psykosociala problem. Dessa beteenden 
utgör ju också problem här och nu i barnets liv och kan störa den sociala 
utvecklingen på många sätt. Normbrytande beteende som utvecklas redan i 
barndomen bör särskilt uppmärksammas, eftersom dessa barn löper en tydligt 
förhöjd risk för framtida psykosociala problem. Ju tidigare debut desto större 
risk för långvariga problem. 

Tidig brottslig debut är en riskfaktor för framtida social problematik, särskilt 
i kombination med bråkighet och aggressivitet i skolan och föräldrar som 
sviktar i omsorgsförmåga. Aggressivt, utagerande normbrytande, kriminellt 
beteende (t.ex. rivas, slåss, hota) är generellt en starkare riskfaktorer för 
framtida psykosociala problem än icke-aggressiva former av normbrytande 
beteende (t.ex. snatta, stjäla). Men även icke-aggressiva former är en tydlig 
riskfaktor.

Äldre barn är generellt mer utsatta för brott än andra åldersgrupper, inte 
sällan av jämnåriga. Eget kriminellt beteende innebär en förhöjd risk för att 
själv utsättas för brott.  

Att ett barn medvetet ljuger eller manipulerar sin omgivning för att undvika 
problem eller för att få sin vilja igenom är ofta ett tecken på andra problem- 
beteenden och det har också påvisats att denna typ av beteende förhöjer 
risken för framtida psykosociala problem. 
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Risk- eller missbruk 
Ett barn som konsumerar alkohol eller andra droger uppvisar ett 
normbrytande, kriminellt beteende eftersom detta inte är lagligt bland 
barn. Frekvent alkoholdrickande och användning av droger innebär också 
en förhöjd risk för normbrytande, kriminellt beteende, särskilt aggressivt, 
våldsamt normbrytande beteende, men även andra former av normbrytande, 
kriminellt beteende. Denna risk finns både i själva situationen när man är 
påverkad av alkoholen eller drogen men också på längre sikt via de relationer 
och sociala konsekvenser som det kan ge. Konsumtion av alkohol eller andra 
droger kan alltså också öka risken för framtida psykosociala problem.

Annat riskbeteende inklusive sexuellt riskbeteende 
Det finns andra riskbeteende som bör uppmärksammas eftersom de påvisats 
att kunna öka risken för problembeteende på kort sikt men också för framtida 
psykosociala problem. Dessa innefattar att vistas ute sent på kvällarna  
(särskilt när det handlar om att man driver omkring utomhus utan särskilt 
mål), att man säljer sex, upprepat har oskyddat sex eller ofta liftar med  
okända människor.

Barn som varit utsatta för sexuella övergrepp eller har sexuellt gränsöverskri-
dande familjer, löper klart förhöjd risk att utveckla ett sexuellt problem- 
beteende och utsätta andra för sexuella kränkningar, jämfört med barn i 
övrigt. Barnen löper även ökad risk för att utsätta sig själva för sexuell  
exploatering och andra risksituationer där de kan utnyttjas.

Att ett barn ägnar mycket tid åt någon aktivitet som får henne eller honom 
att bli avskärmad från sociala relationer med jämnåriga och vuxna kan öka 
risken för framtida psykosociala problem. Det kan handla om att man drar 
sig undan och blir avskärmad. Det kan innebära att barnet ägnar mycket tid 
framför dator, mobil, surfplatta, överdriven träning eller annat. Själva  
aktiviteten som fokuseras kan också vara riskfylld i sig (t.ex. om barnet 
spelar ett våldsamt spel som barnet ifråga blir påverkat av negativt).
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Sociala relationer
Därför är området viktigt
Barnets sociala relationer har betydelse för barnets utveckling och risken att 
utveckla psykosociala problem. Trygga, stabila och positiva relationer med 
föräldrar, syskon, kamrater och andra personer i barnets nätverk kan utgöra 
skyddande faktorer för barnets utveckling. För barn som är aktuella inom den 
sociala barn- och ungdomsvården brister ofta detta. 

Utsatthet i relationer i form av våld, övergrepp och utnyttjande utgör alla 
påtagliga risker för barnets utveckling och för utveckling av psykosocial 
problematik. 

Delområden att fokusera på:

• Relationer till föräldrarna 
• Relationer till andra barn och andra vuxna
• Våld, övergrepp och utnyttjande
I följande avsnitt beskrivs den utsatthet som barn kan uppleva i relation till 
andra människor samlat under rubriken “Våld, övergrepp och utnyttjande”.

 
Forskningsstöd
Delområde    Referens

Relationer till föräldrarna    [24, 25, 28, 35, 37, 53, 55, 94,   
     176, 225–228] 

Relationer till andra barn  [24, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 36,  
och vuxna     38, 39, 44, 49, 52, 53, 55, 73–  
     77, 81–94, 97–104, 149, 180,   
     188, 197, 218, 229–239]

Våld, övergrepp och utnyttjande [24, 25, 28, 31, 32, 34, 36–39,   
     44, 45, 49, 52, 53, 55, 68, 72–  
     81, 83–93, 97–104, 197, 237,   
     240–245] 
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Delområden att fokusera på

Relationer till föräldrarna
Skydd för barnet: att ha en pålitlig, förutsägbar och varaktig relation till sina 
föräldrar 
Ett varaktigt och stabilt förhållande till båda föräldrarna liksom nära  
relationer till dem utgör skydd för barnets utveckling och minskar risken 
för att utveckla psykosocial problematik. Barn behöver uppleva stabilitet i 
familjen, med få byten av personer som har det huvudsakliga ansvaret för 
omsorgen. Barns tidiga erfarenheter av relationen till föräldrarna eller andra 
vuxna i föräldrarnas ställe lägger en grund till nya relationer senare i livet. 
Med stigande ålder får barnet ett allt större behov av att frigöra sig och bli 
mer självständigt. Barnet behöver föräldrarnas respekt, stöd och uppmuntran 
i detta. Det äldre barnet behöver och har rätt till ett eget nätverk, delvis skilt 
från föräldrarnas.

Risk för barnet: att ha en oförutsägbar relation till sina föräldrar och ha upplevt 
upprepade kontinuitetsbrott i relationen 
Barnets utveckling kan skadas av föräldrar som inte har förmåga att upprätt- 
hålla en stabil kontakt med barnet, utan i stället har ett förhållningssätt som 
präglas av oförutsägbarhet och upprepade kontinuitetsbrott i kontakten med 
barnet. Svårigheter hos föräldrarna i form av psykiska problem eller miss-
bruk liksom om det förekommer våld mellan föräldrarna kan göra att de får 
svårt att organisera familjens och barnets liv på ett stabilt och förutsägbart 
sätt. Detta kan också innebära att barnet försummas genom att exempelvis 
inte bli lyssnad på eller tvingas ta orimligt stort ansvar. 

Risk för barnet: att ha föräldrar som har en konfliktfylld separation mellan sig
Att uppleva en separation kan också innebära ökad risk för att utveckla 
psykosociala problem. Det är oftast inte separationen i sig som är ogynnsam 
för barnen, utan förekomsten av uppslitande konflikter mellan föräldrarna i 
samband med separationen. 

Som en reaktion på föräldrarnas separationsprocess kan barn bli ledsna, 
oroliga, nedstämda, få ont i magen och sova dåligt. Det förekommer också 
att barnet beter sig och reagerar på ett barnsligare vis än vanligt. Föräldrar-
na kan i sin egen kris känna brist av tid eller ork med barnet och barnet kan 
därför känna sig övergivet i denna situation. Om konflikterna blir långa och 
destruktiva kan barnet fara illa och utveckla psykiska eller och psykosomatis-
ka symtom.

Om barnet ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett positivt sätt krävs att 
föräldrarna samarbetar vid separationen. Om föräldrarna i stället strider om 
vårdnaden, boendet eller umgänget kan barnet få en svår situation.

Barn har jämfört med vuxna vanligtvis svårare att upprätthålla goda relation-
er till personer som är fientliga mot varandra och kan hamna i allvarliga och 
påfrestande lojalitetskonflikter.
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Relationer till andra barn och vuxna
Skydd för barnet: att ha prosociala relationer till syskon, kamrater och vuxna
Prosociala relationer är relationer som bygger på positiva attityder, förhåll-
ningssätt och aktiviteter och som inte innebär ett destruktivt och antisocialt/
normbrytande beteende. Prosociala relationer minskar risken för att utveckla 
psykosociala problem och kan fungera som en skyddsfaktor vid närvaro av 
andra risker, såsom brister i hemmiljön. 

Prosociala relationer kan vara en skyddande faktor – oavsett om det rör sig 
om relationer till kamrater, grannar, lärare, tränare eller mor- och farföräldrar. 
Stöd från någon anhörig eller annan närstående person vara kompenserande 
för barn som växer upp med föräldrar som har svårt att klara föräldrarollen. 
Kamrater är en viktig referensgrupp i barnets utveckling av attityder, värde-
ringar och beteenden. 

Många barn använder internet och mobiltelefoner för att skapa och hantera 
relationer. Det kan medföra att vissa prosociala relationer enbart, eller till stor 
del, äger rum online.  
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Risk för barnet: att ha problematiska relationer till kamrater och vara utsatt  
i skolan
Problematiska kamratrelationer ökar risken för psykosociala problem och 
innebär att barnet har svårt att behålla eller inte är intresserad av relationer 
med kamrater med positiva beteenden och attityder. Det är vanligt att barn 
med hbt-identitet har svårt att hitta någon att identifiera sig med och känner 
sig ensamma. 

Unga kan ha problematiska kamratrelationer av flera slag, exempelvis: 

• Att de inte accepteras av eller vill umgås med prosociala kamrater.
• Att de föredrar eller är utlämnade till umgänge med antisociala eller norm-

brytande kamrater, det vill säga barn eller unga med eget riskbeteende. Det-
ta kan i sin tur leda till att barnet lär sig och blir motiverad att vara kvar och 
utveckla ett än mer destruktivt beteende. Ju äldre barnet blir, desto starkare 
är sambandet generellt mellan det egna och kamraternas riskbeteende. 

Även sexuella trakasserier är ett utbrett problem i skolan. Ofta normaliseras 
dock de sexuella trakasserierna och blir en del av elevernas vardag, vilket 
gör att eleverna inte alltid själva rubricerar händelserna som trakasserier. Det 
innebär att förekomsten av trakasserier kan osynliggöras. 

En stor del av mobbning och trakasserier i skolan äger rum online; via sms 
eller sociala medier. Trakasserier, mobbning och våld i skolan kan orsaka 
stress och påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt, liksom den 
psykosociala utvecklingen. 

Det finns ett samband mellan utsatthet i hemmet och mobbning i skolan. 
Barn som ofta är involverade i mobbning, antingen som offer eller förövare, 
kan också vara utsatta för våld i hemmet. Att utreda hela barnets livssitu-
ation, inklusive vardagen online, är därför av stor vikt när det rör sig om 
utsatthet i skolmiljön.

Våld, övergrepp och utnyttjande
Våld mot barn kan ta sig många olika uttryck: psykiskt våld eller fysiskt 
våld, hedersrelaterat våld eller förtryck, att barn bevittnar och upplever våld, 
sexuella övergrepp, sexuell exploatering eller utnyttjande. Våldet kan rik-
tas mot barnet från föräldrarna, andra vuxna eller från syskon. Även andra 
barn, tidigare eller nuvarande pojkvän eller flickvän kan utsätta barnet. Det 
kan förekomma enbart online. Kränkning innebär att barnets psykiska hälsa 
skadas eller äventyras, oftast under lång tid, genom att en person i ord eller 
handling behandlar barnet på ett nedlåtande sätt eller angriper barnets per-
sonlighet. Att utsätta ett barn för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella 
övergrepp är alltid kränkande. 

Våld, övergrepp och utnyttjande är ofta familjehemligheter, som barn inte 
berättar om för andra. Det kan bero på att barnet känner rädsla och förvirring, 
lojalitet, skuld eller skam. Det finns därför risk för att deras utsatthet inte 
uppmärksammas eller bara delvis uppmärksammas. 
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Multipel utsatthet, det vill säga att ett barn är utsatt på flera sätt, är vanligt. 
Det finns ett tydligt samband mellan försummelse, vanvård och fysiskt våld 
mot barnet, liksom mellan att som barn bevittna våld i nära relationer och 
själv blir slagen. Det finns också ett starkt samband inom varje form av ut- 
satthet; det vill säga om ett barn blivit slagen eller utsatt för övergrepp en 
gång är risken stor att det händer igen. 

Nedan beskrivs olika former av våld, övergrepp och utnyttjande mot barnet. 

Risk för barnet: att utsättas för psykiskt och fysiskt våld 
Med psykiskt våld menas att barnet behandlas (ofta under lång tid) på ett 
nedlåtande sätt och utsätts för nedvärderande omdömen, nedbrytande behand- 
ling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Det kan innebära att barnet utsätts 
för orimligt hårda bestraffningar eller påtvingad isolering från sociala kon-
takter eller åldersanpassade aktiviteter. 

Till psykiskt våld hör även hot om våld som riktar sig mot barnet, annan 
förälder, egendom eller mot husdjur liksom fostran till asocialt eller  
kriminellt beteende eller att barnet tvingas bevittna medievåld. 

Med fysiskt våld menas att barnet orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta 
eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd av annan person. Det 
kan vara olika våldshandlingar: örfilar, slag med öppen eller knuten hand, 
slag med eller utan tillhyggen, nyp, sparkar, knuffar, skakningar, kast eller 
luggningar. Det kan också vara förgiftning, bränning, skållning, försök till att 
dränka eller kväva barnet, att en vuxen biter eller river barnet, att den vuxne 
trampar eller stampar på barnet eller tvingar in föremål i barnets mun eller 
att barnets utsätts för könsstympning. Varje form av kroppslig bestraffning 
räknas som fysiskt våld. 

Ytterligare en form av fysiskt och psykiskt våld är barnmisshandel genom 
förfalskning av symtom17. Detta innebär att en förälder vid upprepade tillfäl-
len söker vård för påhittade eller framkallade sjukdomar eller symtom hos 
barnet. Detta kan leda till plågsamma undersökningar eller skadliga behand- 
lingar av barnet. 

Risk för barnet: att bevittna och uppleva våld
Med bevittna och uppleva våld menas att barnet exploateras direkt eller 
indirekt för våld mellan närstående. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sex-
uellt eller materiellt. Att växa upp i en familj där det förekommer våld kan 
innebära en upplevelse av att livet är begränsat av makt, hot, övergrepp och 
förtryck. Att leva med våld äventyrar barnets psykiska, fysiska och sociala 
utveckling och kan påverka barnets möjligheter att handla, tänka och känna. 

Barn som har bevittnat våld är i högre grad själva utsatta för direkt våld.  
De befinner sig ofta i det rum där våldet äger rum och kan även då riskera att 
själva bli skadade eller kränkta. 

17. Ett annat begrepp som används för att beskriva denna form av misshandel är barnmisshandel genom 
sjukvårdsinsatser, vilket är en översättning av medical child abuse.
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Barnet kan belastas av stark oro för att det ska upprepas samt oro och ansvar 
för den våldsutsattas hälsa och situation. Barnets egna strategier har därför 
betydelse för hur de påverkas av utsattheten och behöver uppmärksammas. 
Till exempel om barnet går emellan och försöker lösa konflikten med våld, 
om barnet försöker medla, om barnet håller sig gömd eller om barnet hämtar 
hjälp.

Risk för barnet: att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck
Barn kan även vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, vilket bland 
annat kännetecknas av att det är kollektivt utövat. Det innebär att det kan 
vara flera förövare i exempelvis den närmaste familjen och att omgivningen 
sanktionerar eller driver på. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är 
central liksom synen på att val av partner är familjens eller ett större kollek-
tivs angelägenhet och inte individens. 

Våldet och förtrycket kan ta sig många olika uttryck: fysiskt, psykiskt, socialt 
och sexuellt. Det kan röra sig om en rad olika handlingar – från relativt sett 
vardagliga begränsningar i livet som gäller klädval och socialt umgänge, till 
livsval som utbildning och val av äktenskapspartner. Det kan även förekom-
ma kränkningar, skuld- och skambeläggning, förödmjukelser, undandragen 
kärlek och omsorg samt förföljelse och hot. Det kan även röra sig om grovt 
våld, inklusive dödligt våld. 

Både flickor och kvinnor, pojkar och män utsätts för hedersrelaterat våld och 
förövarna kan vara både kvinnor och män. Homo- och bisexuella personer 
samt transpersoner kan vara särskilt utsatta.

Flickor som inte får delta i idrotts-, sex- och samlevnadsundervisning, skol-
resor samt lägerskolor kan vara utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck. 
Likaså pojkar och flickor som har starka begränsningar i privatlivet när det 
gäller pojkvän/flickvän, umgänge och fritidsaktiviteter. Det kan vara pojkar 
som tvingas bevaka sin syster eller kusin på skolan. 

Risk för barnet: att utsättas för sexuella övergrepp
Begreppet sexuella övergrepp innefattar alla former av sexuella handlingar 
eller situationer med sexuell innebörd som påtvingas ett barn av en annan 
person. Det innebär att personen utnyttjar barnets beroendeställning, att 
handlingen utgår från den personens behov, att handlingen kränker barnets 
integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som  
barnet inte kan förstå och inte är moget för. 

Sexuella övergrepp kan ske på många olika sätt: det kan vara verbala sex-
uella anspelningar, att någon blottar sig inför barnet eller ser på pornografisk 
film tillsammans med barnet. Det kan också vara sexuella smekningar, att 
barnet förmås utföra onani på den vuxna, eller på sig själv inför den vuxna 
samt fullbordade vaginala, anala eller orala samlag. 
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Sexuella övergrepp kan ses som brott mot barnets fysiska, psykiska och 
sexuella integritet, där den vuxne inte respekterar barnets gränser. Konse-
kvenserna kan bli att barnet känner sig maktlöst och förlorar tron på att det 
kan bestämma över sig själv och sin kropp överhuvudtaget. I flera former av 
sexuella övergrepp ingår fysiskt våld, dels för att tvinga barnet till under- 
kastelse, dels som del av övergreppet.

Även sexuella händelser och ageranden som skenbart inte har påtvingats en 
ungdom kan vara sexuella övergrepp, eftersom det finns ett maktförhållande 
mellan barn och vuxna, eller mellan yngre och äldre barn. Det kan även före-
komma övergrepp i relation till barnets pojkvän eller flickvän.

Sexuella övergrepp betecknas ibland som tillitsbrott. Det brustna förtroendet 
kan gälla förövaren, men även en förälder som inte förgripit sig på barnet 
men som inte skyddat barnet eller inte trott på barnet efter avslöjandet.  

Risk för barnet: att utsättas för sexuell exploatering
Som sexuell exploatering räknas handel med barn för sexuella ändamål, 
sexuella handlingar mot ersättning och sexuella bilder eller utnyttjande av 
barn för sexuell posering (barnpornografi). Sexuell exploatering kan ske både 
genom internet och vid ett fysiskt möte. Barn kan få eller lovas ersättning i 
utbyte mot sexuella tjänster. Ersättning kan till exempel vara pengar, alkohol, 
presenter, kläder, kontantkort till mobil, skjuts, tak över huvudet eller annat. 
Sexuell exploatering av barn innebär ofta, men inte alltid, att barnet också 
utsätts för sexuella övergrepp.

Risk för barnet: att utsättas för utnyttjande
Barn kan utsättas för utnyttjande på flera olika sätt. Det kan röra sig om att 
barnet tvingas arbeta, tigga, användas i krigstjänst eller begå kriminella  
handlingar såsom stölder. 

En del barn som utnyttjas är också offer för människohandel. Eftersom 
människohandel i många fall handlar om att tjäna pengar, kan formen av 
utnyttjande variera beroende på vad som är mest lönsamt. En del former av 
människohandel, såsom barnäktenskap, kan ske utan ekonomisk vinning. 
Många barn som är utsatta för människohandel är multipelt utsatta och har 
också utsatts för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering. 

Barn som misstänkts vara utsatta för människohandel kommer ofta från 
andra länder och vistas i Sverige utan sina vårdnadshavare, en stor del är 
ensamkommande barn.  
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Triangels sida Föräldrarnas förmåga innehåller de fyra områdena Grund- 
läggande omsorg; Stimulans och vägledning; Känslomässig tillgänglighet 
samt Säkerhet. Dessa områden omfattar ett antal delområden, som här  
presenteras närmare. 

Risk- och skyddsfaktorer som beskrivs i Föräldrarnas förmåga är i huvudsak 
direkta eftersom de sker i samspel med barnet. Dessa faktorer är i huvudsak 
även dynamiska, vilket innebär att de kan vara möjliga att förändra så att 
risken för att barnet far illa och utvecklar psykosociala problem minskar. 

Grundläggande omsorg
Därför är området viktigt
Föräldrarnas grundläggande omsorg har betydelse för barnets utveckling på 
både kort och lång sikt. Barn som utsätts för vanvård och försummelse löper 
ökad risk att drabbas av ohälsa och utveckla psykosociala problem. 

Det är viktigt för barnet att föräldrarna klarar att ge barnet omsorg, och att 
anpassa omsorgen till barnets behov under hela uppväxten. När man bedömer 
föräldrarnas förmåga är det därför viktigt att se hur föräldrarna fungerar i 
vardagen tillsammans med sitt barn och hur de förmår att möta barnets behov 
av omsorg över tid. Deras bemötande av barnet styrs av förmågan att sätta 
barnets långsiktiga behov före sina egna.

Delområden att fokusera på:

• Grundläggande omsorg
• Vardagsrutiner
• Ansvar

 
Forskningsstöd
Delområde   Referens

Grundläggande omsorg  [24, 25, 28, 36, 37, 49, 52, 53, 72,   
    80, 81, 99, 227, 242, 246–249]

Vardagsrutiner  [25, 37–39, 44, 94, 242]

Ansvar   [80, 244]
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Delområden att fokusera på

Grundläggande omsorg 
Skydd för barnet: att ha föräldrar som ger god omsorg och ser till att barnet får  
hälso- och sjukvård och tandvård vid skada och sjukdom
God omsorg om barnet utgör en skyddsfaktor för barnet på både kort och 
lång sikt. Föräldrarna behöver se till att barnet får tillräckligt med mat och 
sömn på rimligt regelbundna tider. Andra aspekter av den grundläggande 
omsorgen är att barnet får tillgång till fysisk aktivitet samt kläder som är 
anpassade till årstid och rörelsebehov. Barnets personliga hygien (t.ex. borsta 
tänder, tvätta sig) och hygienen i boendet (t.ex. rena sängkläder, matplats) 
tillhör också de behov som föräldrarna har ansvar för att upprätthålla.

En skyddsfaktor för barnet kan också vara om föräldrarna har kontakt med 
barnhälsovården och därigenom får råd om föräldraskapet, om samspel, 
barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Det är även ett skydd om 
föräldrarna uppmärksammar och tillgodoser barnets behov av hälso- och 
sjukvård och tandvård vid skada eller sjukdom.

Risk för barnet: att ha föräldrar som brister i att ge omsorg (vanvård).  
Att ha föräldrar som försummar barnets behov av hälso- och sjukvård  
eller tandvård vid skada och sjukdom
Brister i omsorg innebär att barnets behov av daglig omsorg inte tillgodoses 
och att barnet riskerar att utsättas för vanvård. Vanvård utgör en riskfaktor för 
barnets utveckling på både kort och lång sikt och kan påverka både barnets 
hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala relationer. Yngre barn är 
särskilt utsatta eftersom den neurobiologiska utvecklingen kan äventyras vid 
vanvård i ung ålder. 

Risken att barnet far illa kan ytterligare förstärkas om barnets behov av 
hälso- och sjukvård och tandvård vid skada eller sjukdom försummas av 
föräldrarna, det vill säga om föräldrarna inte är uppmärksamma på barnets 
hälsotillstånd och underlåter att söka vård för barnet eller följa vård- 
personalens ordinationer. 

En hög förekomst av olyckor eller skador kan vara ett tecken på att barnet 
är utsatt för fysiskt våld. Det finns tydliga mönster för hur föräldrar som har 
utsatt sitt barn för våld söker vård. Följande situationer kan vara ett tecken på 
att barnet har utsatts för fysiskt våld: 

• Medicinsk hjälp söks påtagligt långt efter att skadan har uppkommit,  
med hänsyn till skadans omfattning och art. 

• Förklaringen av hur skadan skedde är vag eller så detaljerad att det inte 
verkar sannolikt.

• Skadans omfattning och art stämmer inte med förklaringen.
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• Förklaringen om hur skadan uppkom ändras, stämmer inte överens inom 
familjen eller inblandade skyller på varandra.

• Vård för olycksfall och skador har sökts vid upprepade tillfällen och barnet 
har påfallande många olika vårdkontakter.

• Barnet har återkommande uteblivna eller avbokade besök.

Vardagsrutiner
Skydd för barnet: att ha föräldrar som skapar och upprätthåller fungerande  
och förutsägbara vardagsrutiner
Föräldrarnas förmåga att upprätthålla en rimlig regelbundenhet i vardagen 
kan påverka barnets utveckling. Rutiner i vardagen hjälper barn att utveckla 
en regelbunden rytm och gör livet förutsägbart, vilket kan hjälpa barnet att 
känna sig tryggt. Samtidigt behöver föräldrar ha förmåga att göra undantag 
så att rutinerna inte känns för hårda, rigida eller orättvisa för barnet, t.ex. låta 
barnet stanna uppe längre vid en festlig händelse eller när man har lovdagar. 

Föräldrar behöver också lära sina barn och hjälpa dem att passa tider till  
förskola och skola. Det utgör en del av den anpassning och kunskap om  
samhället som barnet behöver för att klara ett självständigt liv längre fram.

Risk för barnet: att ha föräldrar som brister i att skapa och upprätthålla rutiner 
eller som har oförutsägbara vardagsrutiner
Bristande och oförutsägbara vardagsrutiner utgör risker för barnets utveck-
ling på kort och lång sikt. Det kan påverka barnets möjlighet att få de grund- 
läggande behoven tillgodosedda vad gäller mat, sömn och fysisk aktivitet, 
liksom barnets möjlighet att ha en fungerande vistelse i förskola eller skola.  
Bristande och oförutsägbara vardagsrutiner kan höra samman med att 
föräldrarna har egna problem, tillfälligt eller mer bestående. 
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Ansvar
Skydd för barnet: att ha föräldrar som tar ansvar utifrån barnets ålder
Att vara förälder innebär att ta ansvar för sitt barn, såväl känslomässigt som 
praktiskt och att tänka på barnets behov före sina egna. Barnet behöver sam-
tidigt få träna sitt ansvarstagande under uppväxten, och föräldrarna behöver 
anpassa vad barnet får ta för ansvar utifrån barnets ålder och förmåga. Gen-
om att anpassa sin grundläggande omsorg till barnets aktuella behov hjälper 
föräldrarna barnet att utveckla sitt eget ansvarstagande. 

Risk för barnet: att ha föräldrar som brister i att ta ansvar och som ger ett  
orimligt ansvar till barnet
Bristande föräldraansvar och orimliga krav på barnets ansvarstagande utgör 
risker för barnets utveckling och kan innebära att barnet utsätts för försum-
melse eller vanvård. Ett orimligt krav på ansvarstagande kan till exempel 
innebära att barnet får ta betydande ansvar i hemmet för matlagning, städning 
och tvätt eller att barnet ofta tröstar eller skyddar föräldern från att göra sig 
själv illa, exempelvis vid psykiatrisk sjukdom eller missbruk.

En förälder som ber sitt barn att ta beslut i viktiga frågor, som vill vara 
barnets kompis på lika villkor eller som söker tröst och fysisk närhet hos 
sitt barn kan orsaka en rollförvirring i samspelet som kan vara till skada för 
barnets utveckling. 

Till bristande ansvar hör också föräldrar som är överbeskyddande och tar 
ansvar på ett alltför kontrollerande sätt. Det kan utgöra en risk för barnets 
utveckling, eftersom det kan hindra barnet från att få uppleva och utforska. 

Risk för barnet: att ha föräldrar som brister i sin tillsyn av barnet
Föräldrarna behöver ha förmåga och insikt i vad som är rimlig tillsyn om sitt 
barn och i vilken utsträckning barnet kan klara sig själv. Bristande tillsyn om 
barnet och brister i den grundläggande säkerheten i exempelvis hemmet, i 
trafiken eller vid bad, ökar risken för att barnet ska utsättas för olyckor och 
faror. 

En hög förekomst av olyckor eller skador kan också vara ett tecken på att 
barnet är utsatt för fysiskt våld. 
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Stimulans och vägledning
Därför är området viktigt
Barn behöver stimulans och uppmuntran från sina föräldrar för att utveck-
la sina förmågor i en rad avseenden, alltifrån kognitiv förmåga till fysiska 
prestationer. Barn som inte får tillräckligt med stimulans i sin utveckling  
riskerar att drabbas av utvecklingsförseningar som påverkar dem på både 
kort och lång sikt och som kan öka risken för psykosociala problem. 

Delområden att fokusera på:

• Stimulans och engagemang
• Vägledning och uppfostringsstrategier

Forskningsstöd
Delområde    Referens

Stimulans och engagemang [24, 25, 28, 39, 44, 49, 103,   
     104, 250–252]

Vägledning och    [24, 25, 28, 35, 36, 44, 49, 72,  
uppfostringsstrategier  81, 94, 242, 253–255]

 
Delområden att fokusera på

Stimulans och engagemang
Skydd för barnet: att ha föräldrar som ger stimulans och engagerar sig i barnet. 
Att ha föräldrar med realistiska förväntningar på barnets utveckling och  
förutsättningar 
För spädbarn utgör samspelet med föräldrarna den viktigaste stimulansen. 
I förskoleåldern får lek med jämnåriga en växande betydelse, och för barn i 
skolåldern utgör samvaron med jämnåriga en allt viktigare del av tillvaron. 
Föräldrarnas roll övergår under barnets uppväxt allt mer till att stödja barnet 
att engagera sig i utvecklande aktiviteter. 

Barn behöver respons och bekräftelse utifrån sina egna förutsättningar. Om 
föräldrarna har realistiska förväntningar på vad barnet ska klara av och som 
överensstämmer med barnets utvecklingsnivå, så ger det barnet förutsättningar  
att få realistiska förväntningar på sig själv. Det är viktigt att föräldrarna eller 
någon annan vuxen engagerar sig i barnets skolarbete och skolsituationen 
i sin helhet. Föräldrarnas engagemang kan ha betydelse för hur motiverat 
barnet blir att anstränga sig i t.ex. skolan. 
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Barn behöver få leka med och umgås med andra barn och få stöd i att ut-
veckla olika färdigheter och fritidsintressen. Föräldrar har olika ekonom-
iska förutsättningar att stötta sina barns aktiviteter. Det viktiga är dock att 
föräldrar genom uppmuntran och initiativ hjälper sina barn att ta vara på de 
möjligheter som finns. Det är samtidigt viktigt att barnet inte tvingas vara 
med i allt för många fritidsaktiviteter eller att göra saker som han eller hon 
inte vill. Föräldrarnas engagemang behöver kombineras med respekt för 
barnets integritet. Föräldrar behöver respektera sina barns privata gränser, 
särskilt när barnet kommit upp i skolåldern.

Det är viktigt att föräldrar har en respektfull nyfikenhet för barns vardag 
online och exempelvis fråga om fritiden online: vad man har gjort och vilka 
man har träffat. Det är också viktigt att respektera barnets integritet och  
stigande självbestämmande även när det gäller vardagen online. 

Risk för barnet: att ha föräldrar som brister i att ge stimulans och som inte  
engagerar sig i barnet. Att ha föräldrar med orealistiska förväntningar på  
barnets utveckling
Barn som växer upp med föräldrar som saknar förmåga att ge barnet stimu-
lans och att engagera sig i barnet på en rimlig nivå löper ökad risk att ut- 
veckla psykosociala problem. Det kan även innebära att barnets potential inte 
tas tillvara och att barnets utveckling kan påverkas negativt. Om föräldrar 
inte ägnar tid åt barnet eller avvisar dem kan det påverka barnets självkänsla 
negativt. Allvarligt bristande stimulans, där barnet exempelvis försummas, 
lämnas åt sig själv eller isoleras utgör en form av psykisk misshandel med 
risk för emotionella, beteendemässiga och kognitiva svårigheter hos barnet. 

Såväl brist på engagemang som ett överdrivet starkt engagemang kan utgöra 
en riskfaktor för barnets utveckling. Om föräldrarna tillskriver barnet andra 
egenskaper än vad det faktiskt har och pressar det att utvecklas i en riktning 
som inte står i relation till barnets egna resurser och möjligheter kan det leda 
till att barnets möjligheter att utvecklas begränsas.

Vägledning och uppfostringsstrategier
Skydd för barnet: att ha föräldrar med en tydlig och empatisk uppfostringsstil
En tydlig och empatisk uppfostringsstil (även kallad auktoritativ) hos 
föräldrarna är mest gynnsam för barns hälsa och utveckling. En sådan  
hållning innebär att föräldrarna är de som bestämmer i olika frågor och är  
tydliga med vad som gäller. Det innebär samtidigt att föräldrarna är empatis-
ka, lyssnar på och tar hänsyn till barnets åsikter när det är rimligt och möjligt. 

Risk för barnet: att ha föräldrar med en auktoritär uppfostringsstil,  
inkonsekventa uppfostringsstrategier eller försummande hållning. Att ha  
föräldrar som har svårigheter att hantera konflikter och gränssättning 
En auktoritär eller inkonsekvent uppfostringsstil kombinerat med bristande 
respekt eller intresse för barnets åsikter ökar risken både för att barnet ska 
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utsättas för våld och utveckla psykosociala problem. Med en auktoritär stil 
menas här hårda uppfostringsmetoder, till exempel aga eller inlåsning som 
bestraffning för ett oönskat beteende. Inkonsekventa uppfostringsstrategier 
innebär exempelvis att föräldern ofta ändrar åsikt om vad som är rätt eller fel, 
vad barnet får göra eller inte göra.

Även föräldrar som har en försummande hållning, som inte sätter gränser 
eller som inte visar sina barn kärlek, kan öka risken för en avvikande ut-
veckling hos barnet. Barn, vars föräldrar inte är empatiska med barnet, har 
en ökad risk för att utveckla olika problembeteenden. Om föräldrarna har en 
positiv eller försummande inställning till exempelvis användning av alkohol 
och narkotika kan det ha stor betydelse för barnets eget förhållningssätt till 
alkohol och narkotika.

Ytterligare en riskfaktor kan vara om föräldrarna har svårt att hantera kon- 
flikter och gränssättning för barnet på grund av egen problematik, stress eller 
trötthet. Det är viktigt att uppmärksamma om föräldrarna upplever att de ofta 
går över gränsen i konflikter med sitt barn och om detta kan innebära risk för 
barnet att utsättas för situationsbundet verbalt eller fysiskt våld. Detta har vi-
sat sig vara särskilt vanligt om barnet har svårigheter som påverkar samspelet 
med föräldrarna, exempelvis utåtagerande beteende eller svår trotsighet.

Känslomässig tillgänglighet
Därför är området viktigt
Känslomässig tillgänglighet är ytterligare en central del i föräldrarnas förmå-
ga som påverkar barnets utveckling och risken att utveckla psykosociala 
problem. Stabilitet i kontakt, känslomässig reglering och skydd liksom 
känslomässigt stöd utgör alla viktiga delar som kan vara skyddande för  
barnets utveckling eller innebära att barnet känslomässigt försummas. 

Delområden att fokusera på:

• Stablitet i kontakt
• Känslomässig reglering och skydd
• Känslomässigt stöd

Forskningsstöd
Delområde   Referens

Stabilitet i kontakt  [24, 34, 38, 256]

Känslomässig reglering  [24, 34–37, 44, 52, 53, 56, 68, 72,  
och skydd   80, 99, 114, 176, 197, 227, 242, 257]

Känslomässigt stöd  [25, 28, 36, 39, 44, 49, 74, 90, 103,   
    104, 258–266]
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Delområden att fokusera på

Stabilitet i kontakt
Skydd för barnet: att ha föräldrar som är pålitliga, förutsägbara och varaktiga  
i relationen med barnet 
Ett varaktigt och stabilt förhållande till båda föräldrarna liksom nära relation-
er till dem kan utgöra skydd för barnets utveckling.

Risk för barnet: att ha föräldrar som är oförutsägbara i relationen med barnet 
och som upprepat har orsakat kontinuitetsbrott i relationen till barnet
Barnets utveckling kan påverkas negativt av föräldrar som inte har förmåga 
att upprätthålla en stabil kontakt med barnet, utan där kontakten präglas av 
oförutsägbarhet och upprepade kontinuitetsbrott. Svårigheter hos föräldrarna 
i form av psykiska problem, missbruk liksom om det förekommer våld mel-
lan föräldrarna kan påverka föräldrarnas förmåga att organisera familjens och 
barnets liv på ett stabilt och förutsägbart sätt. 

Känslomässig reglering och skydd 
Skydd för barnet: att ha föräldrar som är känslomässigt tillgängliga 
Föräldrar som är känslomässigt tillgängliga och närvarande för sitt barn,  
skyddar barnet när det behövs. En förälder som kan behärska sina egna 
känslor (känslomässig reglering), kommer att kunna stärka barnets förmåga 
att själv lugna ner sig (barnets känslomässiga reglering).

Risk för barnet: att ha föräldrar som brister i sin känslomässiga reglering  
och sitt känslomässiga skydd
När föräldrar brister i sin förmåga att känslomässigt skydda och ge trygghet 
till sitt barn, kan barnets egen förmåga till känslomässig reglering påverkas 
negativt och barnets hälsa riskeras. 

Om en förälder är aggressiv eller våldsam mot barnet eller mot andra eller 
om föräldern är förvirrad eller okontaktbar (t. ex. på grund av missbruk eller 
psykisk sjukdom) kan det vara skrämmande och hotfullt för barnet. Eftersom 
det kan vara svårt för föräldern att samtidigt utgöra ett känslomässigt skydd 
för barnet kan närheten till föräldern i dessa fall vara en känslomässig  
påfrestning för barnet. 

Det finns situationer där föräldrars förmåga att ge trygghet och skydd kan 
brista på grund av hot och faror, såsom krig eller politisk eller religiös förföl-
jelse. Föräldrar som upplevt traumatiska händelser, kan få svårigheter att 
känslomässigt skydda sitt barn på både kort och lång sikt. 

Känslomässigt stöd 
Skydd för barnet: att ha föräldrar som ger ett känslomässigt stöd till barnet 
Värme och lyhördhet gentemot barnet är viktiga förmågor hos föräldrar för 
att barn ska utvecklas väl och få en trygg anknytning. 
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Det är också viktigt att barnet får känna att det alltid går att söka sig till 
föräldrarna i svåra situationer och få tröst och stöd. Föräldraförmågan att  
lugna och trösta baseras på att föräldrarna är trygga i att vara de som tar  
ansvar för barnet och en önskan att finnas tillgänglig som barnets stöd. 

Förmågor man har iakttagit hos föräldrar som ger fungerande känslomässigt 
stöd är att tillskriva sitt barn positiva intentioner och förmågor, tona in bar-
nets känsloläge och spegla det. I dessa positiva relationer ser man också en 
ömsesidighet i samspelet mellan barnet och föräldrarna.

Risk för barnet: att ha föräldrar som känslomässigt försummar barnet 
Ett bristande positivt känslomässigt engagemang i barnet kan visa sig gen-
om att föräldrarna är otillgängliga och inte psykiskt närvarande för barnet. 
Känslomässig försummelse innebär avsaknad av känslomässigt stöd i bar-
nets utveckling och utgör en riskfaktor för barnet på både kort och lång sikt. 
Föräldrar som försummar sina barn tycks inte vara lika lyhörda och tar inte 
lika mycket kommunikativa initiativ som föräldrar som inte försummar sina 
barn. Detta kan få till följd att barnets anknytning blir otrygg eller desorien- 
terad, vilket kan leda till att barnet inte kan utveckla en inre kontroll och 
förstå egna känslor och impulser.

Säkerhet 
Därför är området viktigt
Föräldrar som utsätter barnet för våld eller hot brister antingen tillfälligt eller 
upprepat i sin skyddande förmåga gentemot barnet. 

Föräldrarnas förmåga att skydda sitt barn från att utsättas för olika typer av 
våld, övergrepp och utnyttjande är grundläggande för att minska risken att 
barnets utveckling skadas och att barnet utvecklar psykosociala problem.  
Ett fungerande skydd kan innebära att både förhindra att barnet utsätts och att 
ha insikt i de skadliga effekter som våld, övergrepp och utnyttjande har för 
barnets utveckling.  

Föräldrarnas förmåga att skydda sitt barn från andra typer av skador och 
olyckor ryms inom förmågan Grundläggande omsorg.

Delområden att fokusera på:

• Skydd mot psykiskt och fysiskt våld 
• Skydd mot att bevittna och uppleva allvarliga konflikter eller våld mellan 

vuxna
• Skydd mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering
• Skydd mot utnyttjande
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Forskningsstöd
Delområde    Referens

Skydd mot psykiskt och  [24, 28, 31, 32, 36, 37, 39, 44,   
fysiskt våld    45, 49, 53, 72, 74–76, 80, 81,   
     90, 91, 99, 103, 104, 197,   
     237, 240, 244, 249]

Skydd mot att bevittna och  [24, 28, 34, 36, 37, 39, 44, 49, 52,  
uppleva allvarliga konflikter 68, 72, 78, 79, 242–244] 
eller våld mellan vuxna

Skydd mot sexuella övergrepp  [32, 36, 38, 39, 52, 55, 72–74, 76,  
och sexuell exploatering  77, 81, 83–93, 97–102, 104, 244] 
 
Skydd mot utnyttjande  [24, 25, 28, 39, 44, 45, 49, 74, 80,  
     90, 91, 99, 103, 237]

Delområden att fokusera på

Skydd mot psykiskt och fysiskt våld
Skydd för barnet: att ha föräldrar med en tydlig och empatisk uppfostringsstil. 
Att ha föräldrar som skyddar barnet mot att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld. 
Att ha föräldrar med en negativ attityd till uppfostringsaga och med insikt om 
vålds skadliga effekter och om barnets behov av stöd
En tydlig och empatisk uppfostringsstil liksom en negativ attityd till  
uppfostringsaga minskar risken för att barnet ska utsättas för våld. 

Skyddande för barnet är också om föräldrarna vid händelse av våld eller risk 
för våld har god insikt om våldets skadliga effekter för barnet och förmåga 
att skydda barnet från att det händer igen. Föräldrarna behöver också kunna 
ge barnet känslomässigt stöd och se om barnet har ytterligare stödbehov och 
efterfråga detta.

Risk för barnet: att ha föräldrar som utsätter barnet för psykiskt och fysiskt våld 
eller har en positiv attityd till uppfostringsaga. Att ha föräldrar som har svårt att 
sätta gränser. Att leva i en familj där det förekommer våld mellan de vuxna
Psykiskt och fysiskt våld utgör riskfaktorer för barnet, särskilt om det är 
upprepat, omfattande eller kraftigt. Det finns en rad olika faktorer som 
ökar risken för att föräldrarna ska utsätta barnet för våld och därmed också 
risken för att barnet ska utveckla psykosociala problem. En positiv attityd 
till aga ökar risken för att barnet utsätts för våld som en del i uppfostran. Om 
föräldrarna ofta upplever stress och trötthet eller är påverkade av alkohol 
eller droger ökar risken för situationsbundet våld mot barnet. 
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Den starkaste riskfaktorn för att barnet ska utsättas för våld är om det före-
kommer våld mellan de vuxna i hemmet. Risken är då stor att barnet utsätts 
för upprepat och systematiskt våld. Våld i familjen innebär också en risk 
för att föräldraförmågan påverkas även hos den som utsätts för våldet. En 
förälder som utsätts för våld upplever ofta en hög stress i sitt föräldraskap, 
vilket kan medföra att de själva använder ökat fysiskt och psykiskt våld mot 
sina barn. 

Föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning eller ett psykiskt 
funktionshinder kan vara mer irritabla och lättare agera ut eventuell frustra-
tion. Det medför en ökad risk för att utsätta sina barn för bristande omsorg 
och fysisk misshandel. 

Det finns olika orsaker till våld. Ett sätt för att kunna förstå orsaker till våld 
och för att kunna bedöma allvarlighetsgraden för barnet är att göra en  
kategorisering av våldet:

• Kontrollerade bestraffningsmetoder orsakade av föräldrarnas positiva  
attityd till uppfostringsaga

• Situationsbundet våld, vanligen stressutlöst
• Upprepat och systematiskt våld (ofta i kombination med våld mellan vuxna)

Skydd mot att bevittna och uppleva allvarliga konflikter eller våld  
mellan vuxna
Skydd för barnet: att leva i en familj där de vuxna har ett fungerande samspel 
med varandra. Att ha föräldrar som skyddar barnet mot att bevittna och  
uppleva våld. Att ha föräldrar med insikt om vålds skadliga effekter och barnets 
behov av stöd
Ett fungerande samspel mellan de vuxna i hemmet är en skyddande faktor för 
barnet, liksom frånvaro av allvarliga konflikter som kan innebära att barnet 
tvingas bevittna våld mellan de vuxna vid upprepade tillfällen. Föräldrarna 
behöver skydda barnet från att bevittna och uppleva våld. Det är också  
skyddande för barnet om föräldrarna vid händelse av våld eller risk för våld 
har god insikt om våldets skadliga effekter för barnet och har förmåga att 
skydda barnet från att det händer igen. Det är också ett skydd om föräldrar-
na kan ge barnet känslomässigt stöd, samt har förmåga att se om barnet har 
ytterligare stödbehov och i så fall efterfråga detta. 

Risk för barnet: Att bevittna eller uppleva våld mellan vuxna. Att leva i en familj 
där det förekommer normalisering av våld eller allvarliga konflikter
Att som barn bevittna våld mellan vuxna utgör en riskfaktor för barnets ut-
veckling på både kort och lång sikt, särskilt om våldet är upprepat eller kraft-
igt. Allvarliga konflikter mellan de vuxna liksom en normalisering av den ene 
förälderns kontroll över den andre ökar risken för att barnet ska uppleva eller 
bevittna våld. 
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Om en våldutsatt förälder har svårt att skydda barnet i en situation där hon 
eller han själv blir utsatt (försummelse) ökar detta risken ytterligare för  
barnet.

Skydd mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering
Skydd för barnet: att ha föräldrar som förmedlar respekt för varandras integritet 
inom familjen. Att ha föräldrar som skyddar barnet mot att utsättas för sexuella 
övergrepp eller sexuella exploatering. Att ha föräldrar med insikt om skadliga 
effekter av sexuella övergrepp eller sexuell exploatering och barnets behov av 
stöd
Föräldrar behöver förmedla normer som innebär att man respekterar  
varandras integritet i familjen. Föräldrar behöver skydda barnet från att utsät-
tas för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering. Föräldrar behöver även 
skydda barn från risker för att utsättas för övergrepp via internet t.ex. från att 
okända personer ska kontakt med barnet i syfte att senare begå ett övergrepp 
(grooming) eller att barnet ska uppmanas ta värvning online. 

Risk för barnet: att ha föräldrar som utsätter barnet för sexuella övergrepp eller 
sexuell exploatering
Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering har en 
ökad risk att utveckla psykosociala svårigheter.

Sexuella övergrepp betecknas ibland som tillitsbrott. Det brustna förtroendet 
kan gälla förövaren, men även en förälder som inte förgripit sig på barnet 
men som inte skyddat barnet eller inte trott på barnet efter avslöjandet. 

Skydd mot utnyttjande
Skydd för barnet: att ha föräldrar som skyddar barnet mot att utsättas för  
utnyttjande. Att ha föräldrar med insikt om skadliga effekter av utnyttjande  
och barnets behov av stöd
Föräldrarna behöver skydda sina barn från att involveras i eller söka sig till 
sociala gemenskaper där det finns risk att barnet utnyttjas. Det kan exempel-
vis vara grupper där sådant beteende ingår i den sociala gruppnormen eller 
där man har kriminella, våldsbejakande eller på andra sätt socialt avvikande 
ideal. 

Risk för barnet: att ha föräldrar som utsätter barnet för utnyttjande
Det är en risk för barn att ha föräldrar som utnyttjar barnet genom att in-
volvera det i handlingar som är kriminella eller socialt stigmatiserande. Det 
kan vara föräldrar som tvingar barnet att arbeta, tigga eller begå kriminella 
handlingar. Det kan även vara föräldrar som lämnar barnet till någon som 
utnyttjar barnet eller brister i att skydda barnet från att utnyttjas av någon 
annan, exempelvis i form av människohandel. 

GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM
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I detta avsnitt beskrivs de olika stegen i handläggningen utifrån den  
nationella informationsstruktur, (NI), och hur denna struktur används för att 
beskriva de olika stegen av handläggning med stöd av BBIC. 

Den nationella informationsstrukturen
Handläggningens olika steg beskrivs utifrån den övergripande individanpas-
sade processmodellen för socialtjänst, som den är föreslagen i den nationella 
informationsstrukturen (NI). NI ska stödja målet att uppnå en ändamålsenlig 
och strukturerad dokumentation genom att förbättra och strukturera hante- 
ringen av information inom vård och omsorg. För detta ändamål har en  
gemensam struktur tagits fram för den information som behöver hanteras 
kring en individ som är föremål för hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

NI:s processmodell i relation till BBIC
Den struktur som NI ger har legat till grund för hur de olika handlägg- 
ningsstegen beskrivs både i denna grundbok och i BBIC i stort. Syftet är att 
förtydliga för handläggaren var i handläggningen av ett ärende man befinner 
sig. Eftersom de olika stegen återkommer i olika publikationer ska det också 
underlätta förståelsen för vilket stöd som finns för vilket steg.

Vissa anpassningar har dock gjorts i den ursprungliga NI-modellen för att 
på ett enklare sätt kunna beskriva de olika handläggningsstegen utifrån ett 
BBIC-perspektiv. Eftersom de två stegen Utforma uppdrag och Genomföra 
uppdrag i praktiken kan vara svåra att separera är de i BBIC sammanslagna 
till ett steg: Utforma och genomföra uppdrag. En annan anpassning i BBIC 
är att steget Utreda ibland beskrivs med hjälp av delsteg. Det beror på att 
Utreda i BBIC spänner över ett stort område och innehåller flera olika  
delsteg.  

Aktualisera        Utreda                        Besluta 
                   

Utforma och genomföra uppdrag         Följa upp
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Stöd av BBIC i dokumentationen
I BBIC finns dokumentationsstöd som ger en beskrivning av vad som bör 
dokumenteras från det att ett ärende inleds med en anmälan, information på 
annat sätt eller ansökan, vidare till utredning och insatser över till uppfölj- 
ning och kommande avslut. 

Dokumentationsstödet är just ett stöd, och täcker inte in alla dokumentations- 
krav eller arbetsmoment i handläggningen, vid genomförandet av en insats 
eller uppföljningen. 

I denna grundbok nämns det stöd för handläggning och dokumentation som 
BBIC erbjuder kortfattat efter varje steg. För mer information om dokumen-
tationsstödet hänvisas till Metodstöd för BBIC och Informationsspecifikation 
för BBIC.

Grundboken ger stöd i arbetet med BBIC 
Det kan inte nog betonas att denna grundbok inte ska ses som en handbok 
för myndighetsutövning eller för handläggning och dokumentation. Denna 
bok beskriver vilket stöd som BBIC erbjuder i handläggningen av ett ärende. 
Den beskriver inte alla de juridiska ställningstaganden och svåra eller akuta 
situationer som en handläggare möter i sitt arbete. För den typen av vägled-
ning hänvisar vi till lagstiftning och till de allmänna råd, föreskrifter och 
handböcker som Socialstyrelsen gett ut i ämnet. 

BBIC Dokumentationsstöd
Dokumentationsstödet presenteras utifrån de fem handläggningsstegen i 
BBIC. De olika stegen visas som fält i den övre kanten och under respektive 
steg visas det dokumentationsstöd som BBIC erbjuder.  
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Aktualisera 

Ett barn kan bli aktuellt inom socialtjänsten på flera olika sätt: genom  
anmälan, ansökan eller information som fås på annat sätt. I mottagandet av 
informationen, oavsett dess form, är det viktigt att försöka få en så klar bild 
som möjligt av vad ärendet gäller. Handläggaren kan behöva ställa  
kompletterande frågor för att få den information som behövs för att underlät-
ta förhandsbedömningen eller den kommande handläggningen av ärendet.18  

Förhandsbedömning
En förhandsbedömning är den bedömning av en anmälan eller information 
på annat sätt som avgör om socialtjänsten ska inleda en utredning eller inte. 
En förhandsbedömning kan omfatta följande tre delar: skyddsbedömning, 
genomgång av tidigare kännedom samt kontakter. 

Omedelbar skyddsbedömning
När en anmälan inkommer ska socialtjänsten genast göra en bedömning 
av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd.19 Tecken på 
att barnet kan behöva omedelbart skydd kan återfinnas i BBIC-triangelns 
samtliga sidor. Det kan handla om behov av skydd som beror på föräldrarnas 
förmåga, faktorer i familj och miljö eller barnets egen situation eller ut-
veckling. Skyddsbedömningen kan leda till att en utredning behöver inledas 
omgående.20 

Socialtjänstens kännedom
Som underlag i förhandsbedömningen får socialtjänsten ta del av det som 
tidigare är känt om barnet inom den egna socialtjänsten. Om det är möjligt 
bör socialtjänsten ta del av tidigare inkomna anmälningar om barnet som inte 
har lett till utredning21. Denna information kan ge ytterligare vägledning i om 
man ska inleda utredning eller inte.

Kontakter under förhandsbedömningen
Under förhandsbedömningen kan socialtjänsten kontakta den eller de person-
er som anmälan rör för att ytterligare undersöka om anmälan kan medföra 
åtgärder från nämnden. Om en anmälan behöver förtydligas kan en förnyad 
kontakt tas med anmälaren [267].

Ett anmälningsmöte som sker under förhandsbedömningen kan ge viktig 
information och utgöra en del av det underlag som bedöms. 

18. För förslag på frågor att ställa vid mottagandet av en anmälan, se Metodstöd för BBIC.
19. 11 kap. 1 a § SoL
20. Prop. 2012/13:10 s. 60
21. SOSFS 2014:6
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Beslut om att inleda utredning
Utifrån informationen som inhämtats under förhandsbedömningen ska  
socialtjänsten fatta ett beslut om att inleda utredning eller inte.  
BBIC-triangelns områden, delområden och viktiga aspekter kan vara  
ett stöd i detta.22  

Dokumentationsstöd för Aktualisera 

I BBIC finns följande dokumentationsstöd för aktualiserafasen: 

• Ansökan om bistånd
• Anmälan/information på annat sätt
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.

22. För förslag på frågor till stöd vid beslut om att inleda utredning, se Metodstöd för BBIC.
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Handläggningssteget Utreda innehåller flera delsteg
Vissa anpassningar har gjorts i den ursprungliga NI-modellen utifrån ett 
BBIC-perspektiv. En sådan anpassning är att steget Utreda ibland beskrivs 
med hjälp av delsteg. 

Eftersom utredningsarbete innehåller flera olika steg är detta kapitel i  
grundboken indelat i flera avsnitt:

1. Planera utredning

2. Inhämta uppgifter

3. Bedöma behov och förutsättningar för olika beslut

4. Sammanställa beslutsunderlag

Parallellt med dessa steg sker planering och samverkan. I denna bok är  
Planera och samverka samlat i ett avsnitt och avslutar genomgången, men 
pågår i praktiken samtidigt som de andra fyra stegen, som figuren nedan 
illustrerar:  

                            Planera och samverka

Planera 
utredning

Inhämta  
uppgifter 

Bedöma  
behov och     
förutsättningar  
för olika beslut   

Sammanställa 
besluts- 
underlag 
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Planera utredning
Varje utredning inleds i BBIC med en planering över vad som ska klargöras 
i utredningen och hur detta är tänkt att gå till. När utredningen planeras är 
det viktigt att barnets skyddsbehov står i centrum. Planeringen ska besvara 
följande frågor:

• Vad ska utredas? (Utredningens frågor)
• Hur ska svaren hittas? (Planering av utredningens genomförande)
Planeringen sammanställs i en utredningsplan.

Samarbete med barn och föräldrar 
Socialtjänsten bör planera utredningen i nära samråd med barnet utifrån hans 
eller hennes ålder och mognad samt med barnets vårdnadshavare.23 Delak-
tighet, tydlighet och insyn är nyckelord, och vikten av att låta barnet och dess 
familj och eventuell god man vara delaktiga kan inte nog understrykas. Den 
inledande kontakten med barnet och föräldrarna kan spela en stor roll för det 
fortsatta arbetets förlopp. Ett sätt att främja samarbetet med familjen kan vara 
att bjuda in barnet och föräldrarna till ett möte för att planera utredningen. 

I planeringen med familjen går det att använda BBIC-triangeln som utgångs- 
punkt både för att informera om vad som generellt är viktigt i en barnavårds- 
utredning och för att diskutera vilka områden som är relevanta i det aktuella 
fallet. Detta bidrar till tydlighet inför familjen när det gäller utredningens 
innehåll, omfattning och tidsramar. Även om familjen inte vill delta i plan-
eringen är det viktigt att planeringen görs.

Om utredningen gäller ett ensamkommande barn behöver handläggaren an-
passa informationen och utredningsplaneringen utifrån det faktum att barnet 
nyligen har anlänt till Sverige och inte har sina föräldrar här. I dessa fall be-
höver samarbete ske med barnets gode man. Det är sannolikt att utrednings- 
planen behöver revideras och konkretiseras i takt med att handläggaren lär 
känna och får mer kunskap om barnet. 

Vad ska utredas?
En anmälan till socialtjänsten är en signal på att barnet kan fara illa och kan 
vara i behov av stöd eller skydd. Men anmälan i sig anger oftast lite om om-
fattningen, komplexiteten eller orsakerna till barnets eventuella utsatthet. 

Triangeln ger vägledning om vad som kan utredas. Det betyder emellertid 
inte att alla områden i triangeln ska utredas i alla ärenden. Triangeln är ett 
hjälpmedel för handläggaren för att inte glömma bort viktiga områden. En 
prövning av vad som är relevant behöver alltid göras. 

Orsakerna till barnets utsatthet är ofta komplexa. Genom BBIC-triangelns 
olika områden och delområden får handläggaren stöd i vad som kan behö-
va uppmärksammas i utredningen, med utgångspunkt i aktuell kunskap om 
23. SOSFS 2014:6
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multipel utsatthet och överlappande problematik. Exempelvis kan en an-
mälan handla om skolproblematik, men utredningen kan visa att den faktor 
som orsakar skolproblemen återfinns under föräldraförmågan. Det krävs att 
handläggaren är medveten om att så kallad multipel utsatthet är vanligt. Det 
innebär att man t.ex. kan behöva ställa frågor om våld och missbruk även om 
det i den ursprungliga anmälan om bristande omsorg inte fanns någon ut- 
tryckt oro för det. På samma sätt kan frågor om våld och missbruk i hemmet 
behöva ställas även om anmälan rör en ungdoms eget destruktiva beteende. 

I de flesta fall behöver utredningen omfatta flera eller samtliga områden: 
barnets familj och miljö, barnets utveckling och föräldrarnas förmåga. Värt 
att tänka på är att även om ett område valts ut som relevant för utredningen, 
behöver inte samtliga delområden utredas på djupet. 

Valet av frågor
Frågorna i utredningen syftar till att vägleda utredningsarbetet för att kun-
na bedöma om barnet behöver stöd eller skydd eller om familjen behöver 
stödjande insatser. Frågorna ska ringa in vad som ska klargöras i utredningen. 
Varje barns situation är unik. Vilka frågor som behöver besvaras måste därför 
anpassas utifrån varje enskild situation. Barnet och familjen har kunskap om 
situationen som ska utredas och därför är deras delaktighet en betydelsefull 
del vid utformandet av frågor.

De flesta utredningar av barn som far illa behöver ha relativt breda frågor, 
i varje fall inledningsvis. Dessa kan formuleras med BBIC-triangeln som 
stöd.24 De övergripande frågorna kan vid behov kompletteras med mer speci-
fika frågor, antingen direkt eller under utredningens gång. 

I de fall risk- eller skyddsfaktorer framkommer i utredningsarbetet behöver 
kunskapen om dem fördjupas. Det görs genom att klargöra: i vilka situationer 
de uppkommer, hur ofta, hur omfattande och vilka konsekvenser de kan få 
för barnet. Om utredningen blir alltför övergripande blir det svårare att längre 
fram göra en saklig analys av barnets behov. 

Särskilda anpassningar av frågorna
Om barnets föräldrar är avlidna eller långvarigt förhindrade att utöva sitt 
föräldraskap kan deras omsorgsförmåga av förklarliga skäl inte utredas. Det 
gäller även ensamkommande barn, eftersom barnets föräldrar inte befinner 
sig i Sverige och därmed inte kan ta hand om barnet. Det medför i de flesta 
fall att fokus i frågorna och därmed i utredningen kommer vara barnets  
nuvarande situation och aktuella behov.  

24. För förslag på övergripande och specifika frågor se Metodstöd för BBIC.
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Hur ska svaren hittas?
När utredningens frågor har tagits fram är det dags att bedöma vilken informa-
tion som behöver samlas in för att frågorna ska kunna besvaras. Bristfälliga 
utredningar kan leda till felaktiga eller olämpliga beslut med höga kostnader, 
mänskligt och ekonomiskt, som följd [268]. Utredningen ska dock inte bli 
mer omfattande än omständigheterna i ärendet kräver. 

Val av källor för utredningen
Att samla in uppgifter om och få insikt i en familjs livssituation är nyckel-
moment i utredningen och familjens medverkan är väsentlig. Barnets och 
föräldrarnas delaktighet är också viktig när man planerar kontakt med andra 
utanför familjen. 

Att utreda ett barns situation kräver allsidig kunskap om barns utveckling, 
föräldrars förmåga och familjers situation. Det innebär att socialtjänsten 
behöver vara uppmärksam på när de egna kunskaperna inte räcker till och när 
det behövs hjälp av experter och andra myndigheter, t.ex. barn- och ungdoms- 
psykiatrin, skola eller den egna verksamheten för missbruk.

Om det finns lämpliga standardiserade bedömningsmetoder kan de användas 
i utredningen. Handläggaren bör då beskriva i planeringen vilka metoderna 
är. Det kan dessutom vara lämpligt att beskriva hur och när de är tänkta att 
användas. 

Behov av revidering av planeringen
Handläggaren ska vara uppmärksam på att utredningsplanen kan behöva rev-
ideras under utredningens gång. Frågorna kan i takt med att handläggaren får 
mer information behöva förtydligas, förändras eller byta inriktning. 

Dokumentationsstöd för Planera utredning  

I BBIC finns ett dokumentationsstöd för planera utredningsfasen  
i form av: 

• Utredningsplan 
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.
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Inhämta uppgifter
Utredningsplanen och triangeln som stöd
Utredningsplanen ska fungera som vägledning under utredningsarbetet. 
BBIC-triangelns delområden och viktiga aspekter kan vara ett praktiskt stöd 
för handläggaren i arbetet med att hämta in relevanta uppgifter. 

I föregående avsnitt beskrevs kort de val av källor som görs i utrednings- 
planeringen. I detta avsnitt kommer följande källor att beskrivas:

• Samtal med barn och föräldrar
• Referenspersoner och sakkunniga
• Socialtjänstens kännedom om barnet och familjen
• Standardiserade bedömningsmetoder

Samtal med barn och föräldrar
Alla utredningar ska ha ett barnperspektiv och anpassas till varje barn och 
situation. Möten och samtal med barnet bör få stort utrymme i utredningen. 
Det kan gälla såväl observationer, enskilda samtal med barnet, samtal till-
sammans med viktiga vuxna eller annan kommunikation med barnet. Samtal 
med barnet måste genomföras lyhört och flexibelt med hänsyn till barnets 
ålder och utvecklingsnivå. Handläggaren ska följsamt låta barnet själv berätta 
om sin situation [269]. Barnet får inte pressas på synpunkter eller sättas i 
svåra valsituationer [269–271]. Samtalen ska även på ett adekvat sätt ge  
barnet den information hon eller han behöver.

Vid en utredning till skydd eller stöd för barnet har socialnämnden rätt att 
tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke, och utan att hon eller han 
är närvarande.25 Möjligheten att tala med barnet utan att vårdnadshavaren är 
närvarande innebär dock inte att samtalet måste genomföras på detta sätt.  
Det kan ofta vara av stor betydelse att eftersträva ett samtycke. I vissa fall 
kan vårdnadshavarens närvaro leda till ett bättre resultat. Det är viktigt att 
respektera den lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna som barnet kan befinna 
sig i [272].26

Det är viktigt att de som känner barnet väl ska bidra med sin kunskap i 
utredningen. Barnets föräldrar är därför viktiga i insamling av information 
kring barnet och dess situation. En utredning omfattar båda vårdnadshavarna, 
även om dessa inte bor ihop. Även föräldrar som inte är vårdnadshavare eller 
styvföräldrar som lever i familjen kan vara viktiga informanter i utredningen 
[267]. Det får avgöras från fall till fall under vilken rubrik deras uppfattning-
ar ska dokumenteras.

Om någon av barnets föräldrar inte vill medverka i utredningen behöver or-
saken till detta undersökas och i möjligaste mån åtgärdas så att ett samarbete 
25. 11 kap. 10 § tredje stycket SoL
26. Prop. 2009/10:192, s. 19, 33-34
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kan komma till stånd. Det kan även vara så att handäggaren behöver upprepa 
sitt erbjudande om medverkan till föräldrarna under utredningstiden. 

Särskilt för ensamkommande barn
Det ensamkommande barnet befinner sig i en ny miljö med nya relation-
er. Det kan därför vara svårt att hitta personer som känner barnet väl och 
som kan vara referenspersoner och sakkunniga i utredningen. Mest påtag-
ligt är det faktum att barnets föräldrar saknas. Det innebär däremot inte att 
föräldrarna aldrig kan involveras i utredningen, men om och i så fall hur det 
kan göras måste undersökas och avgöras i varje enskilt ärende. 

Svårigheten med att ha kontakt med föräldrarna påverkar både möjligheten 
att få viktig information om barnets utveckling och möjligheten att utreda 
den sida av triangeln som rör deras förmåga. Handläggaren kan ändå, när det 
är relevant, samtala med barnet om sina upplevelser av föräldrarnas omsorgs-
förmåga. Att det är barnet som är uppgiftslämnare behöver då framgå av 
dokumentationen. 

Det kan vara svårt att se vitsen med att utreda föräldrarnas förmåga när 
barnet inte längre är i deras omsorg. Men det är viktigt att förstå att även om 
barnets föräldrar finns kvar i hemlandet eller på någon annan plats i världen  
påverkar de fortfarande barnet på olika sätt. Exempelvis kan barnets tidigare 
erfarenheter av föräldrarnas omsorg, stimulans och vägledning eller före-
komst av våld påverka hur barnet kan anförtro sig åt och lita på andra vuxna. 
Om barnet saknar och oroar sig mycket för syskon, föräldrar och vänner kan 
det påverka barnets fysiska och psykiska hälsa. Allt detta kan vara viktig 
information i utformandet av insatser till barnet.

God man för ensamkommande barn ska inte utredas i föräldrarnas ställe, då 
god man inte ska sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet.  
Det går alltså inte att likställa med föräldrarollen. 

I de fall barnet bor hos någon närstående kan det beskrivas i beslutsunder-
laget under Familj och miljö. Det kan exempelvis handla om barnets nu-
varande familjesituation, hur den fungerar och hur man bor. Förmågan hos de 
vuxna som barnet bor hos beskrivs i ett separat beslutsunderlag med anled-
ning av deras uppdrag som familjehem.

Samtal med ensamkommande barn i utredningen
Eftersom utredningen ska genomföras när barnet nyligen har kommit till 
Sverige är det ofta svårt att hitta personer som känner barnet väl. Det medför 
att barnets egen berättelse ofta blir den viktigaste källan till information om 
barnet och dess situation.

Gemensamt för ensamkommande barn är att de har erfarenheter av uppbrott 
från invand miljö, föräldrar, familj och socialt nätverk. Många av barnen bär 
på erfarenheter av att vuxenvärlden har svikit dem, många har varit med om 
mycket svåra upplevelser både i sitt hemland och under själva flykten. En del 
av barnen mår dåligt och uppvisar olika psykiska symtom [273–275].
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Handläggare kan ibland ha svårt att särskilja utredningen av barnets behov 
från utredningen av barnets asylskäl. Det kan leda till att de misstror eller  
ifrågasätter det ensamkommande barnets berättelse. Barnet kan också ha 
svårt att särskilja de olika myndighetspersoner det möter och därför välja  
att vara tyst om sina erfarenheter eller berätta väldigt lite om sig själva. 
Om barnet får möjlighet att bygga en relation med och få förtroende för sin 
handläggare kan barnet våga berätta mer detaljerat om sitt liv [276]. Det är 
även viktigt att barnet får möjlighet att skapa trygga relationer till personal  
på boendet eller i familjehemmet för att kunna berätta mer om sig själva.  
Ju bättre kunskap om barnet som finns desto större möjligheter finns att  
utforma insatser på ett sätt som främjar barnet. 

Referenspersoner och sakkunniga
Ett annat sätt att inhämta information till utredningen är att kontakta personer 
som känner barnet eller familjen privat eller genom sin yrkesutövning. 

En referensperson är någon som tillfrågas som referent i utredningen. Det 
kan vara en granne, släkting eller en vän till familjen som utifrån sitt pers-
pektiv lämnar information om något område i triangeln. 

En sakkunnig är någon som uttalar sig i sin yrkesroll, exempelvis en för-
skollärare som lämnar uppgifter om barnets närvaro på förskolan eller skol-
sköterska som lämnar uppgifter om barnets hälsokontroller. 

Samarbetet måste utformas med hänsyn till gällande regler om sekretess och 
tystnadsplikt och med respekt för den enskildes rätt till självbestämmande 
och integritet. 

Konsultation med hälso- och sjukvård
Barnets vårdkontakter
I de flesta utredningar behöver socialtjänsten skaffa sig en god bild av barnets 
fysiska och psykiska hälsa samt tandhälsa. Utöver att inhämta uppgifter från 
barnet och föräldrarna, kan uppgifter behöva hämtas in från barnets BVC, 
elevhälsa eller tandvårdsklinik. 

I BBIC görs konsultation med sakkunniga med medicinsk kompetens lämp-
ligen tidigt i utredningen, med hjälp av dokumentationsstöd för konsultation. 
Syftet med konsultationen är att hämta uppgifter om huruvida barnet har varit 
på sedvanliga hälsobesök och tandvårdskontroller, om barnet följt det na-
tionella vaccinationsprogrammet samt om barnets hälsa behöver undersökas 
närmare under utredningstiden. 

När det gäller ensamkommande barns hälsa, kan uppgifter i stället behöva 
hämtas in från den vårdenhet som har genomfört den hälsoundersökning som 
alla asylsökande personer erbjuds av landstinget.27 

27. Hur samverkan med barnets hälso- och sjukvårdskontakter kan se ut beskrivs också  under rubriken 
Planera och samverka längre fram i detta avsnitt.
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Konsultation med barnets förskola eller skola
I de flesta utredningar behöver socialtjänsten skaffa sig en god bild av bar-
nets situation i förskola eller skola. Barnets och föräldrarnas beskrivning av 
skolan behöver kompletteras med information från sakkunniga med pedago-
gisk kompetens. 

Syftet med konsultationen är att hämta in uppgifter om barnets situation i 
förskolan eller skolan: vad som fungerar bra och mindre bra, måluppfyllelse, 
eventuellt pågående särskilt stöd och barnets relationer i förskola eller skola. 

Personal i förskola och skola har ofta en bred kunskap som inte bara rör om-
rådet lärande och utbildning; de kan även lämna uppgifter om andra aspekter 
kring barnet, t.ex. trivsel, kamratrelationer, tecken på ohälsa eller oro för 
ohälsa.

Socialtjänstens kännedom om barnet och familjen
Ett annat sätt att inhämta information till utredningen är att se till vad som 
redan är känt om barnet och i viss mån familjen sedan tidigare. 

Tidigare dokumentation
Om en förhandsbedömning tidigare gjorts på barnet eller om det finns en 
tidigare utredning är det i regel viktigt att gå igenom denna dokumentation. 
Det är inte meningen att en familj som tidigare har haft kontakt med social- 
tjänsten ska behöva lämna samma uppgifter igen. Å andra sidan behöver man 
vara uppmärksam på förändringar, så att inte gamla uppgifter betraktas som 
fortfarande gällande per automatik. Om barnet tidigare har fått insatser är det 
ofta viktigt att se både till genomförandet och till resultaten av dessa. 

Konsultation med annan enhet inom socialtjänsten
Om barnet har en pågående insats inom en annan enhet av socialtjänsten är 
en konsultation med ansvarig för insatsen viktig. Det kan finnas behov att 
samarbeta vid möten och samtal med barnet och familjen.

Om en eller båda barnets föräldrar har ekonomiska svårigheter, missbruks- 
och beroendeproblematik och får insatser, behöver handläggaren ta kontakt 
med handläggare på den aktuella enheten inom socialtjänsten. För barn som 
växer upp i ekonomisk utsatthet eller i missbruksmiljö är det av största vikt 
att det finns ett familjeperspektiv och samarbete mellan professionella. 

Standardiserade bedömningsmetoder
Ytterligare ett sätt att inhämta information till utredningen kan vara att ta 
hjälp av standardiserade bedömningsmetoder. Genom dessa kan information 
om enskilda personer samlas in på ett systematiskt sätt. Den information som 
tas fram med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder utgör ett komple-
ment till annan information som är underlag för bedömningarna. 
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Det är viktigt att den bedömningsmetod som väljs ut är prövad för aktuell 
målgrupp och situation och överensstämmer med utredningens syfte. Det är 
även viktigt att det finns en manual som beskriver hur metoden ska användas 
[277].28  

Avstämning under utredningen
I takt med att uppgifter inhämtas kan handläggaren stämma av dem mot 
utredningsplanen. Det är viktigt att se till att de insamlade uppgifterna kom-
mer att bidra till att besvara frågorna. Handläggaren kan behöva göra en eller 
flera avstämningar för att se om det finns tillräckliga kunskaper för att förstå 
barnets och familjens situation, eller om mer information behöver hämtas in.29 

 
Dokumentationsstöd för Inhämta uppgifter  

I BBIC finns dokumentationsstöd för att inhämta uppgifter genom konsulta-
tioner. I de fall samverkanspartner behöver lämna uppgifter till socialtjänsten 
skriftligt kan de använda sig av utlåtandemallar som stöd. Dokumentations-
stöd finns för följande moment:

För inhämtning av uppgifter
• Konsultation med BVC och elevhälsa
• Konsultation med tandvården
• Konsultation med barnets pågående vårdkontakter
• Konsultation med förskolan
• Konsultation med skolan

För inlämning av uppgifter30 
• Utlåtande till socialtjänsten från hälso- och sjukvården
• Utlåtande till socialtjänsten från tandvården
• Utlåtande till socialtjänsten från förskolan
• Utlåtande till socialtjänsten från skolan

För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.

28. Läs mer om Socialstyrelsens arbete med standardiserade bedömningar i Socialstyrelsens Metod-
guide på Socialstyrelsens webbplats.
29. För förslag på frågor som kan vara ett stöd i avstämningen, se Metodstöd för BBIC.
30. Används av samverkanspartners.
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Bedöma behov och förutsättningar  
för olika beslut
Därför behövs en analys
Efter att uppgifter har inhämtas, ska det insamlade materialet bedömas.  
Med hjälp av analysen ska handläggaren klargöra barnets behov och besvara 
utredningens frågor. De avstämningar och bedömningar som har gjorts under 
utredningens gång behöver i slutet vägas samman med den slutliga analysen 
och bedömningen [278]. Hur de olika sidorna i triangeln påverkar varandra 
är en del av analysen. 

Socialtjänsten ska dokumentera hur barnets bästa har beaktats.31 I BBIC är 
det en del av beslutsunderlagets bedömning. Hur omfattande analysen och 
bedömningen blir beror på ärendets karaktär. 

I vissa fall krävs akuta åtgärder i början eller under utredningstiden och det 
finns bara mycket knapphändiga uppgifter att tillgå. Det kan exempelvis 
gälla att bevilja ett ensamkommande barn ett tryggt boende. Även i dessa fall 
behöver de uppgifter som ligger till grund för beslutet sammanställas. 

Bedömningsarbete i BBIC sker i flera steg
Analys och bedömning av barnets behov kan ske utifrån de tre principerna 
om risk, behov och mottaglighet. Forskning om insatser till ungdomar med 
normbrytande beteende visar att resultaten förbättras om man i utformning av 
insatserna tar hänsyn till de tre principerna [279]. 

I BBIC kan bedömningsarbetet ske i tre steg:

1. Bedömning av risk

2. Bedömning av behov

3. Bedömning av mottaglighet

Steg 1: Bedömning av risk
Riskprincipen säger att insatsers intensitet och omfattning bör anpassas efter 
barnets risknivå. Ju högre risk, desto högre intensitet och större omfattning 
av insatser behövs generellt. 

Det är även viktigt att känna till att riskfaktorer ofta har en kumu lativ inver-
kan, vilket innebär att ju fler risker ett barn utsätts för eller omges av, desto 
högre blir den totala risken. Riskfaktorerna behöver viktas mot skyddsfak-
torerna. Närvaron av en eller flera skyddande faktorer kan göra det möjligt 
för barnet att utvecklas positivt, trots närvaro av risker.32 

I BBIC görs två olika riskbedömningar, som beskrivs mer utförligt längre ner i 
texten. Gemensamt för dem båda är att de görs utifrån en sammanvägning  
31. 4 kap. 18 § SOSFS 2014:5
32. För skala till stöd vid bedömning av risk, se Metodstöd för BBIC.
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av de risk- och skyddsfaktorer som har fram kommit under utredningen. 
Bedömningarna grundar sig på riskfaktorernas omfattning och allvarlighets-
grad respektive skyddsfaktorernas omfattning och funktion. För att kunna göra 
dessa riskbedömningar behöver handläggaren samla in relevanta uppgifter. 
Det är viktigt att det under utredningen inte enbart framkommer vilka risk- och 
skyddsfaktorerna är, utan också i vilka situa tioner, hur ofta, i vilken  
omfattning och med vilka konsekvenser de påverkar barnet och familjen. 

I BBIC är den ena riskbedömningen inriktad på om barnet far illa i sin nu-
varande situation och om barnet behöver insatser. Riskbedömningen ger även 
vägledning om med vilken intensitet och omfattning eventuella insatser bör 
ges. Den andra riskbedömningen i BBIC är inriktad på hur hög risken är 
att barnets och familjens problem kommer att fortsätta eller förstärkas och 
hur hög risken är att barnet utvecklar långvariga psykosociala problem. 
Riskbedömningen ger även vägledning om med vilken intensitet och omfatt- 
ning eventuella insatser bör ges. 

I BBIC finns en skala som kan användas som stöd i de båda riskbedömning- 
arna.33 

Steg 2: Bedömning av behov
I en utredning kan det framkomma ett stort antal riskfaktorer. Samtliga dessa 
faktorer är dock oftast inte orsaken till att det finns svårigheter i familjen. 
Några av dem kan exempelvis vara konsekvenser av bristande omsorg, andra 
kan förstärka en grundproblematik. Behovsprincipen innebär att väja ut och 
fokusera på förändringsbara riskfaktorer. För att kunna ta reda på vilka fak-
torer som upprätthåller en problematik och som därmed behöver förändras 
görs en bedömning av de centrala behoven. Med centrala behov menas de 
risker som gör att problemen fortsätter (även kallade upprätthållande faktor-
er) och de skyddsfaktorer som motverkar problematiken (även kallade mot-
verkande faktorer). I en utredning kan det framkomma ett flertal olika risker. 
Det behöver inte innebära att alla dessa risker ska vara i fokus för insatser för 
att åstadkomma en förändring i familjen. Det är de upprätthållande respektive 
motverkande faktorerna som identifieras som ska vara i fokus i kommande 
insatser, för att göra dem så effektiva som möjligt.34  

Steg 3: Bedömning av mottaglighet
Det tredje steget innebär att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att 
insatserna ska kunna tas emot och få önskade effekter. Mottaglighetsprincipen  
eller responsivitetsprincipen  innebär att de mest effektiva insatserna ska 
erbjudas. Insatserna ska anpassas utifrån barnets eller familjens förutsättnin-
gar. Beslutsfattande och planering av insatser går ofta hand i hand. Insatserna 
behöver utformas så att barnet och familjen får bästa möjliga förutsättningar 
att tillgodogöra sig insatserna. Om familjen deltar i planeringen av insatser 

33. För skala till stöd vid bedömning, se Metod stöd för BBIC. 
34. För förslag på frågor till stöd för bedömning av centrala behov, se Metodstöd för BBIC.
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bidrar det till att planeringen blir mer heltäckande, eftersom den då innefattar 
såväl professionell kunskap som familjens egna förslag. Barnets och familjens 
egna drivkrafter samt vilja och förmåga till förändring är ofta avgörande för 
att förändringar ska kunna ske. Det är därför viktigt att ta reda på barnets och 
familjens egna önskemål, motivation, insikt och inställning till insatserna.

Vid utformningen av insatserna behöver hela familjesituationen beaktas. 
Barnets skyddsbehov är centralt, liksom att barnet inte ska behöva vänta för 
länge på att få grundläggande behov tillgodosedda. Det är även viktigt att 
undersöka om det finns särskilda behov hos barnet eller familjen, som måste 
beaktas för att insatserna ska kunna bli effektiva. Sådana särskilda behov kan 
t.ex. vara inlärningssvårigheter eller språksvårigheter. Om barnet har haft 
insatser tidigare är det viktigt att se till hur de har fungerat. 

Vid komplex problematik kan det behövas insatser av olika slag, från olika 
huvudmän och på flera olika områden. Insatserna behöver då samordnas för 
att familjen ska kunna tillgodogöra sig det erbjudna stödet.35 Representanter 
från det professionella nätverket kan medverka vid bedömningen. 

En prövning av om ett samtycke till föreslagna insatser är hållbart och  
tillförlitligt kan göras i detta steg. 

Barnets bästa ska vara avgörande
I bedömningen av insatser ska principen om barnets bästa vara avgörande.36 
För att komma fram till vad som är barnets bästa behöver socialtjänsten 
analysera olika insatsers konsekvenser för barnet. Vid bedömningen av vilka 
insatser som bäst svara mot barnets behov är det av vikt att synpunkterna från 
såväl barnet som vårdnadshavarna får stor betydelse.37

Om parterna har olika syn på resultatet
Föräldrarnas uppfattning och tolkning av såväl sin egen förmåga som barnets 
behov kan skilja sig från barnets eller socialtjänstens uppfattning. Föräldrar-
na kan exempelvis ha en befogad oro när det gäller barnets beteende, som 
barnet själv bagatelliserar eller så kan socialtjänsten ha en oro för hur barnet 
påverkas av föräldrarnas uppfostringsstrategier som inte föräldrarna delar. 

Om uppfattningarna går isär och starka konflikter uppstår kring vem som 
har tolkningsföreträde ställer det stora krav på socialtjänsten. Socialtjänsten 
måste då kunna hantera konflikter och hitta framkomliga vägar för fortsatt 
samarbete, med barnets bästa som utgångspunkt. Det kan i vissa fall krävas 
att insatser genomförs mot barnets, den unges eller vårdnadshavarnas vilja. 
Alla berördas uppfattning behöver dock framkomma i dokumentationen. 

35. För förslag på frågor till stöd för bedömning av mottaglighet, se Metodstöd för BBIC.
36. 1 kap. 2 § andra stycket SoL.
37. Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten s. 11.
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Sammanställa beslutsunderlag
BBIC:s dokumentationsstöd för beslutsunderlag är tänkt att användas i alla 
utredningar till skydd eller stöd för barnet. Det används oavsett om utred-
ningen är föranledd av en ansökan, en anmälan eller av information på annat 
sätt. Det används oavsett om det gäller brister i hemmiljön eller barnets eget 
riskfyllda beteende och oberoende av hur stor mängd information som be-
höver dokumenteras. 

Utgångspunkter för att använda beslutsunderlaget

Använd underlaget flexibelt
Beslutsunderlaget ger en struktur för dokumentationen, men dess rubrik-
er ska inte ses som uppmaningar att dokumentera mer än nödvändigt. Det 
innebär att i vissa fall används de allra flesta rubriker i beslutsunderlaget och 
i andra fall endast ett fåtal.

En utredning kan sannolikt sammanställas i ett kortare beslutsunderlag om 
utredningen utgår från en tydligt avgränsad fråga och om socialtjänsten, 
vårdnadshavarna och barnet är överens om behov och insats. Samman-
ställningen behöver troligen vara mer omfattande om utredningen omfattar 
flera frågor, ger en mer komplex bild av barnets situation och innehåller olika 
uppfattningar och flera övervägda alternativa insatser. En sådan samman-
ställning behöver också tydligare beskriva risk- och skyddsfaktorer för att 
kunna fungera väl som beslutsunderlag. 

Välj ut relevanta uppgifter för att besvara frågorna
Omfattningen av uppgifterna som samlas in måste alltid anpassas till varje 
enskilt ärende. Underlaget ska ge rätt information för att kunna leda till ett 
sakligt och korrekt beslut. 

Oftast samlar man in mer information än vad som behövs för att fatta beslu-
tet. Därför är det viktigt att sovra bland uppgifterna så att inte överflödiga 
uppgifter dokumenteras i beslutsunderlaget och medför att det bli onödigt 
omfattande. Beslutsunderlaget ska koncentreras till de uppgifter som är av 
direkt betydelse för att besvara frågorna och därigenom vara underlag för 
nämndens beslut. I praktiken kan man dock behöva vissa uppgifter som inte 
är direkt kopplade till någon fråga eller beslutet för att ge en beskrivning av 
sammanhanget; exempelvis kan man behöva skriva vem som bor tillsam-
mans med barnet och om barnet har syskon.

Särskilda anpassningar

Särskilt för ensamkommande barn
Det finns inga generella anpassningar som går att göra för alla barn som är 
ensamkommande. På samma sätt som för andra barn behöver handläggning 
och dokumentation anpassas efter det aktuella ärendet. Men det är sannolikt 
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att fokus i beslutsunderlaget för de flesta ensamkommande barn ligger på 
den sida av triangeln som beskriver barnets utveckling och att det finns färre 
uppgifter att dokumentera gällande familj och miljö och föräldrarnas förmå-
ga. Det är även troligt att färre källor används i ett beslutsunderlag som rör 
ett ensamkommande barn än ett barn som har varit i Sverige under längre tid. 
Barnets egen berättelse utgör troligen en större del av underlaget än vad det 
gör i andra fall. 

Särskilt för unga – På väg
Om beslutsunderlaget används i samband med en ansökan från en ung person 
som ska lämna vården bör materialet anpassas. Hur anpassningen kan ske 
anges i dokumentationsstödet, exempelvis ska vårdnadshavare tas bort och mer 
fokus ska läggas vid den unges boende, ekonomi och behov av personligt stöd. 

Särskilt om yttrande till åklagare eller domstol
Om en åklagare begär ett yttrande från socialnämnden i fråga om unga 
lagöverträdare leder det alltid till att en utredning inleds.38 Eftersom yttrandet 
ofta behöver lämnas skyndsamt behöver socialtjänsten snabbt samla in den 
information om barnet som ska ingå i yttrandet. Dokumentation kan göras i 
BBIC:s beslutsunderlag om det bedöms lämpligt. 

En begäran om yttrande kan innebära att socialnämnden får information 
på annat sätt som behöver utredas vidare utöver vad som behövs för själva 
yttrandet. Då inleds en ny utredning där de frågorna behandlas.39 

Att utforma en vårdplan
I de fall barnet behöver insatser i form av placering, ska en vårdplan tas fram. 
De behov som är synliga i analysen ska tydliggöras i uppföljningsbara mål. 

Dessa mål ska i BBIC beskrivas på två nivåer. Det är dels på en övergripande 
nivå, där placeringens förmodade omfattning och inriktning bör framgå och 
dels på en mer detaljerad nivå, där målen konkretiseras. I BBIC görs konk-
retiseringen genom att mål formuleras under alla eller några av barnets fyra 
utvecklingsområden. Målen ska peka på den önskade förändringen.

I vårdplanen kan socialtjänsten också beskriva om vårdnadshavarna ska få 
något stöd för att placeringen ska fungera. Det går att ange vilka insatser 
vårdnadshavaren ska få, men deras mål och utformning anges i vårdnads- 
havarens akt. 

När barn placeras akut i ett jourhem eller på institution finns det i många fall 
inte någon skriftlig vårdplan som barnets vårdnadshavare och barnet, om han 
eller hon fyllt 15 år, kan ta ställning till. Socialtjänsten måste då vara tydlig 
i dialogen med barnet, vårdnadshavaren eller god man för ensamkommande 
barn. Socialtjänsten behöver så långt det är möjligt precisera vilka behov 
placeringen ska tillgodose, hur vården ska genomföras och under vilken tid.40

38. Prop. 2012/2013:10 s. 55
39. För mer information om hur strukturen i beslutsunderlaget ser ut och kan användas, se Metodstöd för BBIC
40. Se Barn och unga i familjehem och HVB, s. 161.



87
GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM
SOCIALSTYRELSEN

Utreda

Uppdrag för öppenvård
I de fall barnet eller familjen är i behov av insatser inom öppenvården ska 
enbart ett uppdrag tas fram. Detta beskrivs närmare i avsnittet Utforma och 
genomföra uppdrag för öppenvårdsinsats. 

Planera och samverka
I detta avsnitt ligger fokus på tvärprofessionell samverkan.41 Samarbete med 
barn och deras familjer beskrivs mer utförligt i avsnittet om grundprinciperna. 

En helhetssyn på barn kräver samverkan
Enligt socialtjänstlagen ska allt arbete inom socialtjänsten utmärkas av en 
helhetssyn på klienten. För att det ska vara möjligt att få den grundläggande 
helhetssynen krävs samverkan mellan socialtjänsten och andra professioner. 
Det kan till exempel handla om personal inom hälso- och sjukvården eller i 
förskola och skola.

Socialtjänstens ansvar och rättigheter
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn som far illa eller riskerar 
att fara illa får det stöd och den hjälp som det behöver. Detta innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.42

Socialtjänsten har vid en utredning om barns behov av skydd eller stöd rätt att 
konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs för att kunna 
göra en bedömning av barnets behov av insatser.43 Vid uppföljning av öppen-
vårdsinsatser och placering ska regler om sekretess och tystnadsplikt beaktas.  

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar
Hälso- och sjukvården och tandvården arbetar i huvudsak med att medicinskt  
förebygga, utreda och behandla barns sjukdomar och skador. Hälso- och 
sjukvården och tandvården ska se till så att barn och unga har tillgång till god 
vård. Hälso- och sjukvården och tandvården ska på socialnämndens initiativ 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Om ett barn far illa eller 
om det finns sådana misstankar ska vården anmäla det till socialnämnden.44

Hälsobesök
Om konsultation med barnets BVC-sjuksköterska, skolsköterska eller tand-
vårdsklinik visar att det saknas aktuella uppgifter eller om det finns oro för 
barnets hälsa, kan vården behöva ordna med ett hälsobesök. Syftet är då både 
att samla in information till socialtjänsten inom ramen för utredningen, men 
också att säkerställa att barnet fått den hälso- och sjukvård hon eller han har 
rätt till. För sådana besök behövs vanligen samtycke från vårdnadshavare 
samt, beroende på barnets ålder och mognad, samtycke från barnet. 
41. Bestämmelser om samverkan runt barn som far illa eller riskerar att fara illa finns förutom i SoL även i polislagen 
(1984:387), HSL (1982:763), skollagen 2010:800, patientsäkerhetslagen (2010:659)
42. Jmf. 2 kap. 1 § första stycket SoL
43. 11 kap. 2 § första stycket SoL
44. 1, 2, 2 f § § HSL och 14 kap. 1 § SoL
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Ensamkommande barn hälsoundersöks i regel av medicinsk personal vid 
ankomst till Sverige. Därefter ska de följas upp med ytterligare hälsokontroll 
av skolsköterska och vid behov skolläkare. De eventuella hälsobehov barnet 
har behöver samordnas med barnets gode man. 

Barnets andra vårdkontakter
Barn som har en konstaterad långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har 
som regel en ansvarig behandlande läkare inom sjukvården, exempelvis inom 
barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin eller vid barn- och 
ungdomshabiliteringen. Behandlande läkare kan också finnas inom andra verk-
samheter i hälso- och sjukvården och det är inte ovanligt att barn med lång-
varig sjukdom eller funktionsnedsättning har flera vårdkontakter samtidigt.

Erfarenhet från praktiken visar att det är betydelsefullt med samverkan på ett 
så tidigt stadium som möjligt. Det rör samverkan mellan socialtjänsten, bar-
net, vårdnadshavaren och barnets behandlande läkare. Om familjen inte har 
någon kontakt med hälso- och sjukvården, kan handläggaren stödja vårdnads- 
havaren i att upprätta en kontakt [280].

Förskolans och skolans ansvar
Förskolan har ansvar för att de barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få det stöd som deras speciella 
behov kräver.45

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå kunskapskraven för utbildningen. Om barnet inte når kun-
skapskraven eller har andra svårigheter som inte är utredda kan en utredning 
om särskilt stöd behöva göras inom skolan. Utredningen kan innefatta peda-
gogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning. Syftet är att ge skolan 
ett underlag för att se vilka stödinsatser som kan behöva sättas in.46 

Detta ingår inte i socialtjänstens ansvar, utan är ett ansvar för den aktuella 
skolan, eventuellt i samverkan med socialtjänsten. Uppgifter som framkom-
mer i utredningen kan utgöra underlag för skolans utlåtande till socialtjänsten.

Samverkan i analys och bedömning
Ju mer komplexa familjens svårigheter är, desto högre grad av tvärprofes-
sionell samverkan mellan myndigheter krävs. Det kan handla om situationer 
där det redan finns tillräcklig information om barnet och dess familj men där 
det befintliga kunskapsunderlaget kräver noggrann analys. Uppgiften för de 
sakkunniga blir då att bistå socialtjänsten vid bedömningen med hjälp av sin 
specifika kunskap. 

I det material som har tagits fram för samverkan inom BBIC förtydligas 
vikten av att ta hjälp i bedömningsarbetet. Konkret så innebär det att social- 
tjänsten inte bara ska efterfråga uppgifter, utan även samverkanspartnerns 
bedömning av vad barnet behöver. 
45. 8 kap. 9 § skollagen
46. 3 kap. 8 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram.
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Dokumentationsstöd för Bedöma behov och  
förutsättningar för olika beslut,  
Sammanställa beslutsunderlag samt  
Planera och samverka

I BBIC finns dokumentationsstöd för ovanstående faser i form av: 

• Beslutsunderlag
• Vårdplan
Det stöd som BBIC erbjuder för samverkan i form av konsultationer och  
utlåtanden av samverkanspartners beskrivs under fasen Inhämta uppgifter. 
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC. 
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En utredning kan utmynna i flera olika slutsatser. I det här avsnittet presen-
teras de möjliga utfallen i korthet. De två alternativen öppenvårdsinsatser 
respektive placering diskuteras sedan utförligt i varsitt eget kapitel. 

Olika slutsatser efter en utredning

Inget behov av skydd eller stöd
En möjlig slutsats är att varken barnet eller familjen har något behov av  
skydd eller stöd från socialtjänsten. I vissa fall beror det på att utredningen 
visar att föräldrarna tillgodoser barnets behov. Även om familjen inte får 
några insatser kan kanske själva utredningsarbetet i sig ha medfört en  
förändring i rätt riktning. Det kan också visa sig att familjen är i behov av 
stöd från andra myndigheter än socialtjänsten.

Behov av öppenvårdsinsats – samtycke finns
Utredningen kan visa att barnet och familjen har behov av stöd i form av 
öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten. I bästa fall samtycker också vård-
nadshavarna eller barnet över 15 år till de föreslagna insatserna. 

Behov av öppenvårdsinsats – samtycke finns inte
Ett tredje utfall är att utredningen visar att barnet och familjen bedöms ha 
behov av stöd i form av öppenvårdsinsatser, men att vårdnadshavarna och 
barnet som är över 15 år avböjer. Om det då inte finns skäl för vård enligt 
LVU måste utredningen avslutas utan att behovet av stöd har kunnat tillgo-
doses. Det är viktigt att informera familjen om möjligheten att senare själv ta 
kontakt och ansöka om stöd. 

Behov av placering – samtycke finns
Ett fjärde utfall är att utredningen visar att barnet har behov av vård utanför 
det egna hemmet. Om vårdnadshavarna eller barnet, om det är över 15 år, 
samtycker kan socialnämnden fatta beslut om placering. Inför beslutsfattan-
det ingår att väga in vilka konsekvenser en separation kan få för barnet.

Behov av placering – samtycke finns inte
Ett femte utfall är att utredningen visar att barnet har behov av vård utanför 
det egna hemmet, men att vårdnadshavarna eller barnet över 15 år inte sam-
tycker till detta. Om det då inte finns skäl för vård enligt LVU måste utred-
ningen avslutas utan att behovet av stöd har kunnat tillgodoses. Det är viktigt 
att informera familjen om möjligheten att senare själv ta kontakt och ansöka 
om stöd.
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Att bedöma om ett barn behöver placeras utanför det egna hemmet innebär 
flera svårigheter. Att inte ingripa kan innebära att barnets situation förvärras. 
Å andra sidan kan beslut om att separera barnet från föräldrar och syskon 
medföra en risk att barnet skadas av denna process [281]. 

Uppföljning av ett barns situation
Om socialnämnden har bedömt att barnet har behov av insats, men samtycke 
saknas (tredje och femte utfallet) har socialnämnden möjlighet att besluta om 
uppföljning av ett barns situation. För att beslut om uppföljning ska kunna 
fattas krävs att barnet är i behov av särskilt stöd eller skydd från nämnden, att 
samtycke till insats saknas och att kriterierna för LVU inte är uppfyllda.47 

Dokumentationsstöd för Besluta 

I BBIC finns två dokumentationsstöd inom beslutsfasen:

• Beslut
• Uppföljning av ett barns situation
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.

47. 11 kap. 4 a § SoL
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Efter att beslut har fattats om en insats är det dags att mer i detalj planera på 
vilket sätt insatsen ska genomföras. Detta berör två olika steg i NI-processen 
– Utforma uppdrag och Genomföra uppdrag. I detta kapitel beskrivs dessa 
steg tillsammans, eftersom de i många delar är integrerade med varandra. 

Att utforma ett uppdrag
De mål som socialtjänsten formulerade i analysen ska nu tillgodoses med 
hjälp av insatser. Hur det ska ske beskrivs i form av ett uppdrag som lämnas 
till utföraren.

Det är lämpligt att uppdraget har sin utgångspunkt i de centrala behov som 
har beskrivits i beslutsunderlagets analys. Detta gäller även de resonemang 
om familjens möjlighet att ta till sig innehållet i en insats som förts under 
rubriken mottaglighet.

Som stöd i arbetet behövs konkreta och uppföljningsbara mål. Målen ska 
peka på den önskade förändringen och kan gälla en eller flera av triangelns 
sidor.

Att genomföra uppdrag
Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomföran-
deplan som upprättas hos utföraren. Genomförandeplanen bör upprättas med 
utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren.48 I BBIC 
erbjuds inte något dokumentationsstöd för genomförandeplan i dessa fall då 
BBIC  för  närvarande inte ger stöd till utförare.

Ansvaret för att upprätta en genomförandeplan ligger dock i vissa fall kvar 
hos den beslutande nämnden. Det gäller vid beslut om insatser i form av kon-
taktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson eftersom 
utföraren i dessa fall är lekmän. Genomförandeplanen bör upprättas i samråd 
med den enskilde och uppdragstagaren.49 I BBIC har dessa två sammanförts 
till ett dokumentationsstöd för att undvika merarbete för handläggaren. Mål 
och eventuella delmål behöver vara accepterade och realistiska.

48. SOSFS 2014:5 6 kap. 2 § AR
49. SOSFS 2014:5 5 kap. 22 § AR
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Samverkan vid öppenvårdsinsatser
En stor del av socialtjänstens arbete sker i dag med utgångspunkt i att hit-
ta fungerande hemmaplanslösningar. Kombinationer av olika insatser och 
åtgärder kräver noggrann planering och samordning. Socialtjänsten har ett 
huvudansvar för att denna samverkan ska komma till stånd.50  

Planeringsmöte vid öppenvårdsinsatser
Ett sätt att samverka kring barn som ska erbjudas öppenvårdinsatser kan vara 
att kalla till ett planeringsmöte, så snart beslut om insatser har fattats och det 
är klart vem som ansvarar för uppdraget. Ett sådant möte har flera syften:

• Att konkretisera mål och att planera insatser.
• Att tydliggöra ansvar och roller: för föräldrarna, utföraren eller den som 

ansvarar för uppdraget, socialtjänsten och för barnet självt. 
• Att komma överens om lämpliga prioriteringar om insatserna är omfattan-

de. Detta är särskilt viktigt om insatserna är flera och inkluderar åtgärder 
från andra huvudmän.

I ett planeringsmöte kan ansvarig handläggare, barnet, föräldrarna och utfö-
raren eller den som ansvarar för uppdraget delta. 

Samordnad individuell plan
När ett barn behöver insatser och åtgärder från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård, ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas om kommu-
nen eller landstinget bedömer att det behövs för att den enskilde ska få sina 
behov tillgodosedda och den enskilde samtycker till det. 

Av planen ska framgå vilka insatser som respektive huvudman (kommunen 
och landstinget) ska svara för och vilka åtgärder som ska vidtas av någon 
annan. Det ska även framgå vem av huvudmännen som ska ha det övergri-
pande ansvaret för planen.51 Om det redan finns en genomförandeplan är det 
tillräckligt med den, så länge samtliga föreskrivna krav är uppfyllda.52

50. Detta följer av 5 kap. 1 a § SoL. Bestämmelser om samverkan kring barn finns även i skollagen (2010:800), 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659) och polislagen (1984:387).
51. 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL. Mer information finns på SKL:s webbplats: www.skl.se
52. Prop. 2008/09:193 s. 26
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Dokumentationsstöd för Utforma och genomföra 
uppdrag för öppenvårdsinsats 

I BBIC finns ett dokumentationsstöd för uppdrag som används både till ut-
förare inom den egna verksamheten och till utförare i enskild verksamhet. 

• Uppdrag till utförare 
När insatsen ska utföras av en kontaktfamilj, kontaktperson eller särskilt 
kvalificerad kontaktperson används dokumentationsstödet:

• Genomförandeplan som omfattar uppdrag
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.
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Därför ska insatser följa upp
Öppenvårdsinsatser kan påverka barn och ungas vardag i olika omfattning. 
Oavsett hur omfattande öppenvårdsinsatsen är ska socialtjänsten kunna  
säkerställa att de öppenvårdsinsatser som ges till barn och unga är av god 
kvalitet. Handläggaren behöver genomföra regelbundna uppföljningar under 
tiden som insatsen pågår. Syftet är att tillsammans med barnet, vårdnads-
havare och den som genomför öppenvårdsinsatsen stämma av om insatsen 
fungerar som avsett och uppfyller de mål som är uppsatta för insatsen.

Så går uppföljningen till
Socialtjänstens uppföljning ska vara strukturerad och målinriktad. Uppfölj-
ningen av en insats och dess resultat ska i BBIC vara inriktad på de områden 
och delområden som är aktuella i det enskilda ärendet. Uppföljning är inget 
som sker vid ett enstaka tillfälle utan är en pågående process som dokumen-
teras löpande.

Uppföljningen omfattar flera olika tidsperspektiv. Den blickar bakåt på det 
som varit, ser till nuvarande situation för att därefter ligga till grund för en 
ny planering. De olika perspektiven täcks in i uppföljningen genom följande 
delar: 

Mål
Målen som ska följas upp är de mål inom områden eller delområden som 
togs fram i uppdraget. Det är ju dessa mål man har arbetat efter och därmed 
de som ska följas upp. 

Resultat
En viktig del av uppföljningen är att se till resultaten av de aktuella insat-
serna. Hur har de fungerat och i vilken omfattning har man uppnått målen 
och de eventuella delmålen inom området? Resultatet utgör underlag för en 
bedömning av de befintliga insatserna, och hjälper socialtjänsten att avgöra 
om det finns behov av fortsatta insatser.

Det är oftast mest relevant att beskriva vad som har hänt sedan man senast 
genomförde en mer omfattande uppföljning. Det kan exempelvis vara en 

Mål             Resultat                   Mål för kommande period 
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tillbakablick på tre till sex månader. Ibland kan det dock vara relevant med 
en beskrivning av förändringen alltsedan insatsen inleddes.

Olika sätt att mäta resultatet av insatsen
Det finns olika sätt att följa upp insatser, och det går inte att säga generellt 
vilken metod som är bäst. Det behöver avgöras i varje enskilt fall vad som är 
den mest lämpliga metoden för att bedöma och mäta måluppfyllelse. 

Om insatsen exempelvis rör närvaro och skolresultat kan det vara lämpligt 
om uppföljning görs tillsammans med barnet, vårdnadshavaren och skolan – 
förutsatt att det finns samtycke. Om insatsen rör stöd kring vardagsrutiner för 
grundläggande omsorg och stabilitet, kan dagbok och samtal vara lämpliga 
metoder. När det rör sig om missbruk eller uppföljning av barnets utveckling, 
kan det vara lämpligt att använda standardiserade bedömningsmetoder. 

Oavsett vilken metod som väljs för att mäta måluppfyllelse så kan skalor 
vara till hjälp för att värdera om en förändring har skett. I BBIC finns förslag 
på en skala för att mäta förändring.53 

Mål för kommande period
Efter att de aktuella insatsernas resultat har följts upp riktas blicken framåt. 
Det kan vara så att man bedömer att barnets behov har uppnåtts så att det inte 
finns något behov av insatser längre, och att ärendet ska avslutas. 

Om det återstår mål som inte har uppfyllts kan det vara aktuellt att fortsätta 
arbeta med dem. Dessa mål kan också behöva brytas ner i delmål för att bli 
möjliga att uppnå. 

Uppföljningsmöte 
Att anordna uppföljningsmöten kan vara ett sätt för socialtjänsten att ge barn, 
föräldrar och den som ansvarar för uppdraget en möjlighet att regelbundet 
få information, komma till tals och påverka insatsens innehåll. Detta ersätter 
inte den löpande uppföljningen och kontakten med berörda, men kan vara ett 
komplement.

Avslut av insats
Om uppföljningen visar att barnets behov är tillgodosedda och barnet inte 
längre behöver insatsen avslutas den. 

Insatser kan även avslutas på grund av att barnet flyttar, avvisas, utvisas eller 
avlider. 

Det kan även inträffa att det äldre barnet eller föräldrarna vill avsluta insat-
sen. Detta önskemål kan framkomma både i samband med uppföljningen 
och vid annan tidpunkt. Om socialtjänsten är av samma åsikt som familjen 

53. För förslag på skala för att mäta förändring, se Metodstöd för BBIC.
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avslutas insatsen. Om socialtjänsten fortfarande har en oro för barnet kan det 
bli aktuellt att ansöka om att placera barnet för att kunna fortsätta ge barnet 
stöd. Då krävs att kriterierna för tvångsvård är uppfyllda. 

Riskbedömning vid avslut av insats
I samband med den bedömning av barnets behov som socialtjänsten gjorde 
och som ledde fram till insatsen, gjorde socialtjänsten också en riskbedöm-
ning. Den mätte graden av risk för barnet både i den nuvarande situationen 
och på längre sikt.54 

I samband med att insatsen nu avslutas, kan denna riskbedömning göras igen. 
Syftet är att se om insatsen har gjort så att risken för barnet har minskat, är 
oförändrad eller har ökat. Detta är ett viktigt steg i att skapa möjligheter och 
samla data som går att använda för att systematiskt följa verksamheten. Det 
ger underlag för att på sikt kunna se vilka behov hos barn i kombination med 
vilka insatser som är mest verkningsfulla. 

Dokumentationsstöd för  
Följa upp öppenvårdsinsats 

Det finns inga krav varken i lag eller i BBIC på att uppföljning av insatser 
måste bli ett eget dokument, men det kan många gånger vara ett bra sätt att  
få en överblick. BBIC erbjuder därför ett stöd för sammanställningar av  
uppföljningen i form av:

• Uppföljning av öppenvårdsinsatser
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.

54. Läs mer om riskbedömning under Utreda: Bedöma behov och förutsättningar för olika beslut
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Efter att beslut har fattats om att ett barn ska placeras behöver planeringen 
förtydligas och konkretiseras. Detta berör två olika steg i NI-processen –  
Utforma uppdrag och Genomföra uppdrag. I det praktiska arbetet är dessa 
steg nära sammankopplade och beskrivs därför här i samma avsnitt. 

Ett gemensamt stöd för uppdrag och genomförandeplan
De mål som socialtjänsten formulerade i analysen och i barnets Vårdplan ska 
nu tillgodoses med hjälp av insatser. Det uppdrag som lämnas till utföraren 
beskriver hur insatserna ska ske. Planeringen konkretiseras ytterligare i en 
genomförandeplan.55

När det gäller placerade barn är det ofta samma personer som tar emot 
uppdraget som även ska arbeta med att genomföra insatserna i genomföran-
deplanen. BBIC strävar efter att effektivisera och förenkla handläggningen 
och det finns inget krav i föreskrifterna om dokumentation att uppdrag och 
genomförandeplan ska redovisas var för sig. Det finns därför ett gemensamt 
dokumentationsstöd för uppdrag och genomförandeplan i BBIC: Genom-
förandeplan för placering med uppdrag.

Att utforma en genomförandeplan med uppdrag
Syftet med genomförandeplanen och uppdraget är att bidra till att vården 
planeras, bedrivs målinriktat och följs upp. Genomförandeplanen ska utgå 
från vårdplanens mål och bland annat förtydliga ansvar och roller.56 Även de 
resonemang som förts under rubriken mottaglighet om familjens möjligheter 
att ta till sig innehållet i en insats, bör påverka utformningen.

När ett barn placeras i ett nytt hem är det viktigt att barnet får möjlighet till 
inflytande över sin situation.  Att såväl barnet som vårdnadshavarna uppmun-
tras till att vara aktiva i planeringen är en viktig utgångspunkt för genom-
förandet av det som planeras.57 Mål och eventuella delmål behöver vara 
accepterade och realistiska. Socialnämnden ska därför verka för att barnet 
och vårdnadshavarna deltar i arbetet med att upprätta, följa upp och vid 
behov revidera genomförandeplanen. Planen bör också upprättas, följas upp 
och revideras i nära samarbete med familjehemmet eller hemmet för vård och 
boende.58

55. 11 kap. 3 § andra stycket SoL
56. Prop. 2006/07:129 s. 49
57. Prop. 2006/07:129 s. 49
58. SOSFS 2012:11 7 kap. 2 § samt tillhörande AR.
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Vid omfattande insatser kan det vara bra att komma överens om lämpliga 
prioriteringar, eftersom allt inte kan genomföras direkt. 

Vilka uppgifter som kan lämnas till utföraren, t.ex. familjehemsföräldrarna, 
måste socialsekreteraren ta ställning till i det enskilda fallet med utgångs- 
punkt i regleringen om sekretess och tystnadsplikt.

Planeringsmöte för genomförandeplan
Ett sätt att ta fram en genomförandeplan tillsammans är att genomföra ett 
planeringsmöte med alla berörda. Mötet ska bidra till att tydliggöra ansvar 
och roller för barnet, föräldrarna, familjehemmet eller personal på HVB,  
socialtjänsten och andra huvudmän. Om de som är berörda samlas och till-
sammans gör upp planeringen kan det underlätta och effektivisera arbetet. 

Handläggaren kan inför mötet träffa barnet enskilt och höra om barnet har 
några frågor, var barnet vill att mötet ska hållas och vilka som ska vara med. 

Genomförandeplan för HVB
BBIC tar sin utgångspunkt i att barnet och familjen ska vara delaktiga samt 
att socialtjänstens arbete ska ske i samverkan med andra professioner och 
verksamheter. Om dokumentstödet Genomförandeplan för placering med 
uppdrag utarbetas av socialtjänsten, verksamheten och barnet gemensamt 
kan det vara tillräckligt att upprätta en genomförandeplan. Socialtjänsten 
beskriver då vilka mål som finns med insatsen och HVB beskriver hur målen 
ska uppnås. Vid framtagandet av en gemensam genomförandeplan behöver 
man beakta sekretess- och tystnadspliktsregler. 

Utöver socialtjänstens ansvar att ta fram en genomförandeplan finns ett all-
mänt råd som säger att det HVB där ett barn placeras bör ta fram en genom-
förandeplan.59 Verksamheterna ansvarar för sina respektive genomförande-
planer. Även om en kommun arbetar enligt BBIC kan det finnas ett syfte med 
att HVB tar fram en egen genomförandeplan för att detaljera genomförandet, 
t.ex. hur och när aktiviteter ska genomföras. 

Det tredelade föräldraskapet
Arbetet med ett placerat barn bör vara inriktat på att låta barnet ha tillgång 
till såväl familjehem som föräldrar. Samverkan mellan föräldrarna, social- 
tjänsten och familjehemmet eller personalen på HVB kallas i BBIC för det 
tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att 
få till stånd denna samverkan – under förutsättning att det är en samverkan 
som gynnar barnet. Socialtjänsten och familjehemmet kan bland annat stödja 
föräldrarna och uppmuntra dem att engagera sig i barnet, t.ex. vad gäller  
barnets skolgång, fritidsintressen eller kontakt med den övriga släkten. 

Även om föräldrarna allvarligt brustit i sin föräldraförmåga innebär det inte 
att deras föräldraskap upphör. Målet med det tredelade föräldraskapet är att 

59. SOSFS 2014:5 6 kap. 2 § AR
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föräldrarna får möjlighet att vara föräldrar efter bästa förmåga, i samarbete 
med övriga inblandade. 

Placeringsmöte 
När planeringen är klar och barnet ska flytta finns ofta många praktiska 
frågor att ta ställning till. Ett sätt att samarbeta kring barn som ska placeras 
kan vara att ha ett placeringsmöte. Det är då viktigt att mötet sker så snart 
beslut om placering har fattats och det är klart vart barnet ska flytta. Mötet 
kan äga rum i familjehemmet eller på institutionen eller på annan plats som 
bedöms lämplig. I mötet kan ansvarig handläggare, barnet, föräldrarna och 
familjehemmet eller personal på HVB delta.

Avsikten med mötet är att övergången till den nya placeringen ska bli så 
skonsam som möjligt för barnet. Eftersom flera parter är involverade i bar-
nets vård behöver man se till att viktiga frågor som rör barnets dagliga vård 
inte tappas bort. Ett placeringsmöte har flera syften:

• Barnets föräldrar kan få möjligheten att bidra med information om barnet.
• Familjehemmet eller personal på HVB kan få grundläggande information 

om barnet.
• Rutiner och planering för den första tiden i placeringen kan fastställas.
Det har visat sig att barn inte alltid förstår varför de har blivit placerade 
[284]. Placeringsmötet är ytterligare ett tillfälle för handläggaren att ge barn 
och föräldrar mer information om omständigheterna kring placeringen. Även 
om barnet tidigare har informerats om anledningen till placeringen kan det 
finnas skäl att återkomma till den frågan. 

Placeringsinformation
Varje placering av ett barn är en unik situation som kan rymma en mängd 
olika omständigheter. För att strukturera viktig information runt barnet just i 
samband med att det ska placeras eller omplaceras används Placeringsinfor-
mation. I de fall barnet placeras akut, innan exempelvis uppdrag och genom-
förandeplan är färdigställda, är det särskilt viktigt att använda placerings- 
informationen.

Syftet är att lämna viktiga uppgifter om exempelvis allergier och planerade 
umgängen till den som ska ta emot barnet. Det är också lämpligt att placerings- 
informationen innehåller uppgifter om exempelvis mat barnet tycker om, 
vänner och vardagsrutiner. 

Placeringsinformation kan vara en utgångspunkt för ett placeringsmöte, 
antingen genom att det har tagits fram inför mötet eller genom att det  
används som dagordning och färdigställs under mötet.

Kontakt med ursprungsfamiljen för barnets skull
Ur barnets perspektiv är det för de allra flesta viktigt att det finns möjlighet 
till kontakt med föräldrarna, syskon och andra viktiga anhöriga under  
placeringen. 
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Socialtjänsten kan påverka barnets relationer till anhöriga under placeringen. 
Att uppmuntra barnets föräldrar att hålla regelbunden kontakt med sitt barn 
är angeläget för båda parter. Kontakten med föräldrar och syskon kan bidra 
till att nyansera och stärka barnets självbild och känsla av sammanhang – 
naturligtvis med undantag för de fall där kontakten bedöms som skadlig för 
barnet. I det långa perspektivet är en fungerande kontakt med föräldrarna en 
förutsättning för att barnet ska kunna återvända hem under rimliga former.

När det gäller ett ensamkommande barn är det viktigt socialtjänsten så långt 
det är möjligt stödjer barnet att hålla kontakt med sin familj och anhöriga i 
hemlandet och andra länder, trots ett stort geografiskt avstånd. Samtidigt ska 
socialtjänsten stödja barnet i att utveckla en trygg förankring i det svenska 
samhället. 

Samverkan vid placering
Utöver ursprungsfamiljen är det viktigt att socialtjänsten engagerar andra 
personer i barnets nätverk. Det kan t.ex. vara släktingar som står barnet nära, 
men även lärare, fritidspersonal etc. I BBIC har det utvidgade nätverket 
fått benämningen teamet runt barnet. Under placeringstiden inbjuds dessa i 
större eller mindre omfattning att medverka i planeringen och uppföljningen 
av vården. 

En stor del av socialtjänstens arbete sker i dag med hjälp av kombinationer 
av olika insatser och åtgärder. Detta kräver noggrann planering och samord-
ning. Socialtjänsten har ett huvudansvar för att denna samverkan ska komma 
till stånd.60  

Samverkan med hälso- och sjukvård vid placering

Samordnad individuell plan
När ett barn behöver insatser och åtgärder från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas om kommu-
nen eller landstinget bedömer att det behövs för att den enskilde ska få sina 
behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. 

Av planen ska framgå vilka insatser som respektive huvudman (kommunen 
och landstinget) ska svara för och vilka åtgärder som ska vidtas av någon 
annan. Det ska även framgå vem av huvudmännen som ska ha det övergri-
pande ansvaret för planen.61 Om det redan finns en genomförandeplan är det 
tillräckligt med den, så länge samtliga föreskrivna krav är uppfyllda.62

60. Detta följer av 5 kap. 1 a § SoL. Bestämmelser om samverkan kring barn finns även i skollagen (2010:800), 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659) och polislagen (1984:387).
61. 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL. Mer information finns på SKL:s webbplats: www.skl.se
62. Prop. 2008/09:193 s. 26
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Hälsoundersökning av barnet vid placering
Enligt BBIC ska socialtjänsten verka för att få till stånd en hälsounder- 
sökning och en undersökning av tandhälsan för alla barn och unga som ska 
placeras eller som nyligen har blivit placerade. Det kan dock finnas särskilda 
skäl som gör att det är omotiverat, till exempel att det redan finns en aktuell 
hälsoundersökning. Vid SoL-placering krävs vårdnadshavarens och/eller 
barnets samtycke för att få göra hälsoundersökningar. 

Syftet med undersökningarna vid placering är att identifiera aktuella och tidi-
gare försummade hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och 
fortsatt uppföljning. Det är viktigt att uppmärksamma både den fysiska och 
psykiska hälsan och fånga upp eventuell psykiatrisk problematik [285, 286].

För att läkaren som ska undersöka barnet ska kunna genomföra undersök-
ningen på bästa sätt behöver han eller hon ha underlag om t.ex. kontroll av 
barnets tillväxt, syn, hörsel och vaccinationsstatus. Om det saknas aktuella 
underlag behöver hälsobesök hos BVC-sjuksköterska eller skolsköterska 
genomföras före läkarundersökningen [286]. Vid akuta placeringar eller om-
händertaganden där hälsobesök etc. inte hinns med innan placeringen sker, 
kan dock läkarundersökningen äga rum utan att föregås av hälsobesök. När 
det sedan finns tid, planeras och genomförs hälsobesök och besök i tand-
vården.

En läkarundersökning som är ett led i en brottsutredning måste skiljas från en 
undersökning som är ett led i en utredning enligt socialtjänstlagen [267].

Samverkan med förskola och skola vid placering

Information till förskola och skola
Så snart det är bestämt att barnet ska placeras behöver barnets förskola eller 
skola informeras. Det gäller vid alla typer av placeringar oavsett placerings-
form, samt vid omplacering och när en placering avslutas. 

Om ett barns placering medför byte av förskola eller skola behöver både den 
avlämnande och den mottagande förskolan eller skolan informeras i god tid 
om placeringen och bytet. Detta för att förbättra möjligheterna till ett bra 
avslut och förbereda ett bra mottagande av barnet [287]. 

Pedagogisk överlämning
Om placeringen innebär att barnet ska byta förskola eller skola behöver den 
mottagande förskolan eller skolan få relevant information om barnet för att 
kunna ta emot barnet på ett bra sätt. Detta kan ske genom en pedagogisk 
överlämning från den avlämnande skolan för att undvika att viktig informa-
tion försvinner [287]. Socialtjänsten kan vid behov vara behjälplig med att 
förskolarna eller skolorna etablerar kontakt. 
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Dokumentationsstöd för  
Utforma och genomföra uppdrag för placering

BBIC erbjuder följande dokumentationsstöd för fasen Utforma  
och genomföra uppdrag: 
• Genomförandeplan för placering med uppdrag 
• Placeringsinformation
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.
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Därför ska insatser följas upp 
Syftet med uppföljningen är att se till att barnet har det bra. Genom uppfölj- 
ningen ska socialtjänsten säkerställa att vården är rättssäker och trygg samt 
att den utgår från barnets behov, i enlighet med de vård- och genomföran-
deplaner som har upprättats. Den regelbundna uppföljningen ska också ge 
underlag till överväganden och omprövningar av vården.[288]

Detta ska uppföljningen omfatta
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att placeringen genomförs så att 
den möter barnets behov. Det innebär att uppföljningen ska omfatta

• uppföljning av barnets egen utveckling 
• kontroll av att beslutade insatser har genomförts 
• utvärdering av resultatet av insatserna 
• eventuella förslag på andra insatser. 
Uppföljningen ska omfatta barnets hälsa, utveckling, sociala beteende och 
skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.63 När man följer 
upp ett barn utifrån BBIC:s fyra utvecklingsområden Hälsa, Utbildning, 
Känslor och beteende samt Sociala relationer ger det förutsättningar för en 
god bild av barnets situation.

Så går uppföljningen till
Uppföljningen är inte något som sker vid ett enstaka besök eller möte, utan 
är en pågående process och ska dokumenteras löpande. Uppföljningen ska 
främst ske genom: 

• Regelbundna besök i familjehem och HVB
• Enskilda samtal med barnet eller den unge
• Samtal med familjehemsföräldrarna
• Samtal med personal på HVB
• Samtal med vårdnadshavarna [288]64 

Handläggarens uppföljande roll vid placeringar
Barnets handläggare ska besöka barnet regelbundet i den omfattning som är 
lämplig, utifrån barnets behov och önskemål. Kontakten mellan barnet och 

63. 6 kap. 7b § SoL och 13 a § LVU
64. 6 kap. 7b § SoL och 13 a § LVU Läs mer om uppföljning i Socialstyrelsens handbok Barn och unga i 
familjehem och HVB.
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handläggaren ska vara en tvåvägskommunikation, och det är viktigt att barnet 
får veta att hon eller han vid behov kan ringa till eller på annat sätt initiera en 
kontakt med sin handläggare. Ju yngre barnet är desto viktigare är kontinu-
iteten i kontakten och att barnet får täta besök av handläggaren.65 

Uppföljning av genomförandeplan 
Handläggaren ska i uppföljningen av genomförandeplanen i BBIC särskilt 
vara inriktad på de områden och delområden som är aktuella i det enskilda 
ärendet. Uppföljningen ska omfatta flera olika tidsperspektiv. Den blickar 
bakåt på det som varit, ser till nuvarande situation för att därefter ligga till 
grund för en ny planering. De olika perspektiven ska i uppföljningen täckas 
in genom följande delar: 

Mål
Målen som ska följas upp är de mål som togs fram i genomförandeplanen. 
Det är dessa mål man har arbetat efter och därmed de som ska följas upp. 

Resultat
En viktig del av uppföljningen är att se till resultaten av de aktuella insat-
serna. Hur har de fungerat och i vilken omfattning har man uppnått målen 
och de eventuella delmålen inom området? Resultatet utgör underlag för en 
bedömning av de befintliga insatserna, och hjälper socialtjänsten att avgöra 
om det finns behov av fortsatta insatser.

Det är oftast mest relevant att beskriva vad som har hänt sedan man senast 
genomförde en mer omfattande uppföljning. Det kan exempelvis vara en 
tillbakablick på tre till sex månader. Ibland kan det dock vara relevant med 
en beskrivning av förändringen alltsedan insatsen inleddes.

Olika sätt att mäta resultatet av insatsen
Det finns olika sätt att följa upp insatser, och det går inte att säga generellt 
vilken metod som är bäst. Det behöver avgöras i varje enskilt fall vad som är 
den mest lämpliga metoden för att bedöma och mäta måluppfyllelse. 

Oavsett vilken metod som väljs för att mäta måluppfyllelse så kan skalor 
vara till hjälp för att värdera om en förändring har skett. I BBIC finns förslag 
på en skala för att mäta förändring.66 

Mål             Resultat                   Mål för kommande period 

65. Prop. 2012/13:10 s. 77 - 78
66. För förslag på skala för att mäta förändring, se Metodstöd för BBIC.
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Mål för kommande period
Efter att de aktuella insatsernas resultat har följts upp riktas blicken framåt. 
Det kan vara så att man bedömer att barnets behov har uppnåtts så att det inte 
finns något behov av insatser längre, och att ärendet ska avslutas. 

Om det återstår mål som inte har uppfyllts kan det vara aktuellt att fortsätta 
arbeta med dem. Dessa mål kan också behöva brytas ner i delmål för att bli 
möjliga att uppnå. 

Det kan även vid uppföljningen ha framkommit nya behov, som ryms inom 
det fattade beslutet, och som behöver läggas till i den reviderade genom-
förandeplanen.

Uppföljningsmöten ger chans till påverkan 
Att anordna ett uppföljningsmöte är ett sätt för socialtjänsten att ge barn, 
föräldrar och familjehem eller personal på HVB en möjlighet att regelbundet 
få information, komma till tals och påverka insatsens innehåll. Uppföljnings- 
möten ersätter inte den löpande uppföljningen och kontakten med berörda, 
men kan vara ett komplement.

Deltagare och förberedelse 
På ett uppföljningsmöte kan förutom handläggaren, barnet, föräldrarna och 
familjehem, personal på HVB eller god man för ensamkommande, även 
andra personer bjudas in att delta, t.ex. barnets lärare eller någon person som 
barnet vill ha med som stöd. 

Inför uppföljningsmötet samlar handläggaren in de berördas synpunkter och 
eventuella utlåtanden från samverkanspartners. Handläggaren gör också en 
dagordning för mötet och skickar inbjudan och tar reda på om någon mötes-
deltagare har behov av tolk eller hjälpmedel av något slag. 

Det kan vara bra att utarbeta en strategi för oplanerade frågor som kan kom-
ma upp på mötet och diskutera risken för konflikter och hur man kan hantera 
sådana situationer.

Barnets medverkan 
Uppföljningsmöten bör helst inte hållas utan barnets medverkan, eftersom 
mötena är en möjlighet för barnet att regelbundet få påverka sin situation. 
Men mötet är ingen garanti i sig för att barnet kommer till tals eller att man 
fattar korrekta beslut om vilka insatser som behövs. Det är viktigt att komma 
ihåg att ställa barnet i centrum och att det är barnets behov som ska avgöra 
hur man lägger upp mötet. 

Som en förberedelse inför uppföljningsmötet bör handläggaren lyssna till 
barnets önskemål om vad som ska tas upp och vilka frågor som kan vara 
svåra att avhandla under mötet.
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Ibland kan det vara nödvändigt att barnet träffar handläggaren ensam, för att 
på sikt bli trygg nog att närvara vid ett möte där alla viktiga personer ingår. 
Barnets känslor och vilja måste respekteras och handläggaren bör alltid bedö-
ma huruvida det är lämpligt att barnet deltar. Man behöver även se över hur 
mötets innehåll, längd eller plats kan anpassas efter barnets önskemål. 

Genomförande 
Den som leder mötet ser till att alla kommer till tals och att mötet inte blir för 
långt. Dagordningen kan med fördel utgå från genomförandeplanen, men det 
är även viktigt att följa upp barnets utveckling på ett mer övergripande sätt. 
Man behöver också gå igenom viktiga händelser sedan förra mötet och se om 
nya mål behöver formuleras. Därutöver är det viktigt att berätta för barnet 
vad som kommer att hända efter mötet och hur socialtjänstens kontakt med 
barnet ska fortsätta. 

Oberoende ordförande
Vid ett uppföljningsmöte kan socialtjänsten använda sig av en oberoende 
ordförande. Denne leder mötet och granskar innehållet och resultatet av 
insatserna. En oberoende ordförande är inte involverad i handläggningen av 
ärendet och förväntas därmed kunna stå utanför eventuella konflikter eller 
låsningar. Det är viktigt att ordföranden har goda kunskaper om barn, är van 
att leda möten och vid behov kan hantera motstridiga uppfattningar.  
Med hänsyn till kontinuiteten för barnet är det också bra om det är samma  
ordförande under hela placeringstiden. 

Om en oberoende ordförande ska hålla i mötet tar denna fram dagordningen 
tillsammans med handläggaren. De bör även diskutera risken för konflikter 
och hur man kan hantera sådana situationer. 

Övervägande och omprövning
Handläggaren har under uppföljningen av vården samlat in uppgifter om 
både barnets situation och om hur eventuella särskilda insatser fungerar.  
Dessa uppgifter kan sammanställas med hjälp av Uppföljning av vård.  
Denna uppföljning fungerar som underlag för att överväga eller ompröva 
vården. 

Till skillnad från uppföljningen som fokuserar på barnets utveckling och re-
sultaten av de faktiska insatserna, så handlar övervägandet mer om huruvida 
vården fortfarande behövs och i så fall hur den ska inriktas.

På motsvarande sätt är omprövningen mer inriktad på barnets och vårdnads- 
havarnas nuvarande situation och vårdens fortsättning än på resultaten av de 
faktiska insatserna. 
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Avslut av insats
Insatser avslutas när vården inte längre behövs och målen har uppnåtts. Det 
kan framkomma vid en uppföljning eller vid annan tidpunkt. 

Insatser kan även avslutas på grund av att barnet utvisas, avvisas eller av-
lider. I de fall barnet fyller 18 år behöver det inte per automatik innebära att 
den unge inte har behov av insatser från socialtjänsten. Det kan därför vara 
aktuellt att bevilja den unge fortsatt stöd. Detta beskrivs ytterligare i avsnittet 
om På väg. 

Det kan även inträffa att det äldre barnet eller föräldrarna vill avsluta plac-
eringen. Beroende på om barnet är placerat med frivillighet eller tvång blir 
processen olika. Det påverkas även om socialtjänsten delar barnets eller 
föräldrarnas uppfattning att vård inte längre behövs.

Riskbedömning vid avslut av insats
I samband med den bedömning av barnets behov som socialtjänsten gjorde 
och som ledde fram till insatsen, gjorde socialtjänsten två riskbedömningar. 
Den ena mätte graden av risk för barnet i den nuvarande situationen. Den 
andra riskbedömningen mätte risken för att barnets eller familjens problem 
skulle fortsätta eller förstärkas och hur hög risken var att barnet skulle ut-
veckla långvariga psykosociala problem. 67

I samband med att insatsen avslutas, kan dessa riskbedömning göras igen. 
Syftet är att se om insatsen har gjort så att risken för barnet har minskat, är 
oförändrad eller har ökat. Detta är ett viktigt steg i att skapa möjligheter och 
samla data som går att använda för att systematiskt följa verksamheten. Det 
ger underlag för att på sikt kunna se vilka behov hos barn i kombination med 
vilka insatser som är mest verkningsfulla.

Uppföljning av ett barns situation efter placering
I de fall oro för ett barn kvarstår efter att placeringen har avslutats kan 
socialtjänsten i vissa fall besluta om att barnets situation ska fortsätta föl-
jas upp. Uppföljningen kan pågå under högst två månader.68 Denna tid kan 
användas till att försöka motivera familjen att ta emot de insatser man har 
föreslagit. 

Sammanbrott
När en placering i familjehem eller HVB avslutas oplanerat brukar det 
benämnas sammanbrott. Sammanbrott definieras som en placering i dygns-
vård som avslutas oplanerat, det vill säga på ett sådant sätt eller vid en sådan 
tidpunkt att det är uppenbart att detta inte var vad man tänkt sig från social- 
tjänstens sida. Sammanbrottet sker i dessa fall för att något i vårdmiljön inte 
fungerar, och inte för att målet med vården är uppnått. 

67 Läs mer om riskbedömning under Utreda: Bedöma behov och förutsättningar för olika beslut
68. 11 kap. 4 b § SoL och 11 kap. 4 c § st 2 SoL
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Det kan ibland vara svårt att avgöra om avbrottet i placeringen är att betrakta 
som ett sammanbrott eller inte. Därför delas definitionen av sammanbrott i 
tre kategorier:

• Tydliga sammanbrott definieras som sammanbrott där placeringen upphör 
på grund av att familjehemmet avbryter vården, barnet själv rymmer eller 
vägrar stanna kvar i familjehemmet, eller för att socialtjänsten avbryter 
placeringen på grund av missnöje med vårdmiljön.

• Tveksamma sammanbrott avser oplanerade avbrott där det av dokumenta-
tionen framgår att det finns konflikter eller missnöje med familjehemmet, 
eller där det framgår att barnet ur sitt perspektiv uppfattar situationen som 
att placeringen havererat.

• Misstänkta sammanbrott avser de fall då alla inblandade parter i stunden 
förefaller överens om att vården ska upphöra, men där det ändå finns starka 
skäl att tro att det rör sig om en ”omdefiniering” av något som egentligen är 
ett sammanbrott. [289] 

Ett sammanbrott kan antingen leda till att barnet flyttar hem eller att vården 
fortsätter fast på ett annat sätt genom att barnet omplaceras i ett annat familje- 
hem eller på ett annat HVB. Det kan även vara aktuellt att byta vårdform,  
exempelvis så kan ett ensamkommande barn som avvikit från ett HVB istäl-
let placeras i ett familjehem. 

Det är viktigt att orsaken till ett sammanbrott dokumenteras på ett systema-
tiskt sätt. Det underlättar för både den placerande nämnden och för den som 
tagit mot barnet (t.ex. ett HVB) att förstå orsakerna till sammanbrott och 
använda dessa erfarenheter för att utveckla sitt arbete.  

 
Dokumentationsstöd för Följa upp placering

Det finns inga krav på att uppföljning av vård måste bli ett eget dokument, 
men det kan många gånger vara ett bra sätt att få en överblick.  
BBIC erbjuder därför ett dokumentationsstöd för sammanställningar  
av uppföljningen: 

• Uppföljning av vård 

BBIC erbjuder även dokumentationsstöd för: 

• Övervägande 
• Omprövning
• Uppföljning av ett barns situation
För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC. 
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För unga som har haft insatser från socialtjänsten kan avslutningen av 
insatserna innebära att de tar klivet ut i vuxenlivet. Det är en känslig tid där 
ungdomarna fortfarande kan behöva stöd från socialtjänsten. För att underlät-
ta arbetet vid övergången har Socialstyrelsen tagit fram ett särskilt BBIC- 
material, som kallas På väg. Materialet är tänkt att användas för alla unga 
personer som lämnar vården, inklusive de unga som placerades för att de var 
ensamkommande barn. 

Övergången från att vara ung till att bli vuxen har blivit alltmer utsträckt i 
tid. Det är en period då unga personer har behov av stöd från sin familj, både 
praktiskt, materiellt och känslomässigt. För unga som varit placerade är inte 
sådant stöd någon självklarhet [290]. Kontakten mellan barn och föräldrar 
kan ha avtagit under placeringens gång och relationen mellan dem kan ha 
försvagats. Det kan också vara så att föräldrarna lever i en svår situation och 
har små möjligheter att stötta den unge.

En ung person som lämnar sitt familjehem eller sitt HVB för att flytta till 
eget boende löper en risk att bli ensam och isolerad. En svensk undersökning 
har dessutom visat att det finns en låg medvetenhet inom socialtjänsten om 
att dessa ungdomars situation är annorlunda jämfört med andra ungdomars 
[291]. 

När ungdomar själva har fått komma till tals om hur de ser på tiden efter att 
de flyttat ut från familjehem eller HVB, så har det visat sig att de framför allt 
oroar sig för följande: 

• Hur de ska klara sin ekonomi
• Hur de ska bo
• Vad de ska göra – arbete eller utbildning
• Vem som ska kunna hjälpa dem med praktiska saker
• Hos vem de ska kunna få personligt stöd
• Att de ska bli isolerade [290]

Ungas rätt till stöd och hjälp
Ungdomar som har haft insatser från socialtjänsten har rätt till fortsatt stöd 
efter att vård utanför det egna hemmet har upphört.69 Det finns olika sätt för 

69. 5 kap. 1 § SoL
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socialtjänsten att ge stöd för att övergången till ett självständigt liv ska ske 
mer stegvis: 

• En placering i familjehem kan övergå till att den unge blir inackorderad  
i det tidigare familjehemmet, vilket ger den unge en högre grad av  
självständighet. 

• Det tidigare familjehemmet kan få i uppdrag att under en period  
vara kontaktfamilj åt den unge. 

• Ungdomar som varit placerade på HVB kan få ta del av olika former  
av eftervård. 

Annat stöd som kan bli aktuellt är boendestöd, pedagogisk hjälp i att klara 
praktiska göromål, psykosocial stödkontakt och ekonomiskt bistånd. 

Det är centralt att den unga vuxna får stöd och hjälp till en meningsfull syssel- 
sättning, en utbildning, ett arbete eller en praktikplats. Unga som varit plac-
erade kan behöva ekonomiskt bistånd till sådant som andra ungdomar kanske 
får av sina föräldrar som en självklarhet, t.ex. saker till hemmet [292].

På väg-material ger stöd i arbetet
I BBIC finns ett särskilt material i form av enkäter som är anpassade för unga 
vars flyttning innebär en väg ut i vuxenlivet. Materialet, som har beteck- 
ningen På väg, syftar till att underlätta socialtjänstens arbete med att ge dessa 
ungdomar det stöd de behöver och som de enligt lagen har rätt till. 

Som vägledning i arbetet kan handläggaren även använda Metodstöd för 
BBIC. Under vissa områden och delområden i metodstödet finns viktiga  
aspekter som särskilt berör unga som ska lämna vården. 

De handläggningssteg som används inom BBIC är även användbara för att 
förstå hur arbetet med På väg kan gå till. Nedan beskrivs det som särskiljer 
På väg från annat utrednings- och uppföljningsarbete med hjälp av dessa 
handläggningssteg. 

Följa upp
Det är sannolikt i den ordinarie uppföljningen av det äldre barnets placering 
som frågan om utflyttning först kommer upp. När en utflyttning kommer på 
tal behöver man utreda och klargöra för alla berörda vilka behov den unge 
har inför utflyttningen. 

Allt arbete inom ramen för På väg bör ske i nära samarbete med den unge 
som det berör. Socialtjänsten och den unge behöver diskutera hur andra per-
soner ska vara delaktiga i uppföljningen. 

Enkäter som del i kartläggning av den unges behov
I På väg-materialet finns enkäter att använda som stöd i en första kartlägg-
ning av vad den unge kan behöva för stöd. Enkäterna finns i tre versioner: 
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1. En för det äldre barnet eller den unge

2. En för föräldrar

3. En för personal på HVB, familjehem och god man för  
    ensamkommande barn

När enkäterna används för ett ensamkommande barn innebär det ofta att den 
andra enkäten för föräldrar inte används och att den tredje används av flera 
personer, både av personal på boendet och av barnets gode man. Enkäterna 
kan användas på olika sätt. Ett sätt är att skicka respektive enkät till den unge 
och de vuxna, som besvarar frågorna var och en för sig. Det går också bra att 
använda enkäterna som en intervjuguide under samtal, alternativt som väg- 
ledning i ett fritt samtal. Avsikten är att enkäterna alltid ska kombineras med 
samtal. Det kan ske på ett gemensamt möte med de som besvarat enkäterna 
eller i enskilda samtal. 

Enkäterna och ett efterföljande möte kan motivera den unge att förbereda sig 
inför utflyttningen samt att ansöka om och ta emot stöd efter det att placeringen  
upphört. För de vuxnas del kan enkäterna och mötet innebära en möjlighet att 
tänka efter på vilket sätt de själva kan vara behjälpliga med att ge den unge 
hjälp och stöd.

Budgetplanering
I samband med enkäterna kan det vara bra om den unge gör en budget till-
sammans med någon vuxen. Denna budget kan också utgöra samtalsunderlag 
vid ett gemensamt möte. Här kan Konsumentverkets material Koll på  
pengarna användas.70 

Aktualisera
Efter att man genomfört samtal eller möten om enkäter och budget kan den 
unge komma fram till att hon eller han behöver någon form av stöd efter det 
att placeringen har avslutats. Den unge har rätt att ansöka om bistånd; om så 
sker, inleds en utredning. 

Om den unge inte vill ansöka trots behov
Det händer att den unge har behov av fortsatt stöd, men att den unge själv 
inte håller med eller inte vill ansöka om detta. Då kan socialtjänsten in-
formera den unge om att en ansökan kan göras även längre fram. 

Om det efter avslutad placering kvarstår oro för ett barn kan man besluta om 
uppföljning av situationen. Det är dock inte möjligt om den unge har fyllt 18 år.  
Socialtjänsten kan däremot be om att få ta en förnyad kontakt med den unge 
längre fram för att då ge ett förnyat erbjudande om stöd. Om den unge tackar 
ja till detta erbjudande är det viktigt att det dokumenteras på ett sådant sätt att 
det inte riskerar att glömmas bort. 

70. Koll på pengarna kan beställas gratis eller laddas ner från Konsumentverkets webbplats www.konsument-
verket.se eller hämtas hos en av kommunens konsumentvägledare.
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Utreda 
Om den unge ansöker om stöd styrs omfattningen av utredningen av hur väl 
socialnämnden ifråga redan har kännedom om den unge och dennes behov 
och vad nytt som socialsekreteraren behöver få kunskap om för att kunna ta 
ställning. I övrigt sker utredningsarbetet på samma sätt som annars – det är 
frågor som styr vilka personer som behöver kontaktas och vilken information 
som behöver samlas in. Vanliga dokumentationsregler för utredning av en 
ansökan ska följas och det som är relevant sammanställs med hjälp av BBIC 
Beslutsunderlag. 

Om ärendet gäller ett barn som varit placerat en tid, finns det i de flesta fall 
redan uppgifter om den unges situation som går att använda som underlag i 
utredningen. Dessa finns normalt i personakten och i den ordinarie dokumen-
tationen av placeringen. 

Besluta
Det fjärde steget i processen är beslutet; då beviljas eller avslås den unges 
ansökan om stöd.

Utforma uppdrag och genomföra uppdrag
Om den unges ansökan om stöd beviljas formuleras uppdrag och en genom-
förandeplan tas fram. Vem som ansvarar för att ta fram genomförandeplanen 
ser liksom tidigare olika ut beroende på vem som är utförare.  
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Följa upp
Efter att den unge fått insatser ska de följas upp. Hur uppföljningen ska ske 
anpassas i det enskilda ärendet. För På väg kan enkäterna vara ett sätt att 
mäta förändring. Om de användes inledningsvis i kartläggningen av vad den 
unge behövde och nu används igen kan resultaten jämföras. Det blir då  
tydligt vilka förändringar som har skett och vad som eventuellt återstår.

Dokumentationsstöd för På väg

Det dokumentationsstöd som tagits fram inom BBIC för socialtjänstens ar-
bete med unga som är på väg att flytta ut har samlats under beteckningen  
På väg.

På väg – Enkäter
I På väg ingår tre varianter på en enkät.

• På väg – Enkät för unga 
• På väg – Enkät för föräldrar
• På väg – Enkät för personal på HVB och familjehem 

Anpassningar i annat dokumentationsstöd
För ärenden som berör På väg behöver även anpassningar göras i annat  
dokumentationsstöd: Beslutsunderlag, Uppdrag, Genomförandeplan och 
Uppföljning av öppenvårdsinsatser.

För mer information om användningen av dokumentationsstödet,  
se Metodstöd för BBIC.
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Barns behov i centrum har utvecklats och reviderats av Socialstyrelsen vid ett 
flertal tillfällen sedan lanseringen 2006. Syftet med utvecklingen har varit att 
införliva ny kunskap och lagstiftning samt öka användbarheten. Ledstjärnan i 
utvecklingsarbetet har varit en vision om att de barn och unga som socialtjän-
sten möter ska ha samma livschanser som andra barn i samhället. 

I det här avsnittet presenteras en kronologisk översikt av bakgrunden och 
utvecklingen av BBIC.71  

Integrated Children System i Storbritannien
I Storbritannien fanns sedan 80-talet en omfattande kritik mot familjehems- 
och institutionsvården. Detta ledde till att myndigheterna och socialtjänsten 
började söka efter bättre metoder för att säkra kvaliteten i den sociala bar-
navården. Den brittiska regeringen initierade i början av 90-talet ett om-
fattande forsknings- och utvecklingsprogram med avsikten att ta fram kriteri-
er för att bedöma resultatet av vården [293].

Det färdiga systemet för uppföljning av placerade barn började introduceras 
i de engelska kommunerna år 1995. Den bärande principen i systemet var att 
socialtjänsten skulle kunna visa att den vård som samhället erbjuder är bättre 
än den vård som barnet får om det stannar kvar i ursprungsfamiljen. 

För att förbättra barnavårdsutredningarna gjorde man en kunskapsöversikt 
som redovisade hur barns utveckling kunde påverkas av svårigheter hos 
föräldrarna. Studien blev kunskapsbas för en ny utredningsmodell, som illus-
trerades med hjälp av en triangel [294]. I dag kallas modellen för Integrated 
Children System (ICS).72 

Utvecklingen av BBIC i Sverige 
I början av 90-talet riktades även kritik i Sverige mot den sociala barn- och 
ungdomsvården. Kritiken gällde såväl arbetet med placerade barn och utfallet 
av insatserna som handläggning och dokumentation av barnavårdsutrednin-
gar. Med anledning av kritiken gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att 
stärka och utveckla familjehemsvården.

71. För den som önskar fördjupning i utvecklingen av BBIC finns mer information på Socialstyrelsen webb-
plats, www.socialstyrelsen.se.
72. Flera länder har hämtat inspiration från den engelska modellen för att utveckla sin sociala barnavård, bland 
annat Australien, Danmark, Irland, Kanada, Rumänien och Nya Zeeland. 
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Dartingtonprojektet (1995–1997)
I projektet Dartington 1995–1997 testade Socialstyrelsen ett av de material 
som hade utvecklats i Storbritannien: en intervju riktad till placerade barn. 
Mer än hundra intervjuer genomfördes och resultaten visade att många av 
barnen hade problem med sin hälsa eller skolgång [284]. 

BBIC-projektet (1999–2005)
År 1999 inledde Socialstyrelsen arbetet med att utveckla en enhetlig modell 
för utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården [1]. 
Myndigheten samarbetade med sju kommuner/kommundelar för att utveck-
la och anpassa delar av det engelska materialet till svensk lag och praxis. 
Arbetet utvärderades av forskare under projektets gång [270, 271, 295, 296]. 
Socialstyrelsen genomförde även egna uppföljningar. Resultaten visade bland 
annat att modellen, som kom att kallas BBIC, bidrog till att stärka barnens 
ställning och att den ökade socialsekreterarnas medvetenhet och kunskap om 
barns behov [1].

Spridning och utveckling av BBIC (2006–2013)
År 2006 lanserade Socialstyrelsen BBIC. Inom loppet av tre år hade mer än 
260 av Sveriges 290 kommuner påbörjat en implementering av modellen. 

I takt med det ökande antalet användare av BBIC, ökade också mängden 
synpunkter och förbättringsförslag. Tillsammans med nya lagkrav och ny 
kunskap ledde det till att BBIC-formulären reviderades år 2008, och återigen 
år 2011. 

Grundboken reviderades 2013. Samma år utökades BBIC med det nya  
materialet På väg, för användning i arbetet med placerade ungdomar på väg 
att lämna sin placering. 

Vidareutveckling av BBIC (2014–2015)
Socialstyrelsen fick 2014 uppdraget från regeringen att vidareutveckla BBIC 
för systematisk uppföljning. Syftet var att underlätta för systematisk  
uppföljning, förstärka den vetenskapliga och evidensbaserade basen samt 
göra BBIC effektivare och lättare att använda. 

På uppdrag av Socialstyrelsen sammanställde två forskare vid Örebro univer-
sitet en översikt av vad internationell forskning visar om de risk- och skydds-
faktorer som innefattas i BBIC-triangeln. Med utgångspunkt i forsknings- 
översikten har en ny version av BBIC utvecklats. Detta har skett i samarbete 
med forskare, experter och referensnätverk bestående av praktiker, BBIC-
samordnare och utvecklingsledare.

I arbetet har Socialstyrelsen beaktat ett rättssäkerhetsperspektiv och ett  
barnperspektiv samt tagit hänsyn till barns och ungas rätt till inflytande  
och delaktighet. 
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