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Västermodellen i Göteborg – ett sätt att öka barns delaktighet 

Sammanfattning 
Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem och delaktighet är en 
förutsättning för att socialtjänstens utredningar och insatser ska lyckas möta barnens 
behov. Under senare år har det framkommit att barns delaktighet i socialtjänsten är 
bristfällig och att detta i sin tur leder till sämre resultat för barnen (Socialstyrelsen, 
2018; Barnombudsmannen, 2019). Flera olika metoder och modeller har utvecklats 
för att öka barns brukarmedverkan. Ett exempel är Västernorrlandsmodellen. 
Göteborgs stad beslutade sig för att implementera den i flera av socialtjänstens barn- 
och ungdomsverksamheter och den fick då namnet Västermodellen.  

Modellen bygger på att intervjua barn som är eller tidigare varit aktuella inom 
socialtjänsten om deras syn på hur kontakten med socialtjänsten varit och hur de 
önskar att den skulle vara. Intervjuerna skrivs ut och analyseras i arbetslaget. Detta i 
kombination med socialsekreterarnas egna erfarenheter kan leda till förslag om 
verksamhetsutveckling, men också visa på vad som redan fungerar väl. På detta sätt 
är modellen tänkt att bidra till en mer evidensbaserad praktik och lokal 
verksamhetsutveckling som tillvaratar barnens och socialarbetarnas erfarenheter och 
åsikter.  

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har på uppdrag av 
Göteborgs stad bidragit med processtöd och följeforskning i arbetet med 
Västermodellen. Under den perioden har modellen implementerats vid 23 enheter 
vid olika typer av verksamheter inom socialtjänsten i Göteborgs stad. Syftet med 
följeforskningen har dels varit att följa implementeringen av Västermodellen för att 
se vilka behov det fanns under genomförandet att förändra och utveckla, dels 
undersöka om modellen bidrog till förändringar i hur verksamheterna arbetar och 
om barns delaktighet ökade.   

Enkäter skickades ut till socialarbetarna på de medverkade enheterna innan 
Västermodellen genomfördes och igen efter två år. Syftet var att se om det hade skett 
några förändringar vad gäller barns delaktighet. Det är dock svårt att dra några säkra 
slutsatser eftersom det var färre som svarade på uppföljningsenkäten. Dessutom är 
det svårt att avgöra vilka förändringar som har skett på grund av Västermodellen.  

Följeforskaren genomförde även intervjuer och enkäter med barn, socialarbetare, 
enhetschefer, verksamhetsutvecklare och processledare. Dessutom medverkade 
följeforskaren vid möten och analysseminarier. 

De flesta av de tillfrågade socialarbetarna ansåg att förberedelserna inför 
intervjuerna fungerade bra, men framför allt hade de en positiv bild av intervjuerna. 
De lyfte fram att det hade varit roligt att intervjua barn eftersom det inneburit att 
samtala med barn på ett annat sätt än de vanligtvis gör. Även de som varit med på 
analysseminarierna upplevde att det varit givande att ta del av barnens synpunkter. 
Barnen själva såg det också som mycket positivt att få ge synpunkter på 
verksamheten. Barnens feedback gav socialarbetarna ökad förståelse för vikten av att 
ha en kontinuerlig dialog med barnen. Flera socialarbetare kommenterade att en 
direkt följd av arbetet med Västermodellen var att de började fråga barnen på vilket 
sätt de vill ha kontakt.  

Efter det första året ansåg 41 av 68 socialarbetare att arbetet med Västermodellen 
hade lett till ett eget lärande och utveckling och efter det andra året var det en större 
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andel (25 av 34) som upplevde samma sak. Socialarbetarna uttryckte också att de 
upplevde att det var lärorikt att lyssna på de inspelade intervjuerna och reflektera 
över hur de själva ställer frågor, något som kan bidra till ökad kompetens i 
barnsamtal. Ett annat positivt resultat var att olika enheter i samma stadsdel 
(exempelvis myndighet, utförare och funktionshinder) hade gemensamma 
analysseminarier, vilket ökade förståelsen för hur andra arbetar.  

Den största utmaningen var att inte förberedelserna skulle ta för lång tid. För att 
underlätta implementeringen av Västermodellen visade det sig vara viktigt med 
stödet från de centralt placerade processledarna, liksom att det vid enheterna fanns 
någon som höll ihop arbetet. 

Samtliga tillfrågade enhetschefer, verksamhetsutvecklare och processledare ansåg 
att modellen borde införas i hela Göteborgs stad. Trots detta var det endast några få 
stadsdelar som fick till stånd en rutin för modellen som fortlevde flera år i rad. En 
förklaring till detta kan vara pandemin.  

Arbetet med Västermodellen innebar att flera förslag till hur barns delaktighet 
skulle kunna förbättras togs fram. Det handlade till stor del om att träffa barnen 
oftare, träffa dem enskilt, informera dem inför möten om syftet med mötet, ta fram 
barnanpassat material, ta fram checklistor för att inte tappa bort hur barn ska göras 
delaktiga i processen etc. Vid uppföljningen efter två år var flera av förslagen 
genomförda och mycket informationsmaterial till barn och även metodstöd hade 
tagits fram. 

De flesta förändringar som föreslogs kunde genomföras utan större kostnader eller 
förändringar i verksamheterna. En förutsättning som många lyfte fram var dock att 
för att kunna träffa barnen mer så behöver det finnas tid till det.  

Enkätresultaten visar på saker som är viktiga att lyfta fram. Det fanns i stort sett 
ingen skillnad mellan de två mättillfällena när det gäller i vilken utsträckning 
socialarbetarna träffar barnen enskilt. Däremot var det fler som hade haft ett 
avslutande möte med barnet vid det andra mättillfället. Det var också fler 
socialarbetare vid det andra tillfället som ansåg att de kunde ha samtal med barn i 
den utsträckning de önskade. De hade också blivit säkrare på sin förmåga att prata 
med barn, framför allt vad gäller yngre barn. 

Den här studien visar att det som är Västermodellens styrka är att socialarbetarna 
på ett enkelt och roligt sätt tar in barnens röster i verksamhetsutvecklingen. Det kan 
utgöra en bra start för att öka barns delaktighet i det dagliga arbetet.  

Västermodellen fungerar väl som ett sätt att få del av brukarnas, i det här fallet 
barnens, synpunkter och förslag som sedan kan ligga till grund för 
verksamhetsutveckling. Modellen kan på det här sättet bidra till en mer 
evidensbaserad praktik och lokal verksamhetsutveckling som tillvaratar barnens och 
socialarbetarnas erfarenheter och åsikter. Modellen skulle kunna användas i 
socialtjänstens samtliga verksamheter – både med barn och vuxna.  

Socialtjänsten har behov av att utveckla sin verksamhet och höja kvaliteten i sitt 
arbete (SOU 2018:32). De behöver kompetens, medvetenhet och möjligheter att 
utveckla sitt professionella lärande på arbetsplatsen. Även om det är svårt att dra 
slutsatser om vilket avtryck Västermodellen satt i verksamheterna, framförallt vilka 
förändringar som skett tack vare modellen, tycks den som process bidra till lärande.  
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1. Introduktion 
Under senare år har det kommit flera studier och rapporter som beskriver att barns 
delaktighet i socialtjänsten är bristfällig och att detta leder till sämre resultat. Som ett 
svar på detta valde Göteborgs stad att genomföra Västermodellen som syftar till att 
socialtjänsten som organisation, inklusive den politiska nivån, systematiskt ska 
inkludera barns röster som grund för verksamhetsutveckling. Detta sker genom 
intervjuer med berörda barn kring deras perspektiv på kontakten med socialtjänsten 
och deras upplevelser av delaktighet. Den uppföljning som sker genom 
Västermodellen ger samlad kunskap om barns erfarenheter av mötet med den sociala 
barnavården samt synliggör även de yrkesverksammas erfarenheter i mötet med barn 
och unga. Modellen ligger i linje med socialtjänstlagens och barnkonventionens mål 
om barns delaktighet.  

I den här rapporten redovisas resultaten av den följeforskning som genomförts 
sedan Göteborgs stad 2017 började arbeta med Västermodellen. Då startade en 
pilotomgång i elva av socialtjänstens barn och unga-enheter samt en 
funktionshindersenhet för att testa den modell som i Göteborg kallas 
Västermodellen, och som bygger på Västernorrlandsmodellen1. Efter pilotomgången 
har modellen implementerats i flera stadsdelar och verksamheter i Göteborg.  

 Modellen består av fyra steg. Det första steget är att socialarbetare intervjuar barn 
om deras erfarenheter av och syn på kontakten med socialtjänsten. Därefter 
analyseras intervjuerna i arbetslaget och konkreta förslag till utvecklingen av 
verksamheterna formuleras i en matris. Det sista steget är att låta politiker ta del av 
barnens röster och socialarbetarnas systematiserade kunskap och förslag till 
förändring.  

Följeforskningens syfte, metod och material 
Göteborgs stad vände sig till Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet 
FoU i Väst med en förfrågan om följeforskning samt kvalificerat process- och 
analysstöd för att implementera Västermodellen. FoU i Väst har medverkat under 
tiden Göteborgs stad testade modellen i vissa enheter, implementerade den i större 
skala och planerade för långsiktig uppföljning som skulle bidra till ett systematiskt 
kvalitets- och förbättringsarbete i verksamheten. FoU i Väst har genomfört 
datainsamling genom observationer, intervjuer och enkäter.  FoU i Väst:s arbete 
startade i augusti 2017 och avslutades i juni 2021. Ansvarig forskare från FoU i Väst 
har varit fil. dr. Jeanette Olsson. Även andra analytiker, forskare och 
kommunikatörer från FoU i Väst har medverkat i uppdraget.  

Med följeforskning menas utvärdering som följer ett projekt under tiden som det 
pågår. Följeforskning inriktar sig på att följa projektets processer i syfte att beskriva, 
inte bara de eventuella resultat och utfall som projektet ger upphov till, utan även 
vägen dit (Vedung, 1998). Genom att studera projektets processer kan kritiska 
faktorer, funktioner och förhållanden i processen identifieras, som antas vara 
nödvändiga för att projektet ska fungera som avsett (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004).  

 
1 https://www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/att-oka-barn-och-ungdomars-delaktighet-
och-medverkan-i-den-sociala-barnavarden/ 
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Följeforskaren har under projektets gång gett löpande återkoppling och rådgivning 
till processledare och styrgrupp i syfte att bidra till läroprocesser under och efter 
projektet. Genom att följeforskaren har gett löpande återkoppling har kontinuerlig 
förändring och anpassning av projektet möjliggjorts (Brulin & Jansson, 2009). 

Syfte 
Det huvudsakliga syftet med följeforskningen har varit att följa implementeringen av 
Västermodellen i verksamheterna i Göteborgs stad, samt att systematiskt följa den 
verksamhetsutveckling som skett.  
 Följeforskningen har också haft en samskapande ansats, vilket kan definieras som 
”kreativa processer där intressenter med olika perspektiv och expertis är aktivt 
involverade med syftet att tillsammans skapa eller lära, och som ytterst leder till 
kollektiv nytta” (Isaksson, 2021), vilket har inneburit ett samskapande mellan 
följeforskaren, processledarna och övriga yrkesverksamma vad gäller genomförandet 
och analysen av projektet.  

Följeforskningen har också gett förutsättningar för utvecklingen av en 
evidensbaserad praktik, vilket här innebär att bästa tillgängliga kunskap vägs 
samman med de professionellas expertis, samt berörda personers situation, 
erfarenhet och önskemål (Socialstyrelsen, 2020). 

Målen med följeforskningen i detta projekt var alltså dels att följa hur 
Västermodellen fungerade och vilka behov av förändring och utveckling som fanns 
under genomförandet, dels att undersöka i vilken utsträckning modellen har bidragit 
till förändringar i hur verksamheterna arbetar och om barns delaktighet har ökat.  

Metod och material  
För att kunna genomföra uppföljning kring hur väl modellen fungerade och om det 
fanns behov av att förändra och utveckla, samlades data in från processledare, 
enhetschefer, deltagande personal och intervjuade barn. Dessutom skedde 
datainsamling med syfte att kunna följa vilken förändring som skett i verksamheterna 
gällande barns delaktighet i socialtjänsten. 

Datainsamling för att följa hur modellen fungerade 
För att följa modellens genomförande har socialarbetarna som arbetat med 
Västermodellen fått enkäter efter analysseminariet. Där ingick frågor om vad de 
ansåg om förarbetet inför intervjun, intervjuandet och transkriberingen samt 
analysseminariet. Enkäten återfinns i bilaga 2.  

Dessutom fick barn som blev intervjuade besvara en enkät med frågor om hur de 
uppfattade att det var att bli intervjuad och vad de tyckte om frågorna i intervjun, se 
bilaga 3.  

Berörda enhetschefer fick också besvara en enkät om hur de upplevde 
implementeringen av Västermodellen, och detta diskuterades även vid 
referensgruppsmöten där de deltog. Enhetschefer intervjuades även vid möten och 
intervjuer genomfördes även med processledarna.  

I övrigt deltog följeforskaren och gjorde observationer vid referensgruppsmöten, 
styrgruppsmöten, analysseminarium och utbytesseminarium.  
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Datainsamling för att följa förändring i verksamheterna gällande barns delaktighet 
För att följa om modellen har inneburit förändringar i hur verksamheterna arbetar 
med barns delaktighet genomfördes fokusgrupper med socialarbetare under våren 
2018 innan modellen implementerades. Detta gjordes för att få en förståelse för hur 
de arbetade med barns delaktighet vid den tidpunkten.  
 Fokusgrupper genomfördes också våren 2020 för att få en bild över hur de 
arbetade i verksamheterna vid den tidpunkten och vilka förändringar som skett 
utifrån genomförandet av Västermodellen. Dessutom har följeforskaren intervjuat 
processledare samt medverkat vid seminarium om metodutveckling. 
 Samtliga socialarbetare som arbetade vid de enheter som genomförde 
Västermodellen 2018 fick besvara en enkät innan de påbörjade genomförandet. De 
svarade på frågor om hur de arbetar med barns delaktighet och om barnsamtal.  
Enkäten återfinns i bilaga 4. Socialarbetarna som arbetade på dessa enheter våren 
2020 fick besvara samma enkät.   

En mer detaljerad beskrivning av metod, material och analys återfinns i bilaga 1.  

Läsanvisning  
Efter denna introduktion följer ett kapitel som beskriver barns delaktighet i 
socialtjänsten, både teoretiskt och i praktiken. Därefter kommer ett kapitel med en 
beskrivning av modellen och hur den implementerades i Göteborg.  

Sedan kommer två kapitel med resultat från följeforskningen. Först beskrivs vad 
socialarbetare, barn och ansvariga ansåg om Västermodellen och därefter på vilket 
sätt modellen har lett till verksamhetsutveckling. Det sista kapitlet består av en 
sammanfattande diskussion med slutsatser och rekommendationer.  

I rapporten används termen socialarbetare som en övergripande benämning på de 
som medverkat i arbetet med Västermodellen, eftersom flera av de som deltagit i 
Västermodellen inte arbetar som socialsekreterare utan har andra yrkestitlar. 
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2. Barns delaktighet i 
socialtjänsten  
I det här kapitlet ges först en kort beskrivning av lagstiftningen kring barns 
delaktighet och teoretiska perspektiv på barns delaktighet. Därefter följer en kortare 
översikt av tillgänglig kunskap om barns delaktighet inom socialtjänsten med fokus 
på svenska rapporter och studier.  

Lagstiftning och riktlinjer om barns delaktighet 
Barnkonventionen (2018:1197), som är svensk lag sedan 2020, ser barn som 
kompetenta aktörer som är bärare av sina egna rättigheter. Barnkonventionen 
fastslår att ett barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Barnet har alltså rätt till delaktighet, vilket innebär att barnet, med hänsyn 
tagen till ålder och mognad, har rätt till fortlöpande information (§ 17) och rätt att 
komma till tals och rätt till inflytande (§ 12). För socialtjänsten innebär detta bland 
annat att man ska lyssna på barnet och ge stöd för att barnet ska kunna uttrycka sina 
åsikter, vara delaktigt och ha inflytande (Unicef, 2019). 

Rätten till delaktighet regleras även i socialtjänstlagen (2001:452). I elfte kapitlet 
10 § står det:  

När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 
möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför 
sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på 
annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till 
hans eller hennes ålder och mognad.  

En förutsättning för detta är att det förs samtal med barnet samt att yngre barn, som 
ännu inte har ett språk, görs delaktiga genom observationer eller möten 
(Socialstyrelsen, 2019). 

Rätten till delaktighet inbegriper att barnet har möjlighet att säga vad hen tycker 
och att hen får sina åsikter beaktade. För att kunna bilda sig egna åsikter måste 
barnet ha fått relevant information på ett sätt som är anpassat efter dess ålder och 
mognad (Socialstyrelsen, 2006). 

Teoretiska perspektiv på barns delaktighet 

Barn som aktörer och rättighetsbärare  
För över tre decennier sedan introducerade Prout och James (1990) konceptet att 
barn har sin egen handlingskraft, det vill säga att deras kompetens kan påverka den 
sociala världen och att de kan ta en aktiv del i den (James, 2009). Detta medförde en 
stor och värdefull förändring i barndomsforskningen. Dessförinnan var den vanliga 
uppfattningen att barn var passiva subjekt. När det gäller barn, hävdas det att deras 
handlingsfrihet i allmänhet utövas inom vardagliga och personliga domäner, och att 
de är mindre benägna att använda sin handlingsfrihet strategiskt och politiskt (Jones 
& Summer, 2011).  
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Det finns numera en strävan mot att se barn och ungdomar som subjekt som gör 
sina röster hörda och har handlingskraft att forma och påverka sina liv. Genom att 
lyfta fram barns rättigheter och perspektiv ser man dem som aktiva, kompetenta och 
medansvariga i fråga om deras egen framtid.  

Samtidigt som barns delaktighet belyses behöver det också understrykas att graden 
av delaktighet är en balansgång. Ett barn är beroende av att vuxna tar ansvar och 
barnet får inte ges ett ansvar som överstiger dess förmåga. Det gäller att ta ställning 
till barnets behov av omsorg, skydd och utveckling.  Ibland kan det vara svårt att se 
barn som aktiva, kompetenta och medansvariga subjekt, samtidigt som de kan vara 
skyddsbehövande och sårbara. Det är viktigt att arbeta med barnet, men det är också 
viktigt att arbeta för barnet, för att det ska få det bättre. Det är önskvärt att hitta ett 
sätt att förena båda dessa aspekter (Socialstyrelsen, 2004; 2006). 

Det är av stor vikt att inte enbart ha ett vuxet barnperspektiv, det vill säga den 
kunskap om barn som vuxna utgår från när de avser att göra något utifrån barnets 
bästa, utan att också ta med barnets eget perspektiv, dess erfarenheter, upplevelser 
och förståelse av sin situation. Barn och unga är själva experter på hur de upplever 
sina liv. För att ett barns behov ska bli rätt uppfattat och för att vuxna ska dra rätt 
slutsatser vid planering och beslut om insatser, är det nödvändigt att vuxna får 
tillgång till barnets eget perspektiv redan i början av beslutsprocessen. Vuxna är 
alltså beroende av barns expertis om sig själva för att planering och beslut ska 
utformas enligt barnets bästa. Barn och unga är å andra sidan beroende av vuxnas 
mer utvecklade förmåga att förutse konsekvenser av olika beslut (Stenhammar et al, 
2011).  

Något som kan verka hindrande för barns delaktighet i socialtjänsten är bilden av 
barn som sårbara och i behov av vuxnas skydd. Ett annat hinder kan utgöras av 
bristande kunskap hos vuxna om fördelarna med barns delaktighet (Van Bijleveld et 
al, 2015). Studier har visat att när barns delaktighet ökar så får insatserna bättre 
effekt, bland annat genom att de då svarar bättre mot faktiska problem (Heimer et al, 
2017 och 2018). 

En studie av Van Bijleveld med flera (2015) visar att socialarbetare ofta anser att 
det finns situationer där det är olämpligt att barn görs delaktiga och att det viktigaste 
med barns delaktighet är att samla in information om barnet för att socialarbetaren 
ska kunna fatta ett mer informerat beslut. Studiens slutsats är att socialarbetare bör 
göras medvetna om att barn är kunniga aktörer.  

Det är också viktigt att försäkra sig om att det inte blir en symbolisk delaktighet 
utan att man arbetar aktivt för att barnen ska vara delaktiga och våga uttrycka sina 
åsikter (Arnstein, 1969).  

Slutligen innebär samhällets barnperspektiv att inför varje beslut eller åtgärd 
överväga om frågan kan röra barn och i så fall på vilket sätt. Det handlar om att 
försöka se på en situation med barnets ögon. Om beslutet eller åtgärden får 
konsekvenser för barnet, ska det finnas ett barnrättsperspektiv (Stenhammar et al, 
2011). 

Shiers delaktighetstrappa  
Forskaren Harry Shier (2001) har utvecklat en modell för hur man kan tänka kring 
barns delaktighet.  
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Den innehåller fem nivåer av delaktighet: 
• Barn blir lyssnade till 
• Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
• Barns åsikter och synpunkter beaktas 
• Barn involveras i beslutsfattande processer 
• Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

 
Figuren är framtagen av Göteborgsregionen, FoU i Väst utifrån Shiers modell. 

På varje nivå i trappan kan individer och verksamheter vara olika mycket engagerade 
i att arbeta med delaktighet. Modellen försöker klargöra detta genom att identifiera 
tre steg av engagemang på varje nivå; Öppningar, Möjligheter och Skyldigheter. 
Dessa begrepp används för att analysera en verksamhets arbete med delaktighet på 
de olika nivåerna. Öppningar handlar om att den vuxne eller organisationen är villig 
att arbeta på en viss nivå. Möjligheter föreligger när de behov är uppfyllda som gör 
det möjligt att i praktiken arbeta på den nivån. Det kan handla om exempelvis 
tillräckligt med arbetstid, kompetens och fungerande arbetssätt. Skyldigheter 
handlar om när det finns riktlinjer för att arbeta på ett visst sätt. Det är då inbyggt i 
systemet att arbeta på ett sätt som möjliggör en särskild grad av barns delaktighet 
(Shier, 2001). 

Denna modell är användbar för att analysera barns delaktighet i olika situationer 
och organisationer.  

Det som kan anses saknas i modellen är behovet för barnet att få information, 
eftersom det är svårt att vara delaktig utan att ha fått information. Kanske kan 
informationsmomentet ses som ett ännu tidigare steg. 
  

Figur 1. Shiers delaktighetstrappa 



   

 

7 
 

Västermodellen i Göteborg – ett sätt att öka barns delaktighet 

Barns delaktighet i praktiken  

Bristande information och möjligheter till delaktighet 
Flera rapporter de sista åren har pekat på brister i barns delaktighet i socialtjänsten. I 
Socialstyrelsens (2018) lägesrapport för individ- och familjeomsorgen framkommer 
brister vad gäller barns delaktighet inom socialtjänsten. Enligt rapporten måste det 
ske en förändring och satsningar bör göras för att åtgärda bristerna. För att 
socialtjänsten ska kunna ge ett adekvat stöd till barn och deras föräldrar krävs att 
barnen får vara delaktiga. För att detta ska bli möjligt behöver socialarbetarna mer 
tid – både för att kunna bygga upp en allians med barnen, och för att aktivt kunna 
arbeta med att göra barnen delaktiga (Socialstyrelsen, 2018).  

Barnombudsmannen (2019) beskriver att det finns gott om belägg för brister i fråga 
om barns delaktighet inom den sociala barnavården och att det är anmärkningsvärt 
att utvecklingen går så långsamt framåt, trots stor medvetenhet om bristerna och 
trots omfattande regleringar som syftar till att stärka rätten till delaktighet inom 
socialtjänsten. Barnets delaktighet är grundläggande i en prövning av barnets bästa, 
vilket är en förutsättning för att placeringar och vård ska fungera. Trots det har synen 
på barnet som rättighetsbärare inte fått genomslag när det gäller till exempel 
kontakterna med socialtjänsten (Barnombudsmannen, 2019). 

Liknande resonemang framförs i en studie av Vårdanalys (2018a). Av den studien 
framgår det att barn, oavsett ålder, involveras i mycket liten utsträckning när det 
gäller önskemål om insatser i socialtjänsten. Barnets delaktighet i socialtjänstens 
utredningar tenderar att handla om att barnet ska lämna information till utredaren 
under utredningen och inte om att barnet är en aktiv part vid utformning och 
uppföljning av insatser (Vårdanalys, 2018a). Vidare rapporterar IVO (2021) att de har 
observerat att i hälften av de ärenden de granskat i den sociala barnavården, finns det 
brister i fråga om barns och ungas rätt att komma till tals och vara delaktiga. 

Forskningen visar en liknande bild. En avhandling som analyserat barnperspektivet 
i barnavårdsutredningar visar att det inte finns så mycket dokumenterat om barnets 
hälsa och dess egna åsikter om sin situation (Hultman, 2013).  

I en annan avhandling om barn som flyttas i offentlig regi framkommer det att 
barnen vid placeringar inte fått tillräckligt med information och inte varit delaktiga i 
tillräcklig utsträckning. Rekommendationen är att socialtjänsten bör ge kontinuerlig 
information till barnen om deras bakgrund, nuvarande situation och framtida 
planering (Skoog, 2013). 

En aktstudie från två svenska kommuner visar att barns delaktighet minskar 
efterhand som en utredning fortskrider, och att föräldrarnas delaktighet prioriteras 
framför barnens. Studien visar också att när barn får vara delaktiga i utformningen av 
insatserna har det bättre effekt än när barnen inte får vara delaktiga. Det beror enligt 
forskarna på att när barnen blev hörda så tenderade insatserna att bättre svara mot 
de faktiska problemen (Heimer et al, 2017 och 2018). 

Barnens syn på delaktighet 
I en studie från Vårdanalys (2018a) lyfter barn och ungdomar åtta områden som 
viktiga när de har kontakt med socialtjänsten; bemötande, delaktighet, sociala 
relationer, trygghet, hälsa och omsorg, utbildning, fritid och självständighet. Barn vill 
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att vuxna ska fråga dem om hur de vill ha det. De vill få vara med och diskutera 
exempelvis placeringar för att öka chansen att det blir en bra matchning, men också 
få tid att förbereda sig och vara med och utforma regler med mera. De vill också få 
vara med och påverka hur kontakten med socialsekreterarna ska se ut.  

Dessutom anser barnen att det är viktigt att man vågar fråga dem, det vill säga 
vågar ställa frågor om hur barnet vill ha det (utifrån ålder och mognad). Barnen 
beskriver att de vill att socialsekreteraren ska visa omtanke och medkänsla, samt 
intresse och engagemang. De vill att socialsekreteraren ska intressera sig för dem 
som personer och inte bara för deras problem (Vårdanalys, 2018a).  

När den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården 
arbetade med ett reformförslag, genomfördes intervjuer med barn och unga. Där 
framkom att det för barnen och ungdomarna är viktigt att det är lätt att komma i 
kontakt med socialtjänsten, och att få information om vad kontakt med socialtjänsten 
innebär. Barn och ungdomar beskrev att det är viktigt att bli lyssnad på och att de får 
berätta om sin situation utan att mötas av förutfattade meningar. De vill också veta 
mer om hur socialtjänsten arbetar och trycker på att det är viktigt att 
socialsekreterare håller vad de lovar. De önskar att man kan hitta lösningar 
tillsammans (Socialdepartementet, 2017). 

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn intervjuade också barn och unga och där 
framkom att barnen tycker att det är viktigt att de blir varmt och kärleksfullt bemötta 
och att socialsekreteraren visar att hen bryr sig och försöker sätta sig in i deras 
situation (Maskrosbarn, 2014). 

Förtroendefull relation mellan socialarbetare och barn 
En internationell litteraturöversikt visar att det som framför allt främjar delaktighet 
är relationen mellan socialarbetaren och barnet (Van Bijleveld et al, 2015). För att 
barn ska våga vara delaktiga och ge sin syn på situationen är det centralt med en 
förtroendefull relation mellan barn och socialarbetare (Alexandersson & Hyvönen, 
2014). Ett respektfullt och vänligt bemötande från socialarbetarna är viktigt (Östberg 
et al, 2018). I Socialstyrelsens samtalsstöd betonas vikten av att socialarbetaren 
upplevs som snäll, äkta och omtänksam (Socialstyrelsen, 2018b).  

Hinder för delaktighet 
Ett hinder för barns och ungas delaktighet är att socialtjänsten inte lägger tillräckligt 
med tid på att samtala med barnen. En undersökning som genomförts av den 
nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården visar att en 
socialsekreterare i genomsnitt ägnar en timme om dagen åt kontakt med barn, unga 
och vårdnadshavare. Endast en liten del av den timmen används för enskilda samtal 
med barn (Socialdepartementet, 2017). 

Socialtjänsten har haft en mycket hög arbetsbelastning under de senaste åren, och 
den arbetsrelaterade sjukfrånvaron och psykiska ohälsan är hög (Arbetsmiljöverket, 
2018). I Göteborgs stad har antalet aktualiseringar till socialtjänsten ökat kraftigt 
under de senaste åren vilket har ökat arbetsbelastningen (Olsson & Isaksson, 2021). 
Göteborgs stad (2021) beskriver i en rapport att verksamheterna de senaste åren har 
präglats av stor personalrörlighet, en ung personalgrupp med bristande erfarenhet 
och en hög arbetsbelastning med barn och unga med komplexa behov. En enkät som 
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genomfördes i Göteborgs stad visade att tre fjärdedelar av de som arbetar inom den 
myndighetsutövande delen av den sociala barn- och ungdomsvården någon gång 
under de senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten 
och lika många upplever negativ stress i sitt arbete varje vecka (Göteborgs stad, 
2021).  

Den organisering som de flesta verksamheter har med separata mottagnings-, 
utrednings- och utförarenheter innebär dessutom att de flesta barn och unga redan 
utifrån organisationsformen behöver träffar olika personer för att få stöd. Studier 
visar att barn och föräldrar uppfattar ständiga byten av personal och den bristande 
kontinuiteten som en tröttsam process då de möter nya ansikten och ständigt måste 
börja om (Östberg et al, 2018). Det är viktigt med kontinuitet för barnen så att de 
hinner bygga upp en tillitsfull relation (Vårdanalys, 2018b).  
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3. Västermodellen  
I det här kapitlet presenteras modellen, dess syfte och mål samt hur genomförandet 
har gått till i Göteborgs stad.  

Västernorrlandsmodellen blir Västermodellen 
Utifrån de brister som uppmärksammats vad gäller barns delaktighet i socialtjänsten 
har flera utvecklingsprojekt genomförts för att förbättra situationen. 
Västernorrlandsmodellen togs fram i Västernorrlands län som ett resultat av ett 
utvecklingsprojekt initierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under åren 2011–2013.  

Projektet syftade till att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad 
brukarmedverkan för barn, och skedde i samverkan med 37 kommuner, sju FoU-
miljöer och organisationen Maskrosbarn. Syftet var att utveckla arbetssätt för att 
tillvarata barns synpunkter och erfarenheter av mötet med socialtjänsten (Hyvönen & 
Alexanderson, 2014). En av de modeller som togs fram var Västernorrlandsmodellen 
(Kommunförbundet FoU Västernorrland, 2012). 

Under våren 2015 fattade enhetschefsnätverket för individ- och familjeomsorgens 
barn och unga-enheter i Göteborgs stad beslut om att föreslå barns delaktighet som 
tema för den gemensamma uppföljning och utvärdering som sker i nätverket. Detta 
eftersom det inte fanns samlad informationen i Göteborgs stad om barnens 
uppfattning om mötet med socialtjänsten och i vilken grad de upplevde delaktighet i 
de insatser som de berördes av. Enhetschefsnätverket föreslog att den så kallade 
Västernorrlandsmodellen skulle prövas, vilket områdeschefsnätverket Barn och unga 
under hösten 2015 ställde sig positivt till.  

Ett förarbete påbörjades där en styrgrupp utsågs för att överse arbetet och en 
processledare (senare två) fick ansvar för implementeringen. Under 
planeringsarbetet justerades materialet till viss del för att bättre fungera i Göteborgs 
stad. Efter dessa justeringar kallades modellen sen för Västermodellen.  

Syfte och mål med Västermodellen 
Under förarbetet inför införandet av Västernorrlandsmodellen i Göteborgs stad 
tog man med stöd av FoU i Väst fram en så kallad programteori2. Syftet var att 
klargöra de grundläggande idéerna och skapa en samsyn kring vad som skulle 
åstadkommas, önskad förändring samt vilka aktiviteter och resurser som förväntades 
leda dit. Processledaren för den sociala barnavården i Göteborgs stad, den styrgrupp 
som utsetts för att överse arbetet med implementeringen, samt analytiker och 
forskare från FoU i Väst deltog i ett seminarium för att ta fram programteorin. 

För Göteborg var den övergripande ambitionen med modellen att lyssna på barnen 
och låta deras röster ligga till grund för verksamhetsutveckling, genom mer 
systematiska uppföljningar med barnens behov i centrum. Målet var därmed 
delaktighet – både när det gäller de barn och unga som har kontakt med 
socialtjänsten och gällande socialarbetarna som arbetar med dem (som skulle bli mer 
delaktiga i det verksamhetsnära kvalitetsarbetet). Att som socialarbetare vara 

 
2 Programteori visar en planerad händelsekedja från resurser, aktiviteter och prestationer till effekter på 
olika lång sikt.  
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delaktig i uppföljningen genom samtalen med barnen och efterföljande seminarium 
ger en ökad kunskap om och större förståelse för barnens situation i mötet med 
socialtjänsten. Att socialtjänsten är delaktig i uppföljningen medför således 
kompetens- och verksamhetsutveckling som utgår från barnens egna erfarenheter.  

Göteborgs stad tog fram specifika mål för barnen, medarbetarna respektive 
verksamheten: 

• Målet är att de barn som kommer i kontakt med socialtjänsten i större 
utsträckning än tidigare ska känna sig välinformerade, känna delaktighet i och 
ha inflytande över de åtgärder som vidtas och planeras att vidtas i de frågor 
som rör deras livssituation. Verksamheten ska även bli mer begriplig för 
barnen genom delaktighet och ökad förutsägbarhet. 

• Modellen blir en del av ett kunskapsbaserat arbete och leder till 
kunskapsutveckling både för den enskilda medarbetaren och organisationen, 
utifrån evidensbaserad praktik. Socialarbetarna blir genom intervju- och 
analysarbetet medskapande i verksamhetsutvecklingen. Målet är att varje 
enhet som deltar ska identifiera och genomföra minst två förbättrings-
åtgärder som leder till ökad delaktighet och ökat inflytande för barn. 

Västermodellens fyra steg  
Modellen bygger på fyra steg. I ett första steg förbereder och genomför 
socialarbetaren en intervju med ett barn eller en ungdom som hen själv inte är 
handläggare åt. De flesta enheter har valt att intervjua barn mellan 8 och 17 år.  

Intervjun med barnen fokuserar på barnens tidigare upplevelser och erfarenheter 
av socialtjänsten och hur de önskar att det skulle vara. Intervjun utgår från tre 
delområden: 

1. Hur upplever barn kontakten med socialtjänsten och hur önskar de att 
kontakten ska se ut? 

2. Vilken kunskap och förståelse har barn om socialtjänstens arbete och 
vilken kunskap vill de få? 

3. I vilken utsträckning tycker barn att de får vara delaktiga i mötet med 
socialtjänsten och ha inflytande över de åtgärder som vidtas och 
planeras att vidtas i de frågor som rör deras livssituation, och på vilket 
sätt vill de vara delaktiga? 

Det är möjligt att anpassa frågorna, frågeföljden och språket efter behov. 
Intervjuerna transkriberas sedan och behandlas gemensamt i modellens andra steg; 
seminarium med arbetslaget. Där delger deltagarna varandra sina erfarenheter från 
intervjutillfällena och analyserar materialet tillsammans. Det börjar med att 
deltagarna går igenom barnens svar inom de olika områdena, därefter reflekterar 
deltagarna utifrån barnens svar och sina egna erfarenheter. Det tredje steget är att 
utifrån barnens svar och de egna reflektionerna se om det finns behov av 
förändringar i verksamheten och i så fall ta fram konkreta förslag.  

I det tredje steget samlas allt material från intervjuer och seminarium i en matris 
som kallas årsrapport, se bilaga 5. Slutligen ska årsrapporten redovisas för 
socialnämnden eller motsvarande. 
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Genomförandet i Göteborgs stad  
I det här avsnittet presenteras organiseringen och genomförandet av modellen i 
Göteborgs stad från hösten 2017 till sommarn 2021.  

Organiseringen för modellens implementering 
En styrgrupp bildades i början av projektet med ansvar för att överse projektets 
implementering. Den bestod av en processledare (senare två) med ansvar för 
implementeringen av modellen i staden, representanter från stadsledningskontoret, 
områdeschefer samt en sektorschef. Från 2018 deltog även intresseorganisationen 
Maskrosbarn i styrgruppen. Styrgruppen träffades cirka en gång per termin under 
2017 till 2020. I januari 2021 genomgick Göteborgs stad en omorganisering och de 
tidigare tio stadsdelarna organiserades nu i fyra stadsområden som blev separata 
förvaltningar. Dessutom organiserades funktionshinderverksamheten i den egna 
förvaltningen Funktionsstöd. Detta innebar att personerna i styrgruppen fick nya 
uppgifter och därmed avslutades deras arbete med Västermodellen.  

Processledaren för plattform barn och unga inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg i Göteborgs stad höll samman arbetet med Västermodellen och var 
också en rådgivande resurs för förvaltningarna. Senare var även processledaren i 
verksamheten för funktionshinder med och ansvarade för arbetet i de enheter som 
deltog därifrån.  
Enheter från socialtjänstens barn- och unga-verksamheter samt funktionshinder har 
deltagit i implementeringen. Ansvariga enhetschefer och lokala 
verksamhetsutvecklare i de enheter som har deltagit har ingått i ett nätverk för att 
samordna arbetet och dela erfarenheter och kunskap. Nätverket träffades cirka två 
gånger per termin och leddes av processledarna. Nätverket rapporterade även till 

Figur 2. Modellens fyra steg 
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enhetschefsnätverket för hela staden, för att samordna arbetet och dela erfarenheter 
och kunskap. 

Lokalt på enheterna involverades socialarbetare, verksamhetsutvecklare, 
administratörer, enhetschef och områdeschef. Ansvariga på enheten ansvarade för 
urval och övergripande planering av genomförandet, genomförande av seminarium 
samt sammanställning av årsrapport. Socialarbetarna ansvarade för att genomföra 
intervjuerna, transkribera, läsa kollegornas intervjuer och delta i seminariet. 

Stegen i genomförandet 
Efter förarbetet genomfördes en pilotomgång med start hösten 2017, därefter skedde 
en revidering av materialet. Från 2019 genomfördes ett bredare införande vid fler 
enheter.  

Pilotomgång 
Det första året, från hösten 2017 till hösten 2018, genomfördes en pilotomgång som 
startade med en kickoff i oktober 2017.  

Efteråt anmälde tolv enheter intresse att delta i pilotomgången. Det var enheter 
från fem stadsdelar (Centrum, Majorna-Linné, Västra Göteborg, Västra Hisingen och 
Östra Göteborg) samt Social resursförvaltning. De enheter som deltog var barn- och 
unga-enheter som arbetar med myndighetsutövning, familjehems- och 
barnsekreterare, samt utförarenheter riktade till familjer och ungdomar. Dessutom 
deltog Kriscentrum för kvinnor, Barnahuset samt en funktionshinderenhet.  
 

 

 
 
 
 
 
  

Figur 3. Enheter som deltog år 2017/2018 
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Arbetet började med att ansvariga för de olika enheterna samlades för planering. Det 
genomfördes också lokala seminarier med personalen på respektive enhet, där 
processledare och följeforskare deltog. 

Socialarbetare genomförde intervjuer under våren 2018. Totalt genomfördes 84 
intervjuer på de olika enheterna med barn mellan 8 och 17 år. Två av dessa intervjuer 
genomfördes på en funktionshinderenhet. 

Under senvåren genomfördes seminarier med respektive arbetsgrupp vid varje 
enhet. Resultaten från seminarierna redovisades i årsrapporten som färdigställdes 
under tidig höst. Enheterna redovisade i vissa fall resultaten för den politiska 
nämnden i stadsdelen, och i andra fall endast i stadens övergripande 
verksamhetsrapport. 

I september 2018 genomfördes ett seminarium för erfarenhetsutbyte. Deltagarna 
bestod av medarbetare, chefer och verksamhetsutvecklare från de enheter som 
arbetat enligt Västermodellen under det första året. Bilden deltagarna gav var att de 
var positiva till att fortsätta med modellen och få den att ingå i det ordinarie arbetet. 
Det framkom också att det fanns behov av vissa förtydliganden i intervju- och 
metodguiden. Under det första året hade de flesta intervjuer gjorts med barn i 
pågående ärenden. De såg ett behov av att i fortsättningen intervjua fler barn vars 
ärenden var avslutade då det kunde ge ytterligare perspektiv.  

Under åren 2018 och 2019 genomfördes Västermodellen även i kommunerna 
Alingsås, Härryda och Mölndal med stöd från FoU i Väst. Då genomfördes 
regelbundna träffar med projektansvariga i de fyra kommunerna.  

Revidering av materialet  
Utifrån de synpunkter som framkommit under följeforskningen och 
utbytesseminariet genomfördes en revidering av metod- och intervjuguiden. 
Dokumentet delades upp i två delar; en metodguide och en intervjuguide, och det 
betonades än mer att intervjufrågorna ska ses som förslag att utgå från men att 
intervjuaren bör anpassa frågorna till den som intervjuas. I metodguiden gjordes 
också förtydliganden avseende urval, transkribering och seminariets genomförande. 
Detta innebar att flera enheter förenklade förberedelserna så att de tog mindre tid.  

Det framkom även behov av återkoppling till de deltagande barnen och brev samt 
poster togs fram för detta. 

Breddinförande 
Året därpå fortsatte de flesta av enheterna med Västermodellen, medan vissa valde 
att lägga fokus på att genomföra de förändringsförslag som framkommit och istället 
genomföra modellen vartannat år.  

En ny kickoff genomfördes hösten 2018. Ytterligare elva enheter valde att påbörja 
arbetet med Västermodellen 2019. Enheterna kom från Social resursförvaltning samt 
stadsdelarna Lundby, Norra Hisingen, Västra Göteborg och Östra Göteborg. Det var 
enheter som arbetade med myndighetsutövning, utförare, familjehem och 
barnsekreterare, funktionshinder samt Fältgruppen, Kontaktmannapoolen och 
Nätverkslaget.  
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Inför uppstarten på enheterna genomfördes lokala seminarier för att gå igenom 
materialet och anpassa upplägg och intervjuguide till respektive enhets behov.  
 Även dessa enheters chefer och i viss mån verksamhetsutvecklare deltog på 
regelbundna träffar för att dela erfarenheter och få stöd i implementeringen.  

Under hösten 2019 genomfördes ytterligare ett utbytesseminarium med de 
medverkande enheterna för att diskutera genomförandet och resultaten av 
Västermodellen.  

Genomförandet 2020 och 2021 
Under 2020 fortsatte arbetet på flera av enheterna och det fanns visst intresse även 
från andra enheter att starta upp. Under våren 2020 slog dock covid-19-pandemin till 
vilket innebar att arbetet ställdes om. De flesta enheter pausade arbetet med 
Västermodellen. Vissa fortsatte dock under hela pandemin, en del fortsatte att 
genomföra intervjuer på plats medan andra valde att göra dem digitalt.  

Under våren 2021 genomfördes en workshop med syfte att utbyta erfarenheter om 
material och metoder som tagits fram vid de olika enheterna för att öka barns 
kunskap och delaktighet i socialtjänsten. Enheterna hade utvecklat 
informationsmaterial, checklistor och nya arbetssätt som de delade med sig av. Syftet 
var att utbyta erfarenheter och se hur material kunde anpassas för att passa fler 
verksamheter. 
  

Myndighet
Norra Hisingen
Majorna-Linné 

Västra Göteborg 

Utförare
Norra Hisingen

Lundby

Social resurs 
Kontaktmannapoolen

Nätverkslaget
Fältgruppen

Funktionshinder
Lundby

Norra Hisingen
Östra Göteborg

Figur 4. Nya enheter som deltog 2019 
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4.  Vad anser socialarbetarna och 
barnen om Västermodellen? 
I det här kapitlet presenteras hur socialarbetarna som arbetat enligt Västermodellen 
uppfattade modellen. Därefter följer en presentation av barnens syn på att bli 
intervjuade samt deras upplevelser av delaktighet. Därefter rapporteras chefers, 
verksamhetsutvecklares och processledares syn på införandet av modellen i 
Göteborgs stad.  

Socialarbetarna om Västermodellen 
När socialarbetarna hade intervjuat barn och genomfört de efterföljande 
seminarierna med sina arbetsgrupper skickades en elektronisk enkät ut till 
medverkande enheter. Det första året som enkäten skickades ut till socialarbetarna 
besvarades den av 68 personer som på något sätt deltagit i arbetet med 
Västermodellen. Året efter svarade 34 personer på enkäten. Svaren på enkäten 
redovisas nedan. (Enkäten återfinns i bilaga 2.) 

Dessutom genomfördes år 2020 fyra fokusgruppsintervjuer med socialarbetare 
som medverkat i Västermodellen och svar från de intervjuerna redovisas nedan.  

Om arbetet inför intervjuerna  
Efter det första året hade knappt hälften av socialarbetarna som svarat på enkäten 
kontaktat barn eller föräldrar för att fråga dem om barnet ville intervjuas och i så fall 
bestämt en tid. I kommentarerna de lämnat till frågan så beskrev majoriteten att det 
hade fungerat bra att ta den kontakten. De tyckte att det var bättre att ringa eller ta 
upp eventuell intervjumedverkan vid besök hos socialtjänsten, innan man skickade 
brev till barnen med förfrågan om att delta. De följde ofta upp med sms och 
telefonsamtal inför intervjun. En del ungdomar hade trots det uteblivit från intervjun 
med socialarbetaren. 

De flesta socialarbetare tyckte att de informationsbrev som tagits fram i projektet 
var bra, tydliga, pedagogiska och lättfattliga. En del tyckte att det var för mycket text 
och att språket kunde förenklas. 

När det gällde urvalsprocessen fanns det önskemål från socialarbetarna att kunna 
erbjuda alla barn och unga som man har kontakt med att delta. Många ansåg även att 
processen, från erbjudandet om att delta till att intervjun genomfördes, behövde 
förkortas. 

Metodguiden uppfattades överlag som bra av socialarbetarna då den tolkades som 
utförlig, tydlig och heltäckande, om än något lång. Intervjufrågorna ansåg de var bra 
men delvis upprepande.  

År två hade 20 av de 34 socialarbetare som svarade på enkäten kontaktat föräldrar 
eller barn inför intervjun. De beskrev att de vid kontakt med föräldrar hade ungefär 
samma upplägg som året innan. De tyckte att det fungerade bra att först ringa för att 
informera om potentiellt intervjudeltagande, och sedan skicka informationsbrev.  

Jag ringde till föräldrarna och sedan skickade jag informationsbrevet till dem. I 
samtalet sa jag att vi på socialtjänsten vill bli bättre på att tala med barnen. Det 
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höll de flesta föräldrar med om. Föräldrarna har varit oväntat positiva till idén. De 
vill gärna att barnen/ungdomarna ska delta. Någon förälder har tveksamt tackat 
nej för att ungdomen mår för dåligt. 

Socialarbetarna tyckte att informationsbreven var bra och lättlästa. En enhet skrev 
om brevet för att det skulle passa deras verksamhet. Ett förslag var att alltid 
kontinuerligt fråga familjer man har kontakt med, alternativt fråga innan ett ärende 
avslutas, om det är okej att ta kontakt framöver för uppföljning. På så sätt är 
familjerna mer beredda på vidare kontakt.  

Det var fler under det andra året som hade anpassat intervjuguiden till den egna 
verksamheten, och det tyckte de fungerade bra.  

Om intervjuerna  
Av de socialarbetare som besvarade enkäten efter första året hade 32 av 68 genomfört 
en intervju. Flera av dem upplevde att det fanns behov av att gå igenom frågorna mer 
i arbetsgrupperna innan intervjuerna. En del kände sig styrda av frågorna, och många 
ansåg att det var viktigt att anpassa dem efter ålder och mognad. De flesta intervjuer 
tog 30–40 minuter att genomföra.  

I efterhand hade jag valt att vara lite mer spontan i intervjun och inte hållit mig så 
strikt till intervjumaterialet för att anpassa mig lite mer efter barnets ålder. 

Enligt socialarbetarna fick barnen så långt som det var praktiskt genomförbart 
möjlighet att välja var de ville genomföra intervjun. Tjugo av intervjuerna 
genomfördes på socialkontoret och de övriga tolv genomfördes hemma hos barnet 
eller på café.  

Barnet tyckte om att få frågor och att bli lyssnad till. Viktigt att barnet hade fått 
bestämma fika, plats och att få känna sig viktig. 

En intervju genomfördes på telefon men det uppfattades som svårt. Nio av tio ansåg 
att intervjun gick mycket eller ganska bra, och en tiondel att den gick ”sådär”. 
Utöver ålder så skilde det sig också i vilken grad barnen hade förmåga till reflektion 
och att språkligt uttrycka sig, enligt socialarbetarna. Flertalet socialarbetare ansåg att 
det var lätt att intervjua barnet, även om en del barn hade svårare att fritt berätta. 
Många uppfattade att barnen tyckte om att få frågor och bli lyssnade till.  

En mycket engagerad ungdom som ville hjälpa till och förbättra socialtjänsten. Det 
gjorde att hela intervjun blev väldigt lärorik och rolig att genomföra. 

Det var en god stämning och min upplevelse är att barnet kände sig som "expert 
på sitt eget liv". En del frågor var svåra för barnet att svara på, särskilt dem om 
delaktighet. Många frågor blev det samma svar på. 

Socialarbetarna beskrev en del svårigheter specifikt förknippade med att använda 
tolk, som att inte alltid känna sig säker på om svaren översattes korrekt, och att 
nyanserna i svaren försvann.  

Det var ingen socialarbetare som upplevde tekniska svårigheter vid inspelning av 
intervjun. En person hade problem med filöverföringen. En kommentar var att det är 
viktigt att tänka på att icke-verbal kommunikation som nickar eller huvudskakningar 
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inte registreras på bandet och att intervjuaren därför bör beskriva med ord det som 
barnet uttrycker icke-verbalt. 

Samtliga barn fick biobiljetter som tack för sin medverkan, vilket var uppskattat. 
Barnen inom funktionshinderverksamheten fick en entrébiljett till Liseberg, vilket 
också uppskattades. 

Under det första året transkriberade majoriteten (23 av 32) intervjuerna själva och 
för de flesta tog det cirka två timmar. De flesta tyckte att det gick bra och att det var 
ett bra läromoment. Nio socialarbetare fick hjälp med transkriberingen av en 
administratör. En person kommenterade: 

Kändes skönt att gå igenom intervjun en gång till samt att jag lärde mig mycket om 
mig själv, hur jag låter och hur jag uttrycker mig, vilket tempo jag har och vad jag 
bör tänka på till en annan gång. 

Andra kommentarer var att det är viktigt att gå igenom i arbetsgruppen hur 
transkriberingen ska gå till och att metodguiden tydligare borde beskriva det.  

Andra året var det 16 av de 34 socialarbetare som svarade på enkäten som hade 
intervjuat ett barn. Hälften hade intervjuat ett barn i en pågående utredning och 
hälften hade intervjuat ett barn vars ärende var avslutat. Samtliga tyckte att intervjun 
gick bra att genomföra. De hade liknande erfarenheter som året innan, att det 
varierade hur verbalt barnet var. Två exempel:  

Barnet var engagerat och ville väldigt gärna ge sin syn på kontakten med 
socialtjänsten. Barnet såg också möjligheten att få svar på saker hon tyckte var 
oklara och kunde även berätta vad som var bra.  

Det var ett väldigt blygt/tyst barn jag intervjuade och det var svårt att ställa frågor 
utan att det blev ledande. 

Det andra året transkriberade samtliga som svarade på enkäten sina intervjuer själva. 
De tyckte att det var givande och att det var en del av en läroprocess.  

Det tog ganska mycket tid men var värt det. Att bli mer medveten om sättet jag 
pratar med barn är utvecklande. 

Om analysseminarierna  
Samtliga som besvarade enkäten hade deltagit på analysseminariet på sin enhet. De 
flesta tyckte detta seminarium med arbetsgruppen var bra. De upplevde att det var 
intressant att diskutera och läsa andras intervjuer, att ta del av barnens röster och 
kollegornas upplevelser. De tyckte också att det var bra att få en möjlighet att sitta 
ner och prata tillsammans i arbetsgruppen. Samtidigt påpekade en del att det 
saknades tydliga instruktioner i metodguiden om hur seminariet skulle genomföras, 
vilket gjorde att en del uppfattade att det blev ett något rörigt upplägg.  

Avseende längden på seminariet verkar det ha fungerat bra med cirka fyra timmar. 
De som hade avsatt kortare tid ansåg att de inte hann med allt, och de som avsatt en 
heldag ansåg att det blev en för lång sittning.  

Kommentarerna om seminarierna efter det andra året var ungefär desamma som 
året innan. De flesta tyckte att det var bra och givande, men flera föreslog att man 
borde gå igenom hela intervjuerna i stället för att diskutera ett tema i taget. En del av 
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barnens synpunkter återkom under de olika frågeområdena och därför hade det blivit 
enklare att gå igenom hela intervjun på en gång.  

Även i fokusgrupperna beskrevs analysseminarierna som givande:  

Det var väldigt givande att få sitta och lyssna på de här berättelserna och 
intervjuerna, det var väldigt roligt och intressant, tyckte jag. Bra sätt att lära sig lite 
mer detaljhantverket, hur kollegor arbetar för tyvärr pratar man inte om det så 
mycket. 

Om det egna lärandet 
Av de 68 socialarbetare som svarade på enkäten efter första året tyckte 41 att 
deltagandet i arbetet med Västermodellen hade lett till eget lärande och utveckling, 5 
tyckte inte att det hade gjort det, 16 visste inte och 6 personer hoppade över frågan. 
En kommentar löd: 

Så viktigt att lyssna på våra barn och hur de uppfattar verksamheterna och stödet 
de får och att göra dem delaktiga. Det är bara barnen som kan veta detta. Jag 
kommer att försöka bli bättre på att fråga barn om detta även under pågående 
kontakt och inte bara vid avslut. 

Andra ansåg att det var nyttigt med feedback i arbetet och att det gav dem ökad 
förståelse. De tyckte också att det var bra att få reda på att många barn var nöjda med 
kontakten och att det var värdefullt att få inta en annan roll än vad de vanligtvis har. 
En del hade redan ändrat sitt arbetssätt som en följd av att de arbetat med 
Västermodellen. De började exempelvis alltid numera med att fråga på vilket sätt 
barnet ville ha kontakt, liksom i vilken omfattning. De hade också fått en insikt om att 
information kan behöva upprepas: 

Att inte ta för givet att för att man en gång lämnat information till 
barnet/ungdomen så har barnet förstått eller tagit emot den. Barnet kan ha varit i 
ett känsloläge eller ålder som gör att jag behöver återupprepa informationen på ett 
annat sätt…och säkerställa att barnet förstår. 

Socialarbetarna gav också exempel på hur de hade ändrat sitt arbetssätt efter att ha 
arbetat med modellen:  

Jag frågar numera alla barn hur de önskar ha kontakt med socialtjänsten, i vilken 
omfattning, vilka som ska vara med under mötena, vilken plats vi ska vara på etc. 
Det är vanligt att barnen vill ha ganska tät kontakt med socialtjänsten. 

Efter det andra året uppfattade en större andel (25 av 34) att deltagandet i 
utvecklingsarbetet hade lett till ett eget lärande. De ansåg att det var en bra metod för 
att få information om barnens upplevelser och beskrev att de blev medvetna om hur 
viktigt det är att ha en kontinuerlig dialog med barnet. Det hade hjälpt dem att sätta 
barnets utgångspunkt mer i fokus. De tyckte att det var roligt och intressant att höra 
om barnens upplevelser.   

Det var intressant att höra hur mycket funderingar som det barnet jag intervjuade 
hade. Jag fick också möjlighet att höra mig själv och vilka följdfrågor jag ställde. Att 
därefter ta del av mina kollegors intervjuer vidgade ytterligare inblicken i de andra 
barnens tankar kring kontakten med oss. 
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Om Västermodellen som arbetssätt 
Sammanfattningsvis uppfattade socialarbetarna de olika stegen i modellen som 
utvecklande. Flera lärdomar kunde dras från att dels ha tagit sig an samtal med 
barnen på ett annat sätt, dels genom diskussioner med kollegor på 
analysseminarierna. Genomgående betonar socialarbetarna hur viktigt det är att få 
fram barnens perspektiv.  

I fokusgruppsintervjuer med socialarbetare två år efter att Västermodellen först 
infördes framkom att den övergripande bilden var att det var en bra modell:  

Jag tycker att man sätter fokus på rätt saker, det som är viktigt, att vi lyssnar på 
barnen vad de säger och att vi faktiskt reflekterar tillsammans över vad barnen 
säger att vi ska göra för något, att vi tänker till och vi ger detta tid för att det är så 
viktigt. 

De reflekterar också över vikten av att få införliva arbetet med Västermodellen i det 
löpande arbetet, eftersom de tror att det annars riskerar att rinna ut i sanden.  

Barnen om Västermodellen 
Under det första året som man arbetade med modellen delades enkäter ut till barnen 
efter intervjun för att följa upp hur barnen tyckte att det hade varit att bli intervjuad 
och vad de ansåg om frågorna. Det kom in 32 svar, 26 av dem hade besvarat 
versionen med fem frågor och sex hade besvarat versionen för yngre barn som endast 
innehöll tre frågor. Enkäten återfinns i bilaga 3. 

Vad barnen ansåg om att bli intervjuade 
Samtliga barn fick först ringa in vilken smiley de tyckte bäst representerade hur det 
kändes att bli intervjuad. Nästan alla (30 barn) ringade in den glada smileyn, en den 
neutrala och en valde att inte svara på frågan. De äldre barnen hade också möjlighet 
att skriva en kommentar till frågan vilket flertalet av dem gjorde.  

Flera svar bekräftade framför allt att barnen var nöjda. De använde ord som 
exempelvis ”jättebra”, ”kul” eller ”funkade bra”. Om själva intervjun kommenterade 
vissa barn att den hade gått snabbt och smidigt, och att den som intervjuade var bra. 
Ett barn skrev så här:  

Jag tycker att mötet gick väldigt bra. Jag hade väldigt bra känsla när jag blev 
intervjuad. 

Ett annat barn beskrev att det var bra att få sin åsikt hörd, och en annan att det gick 
att säga vad man ville och en tredje att det var härligt att få prata ut. Ytterligare ett 
barn uttryckte sig så här:  

Det tyckte jag var bra, att de vill verkligen finnas för barn, att de ska känna sig 
lyssnade på och trygga. 

Vad barnen ansåg om frågorna i intervjun 
På frågan om vad de tyckte om frågorna i intervjun så ringade två tredjedelar (22 
barn) in en glad smiley och en femtedel (7 barn) ringade in en neutral smiley. Ett 
barn ringade in mellan neutral och ledsen, två barn svarade inte på frågan.  
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Över hälften, 18 barn, lämnade också kommentarer till frågan. Flera kommentarer 
var korta och uttryckte att de tyckte att frågorna var bra eller mycket bra och vettiga. 
Ett barn skrev:  

Jag tyckte att frågorna var utformade på ett konstruktivt sätt. 

Ett annat barn skrev:  

Frågorna var uppbyggda på ett sätt att svaren verkligen kan påverka. 

Det var flera barn som tyckte att några frågor hade varit lite svåra, och ett barn visste 
inte riktigt hur hen skulle svara. Ett barn kommenterade:  

Några var lite svåra, men resten av dem var bra, man fick verkligen tänka till. 

Ett par barn kommenterade att frågorna var lite upprepande.  

Tyckte barnen att det var viktiga frågor?  
På frågan om de tyckte att de hade fått frågor om viktiga saker så ringade drygt 80 
procent (26 barn) in en glad smiley, två ringade in en neutral smiley, ett barn ringade 
in mellan neutral och ledsen, ett barn ringade in en ledsen smiley, och två barn 
ringade inte in någon smiley.  

De flesta som skrev kommentarer skrev bara bekräftande jakande svar om att 
intervjun innehöll viktiga frågor. Några skrev lite längre kommentarer. Så här skrev 
två barn:  

Ja, det är saker som är viktiga och socialsekreterare behöver veta. 

Ja det tyckte jag, vi har ju en chans att ändra på det som är dåligt eller i alla fall 
säga till. 

Tyckte barnen att det saknades frågor i intervjun? 
De äldre barnen fick en fråga om det var något ytterligare som socialarbetarna borde 
ha frågat om. På den frågan svarade de allra flesta att det var bra frågor och att de 
inte kunde komma på något ytterligare. Två barn kom dock med förslag till tillägg. 
Ett förslag var att fråga om socialtjänsten har kontakt med barnet. Det andra barnets 
förslag handlade om att uppmärksamma fler aspekter av kontakten med 
socialtjänsten än själva mötestiden:  

Lite mer kanske om hur de tar emot en när man kommer dit, för det är inte mötena 
som är det viktigaste, utan det är alla minuter som man är där som räknas. 

Övriga medskick från barnen 
På frågan om det var något mer de ville berätta om i intervjun fanns det några barn 
som svarade. Ett barn konstaterade att det gick smidigt och snabbt. Två barn gav lite 
längre svar:  

Att det var jättebra, men lite stelt, från början var det spänt, men jag gillade det och 
tack så mycket för biobiljetter. 

Att det var en intressant upplevelse att man själv får berätta om vad man tycker 
och tänker kring de olika frågorna. 
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Enhetschefer, verksamhetsutvecklare och processledare 
om Västermodellen  
Utöver barnen och socialarbetarna så fick även enhetschefer, verksamhetsutvecklare 
och processledare beskriva hur de såg på implementeringen av Västermodellen. Detta 
skedde genom att de besvarade frågor via e-post, i diskussioner vid gemensamma 
möten, samt vid intervjuer. Efter det första året var den sammantagna bilden att 
Västermodellen fungerade väl och att den borde användas i samtliga stadsdelar i 
Göteborg.  

Enhetscheferna och verksamhetsutvecklarna lyfte också fram att processledarnas 
stöd var viktigt då de hade en samlad bild och kunde hålla ihop arbetet. 
Processledarna kunde på samma sett se att på de enheter där det funnits en 
entusiastisk chef eller verksamhetsutvecklare har det varit lättare att få det att 
fungera.   

Ett resultat av införandet av Västermodellen i Göteborgs stadsdelar har varit att 
enheter som inte annars jobbar så nära varandra har kunnat mötas kring en 
gemensam fråga. Exempelvis har funktionshinderenheter och barn och unga-enheter 
mötts på gemensamma seminarier. Genom att de får höra om varandras uppdrag, 
kan medarbetarna lära sig mycket under seminariet om vad andra jobbar med. 

En av enhetscheferna uttryckte sig så här om vad Västermodellen har inneburit:  

Det är ett sätt att undersöka hur barnen upplever kontakten med socialtjänsten 
och fånga förbättringsområden och vad som är viktigt att bevara. Det är inte 
många, om ens några barn, som fyller i brukarenkäterna så det är ett viktigt sätt 
att säkerställa likabehandlingsarbete, att lyfta in barnets/ungdomens röst. 

I en intervju med processledarna under hösten 2020 beskrev de sina sammantagna 
erfarenheter av införandet av Västermodellen. De uttryckte att bilden som 
framkommit är att barnen gärna vill vara delaktiga och att de vill ha information, 
men att det också finns frågor som de inte vill behöva fatta beslut om. En annan 
viktig aspekt som framkommit är att barnen gärna vill träffa socialsekreterarna.  

På frågan vad processledarna ansåg vara positivt med modellen svarade en av dem:  

Det är att barnen får säga vad de vill och det blir en ögonöppnare… Man lär sig att 
involvera barnen och man får jobba med hur man informerar och anpassar. 

På frågan om vad som kan uppfattas negativt med modellen svarade processledarna 
att den uppfattas ta en del tid i form av förberedelser och genomförande, även om det 
oftast tog mindre tid det andra året modellen genomfördes. De anser dock att man 
bör titta på vad vinsterna är med att personalen blir medaktörer. De ser modellen 
som en delaktighetsmodell även för medarbetare, som ett sätt för dem att påverka sitt 
arbete. 

Processledarna anser att Västermodellen bör fortsätta att användas i socialtjänstens 
arbete med barn och unga, men de ser också att Västermodellen kan införas i andra 
verksamheter, exempelvis i arbete med vuxna.  

Slutligen reflekterar de också över att arbetet med att göra barn delaktiga behöver 
fortsätta vara en levande fråga på enheterna.  
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5. Bidrar Västermodellen till ökad 
delaktighet för barnen? 
I det här kapitlet beskrivs först hur förutsättningarna såg ut för att arbeta med 
delaktighet före och efter genomförandet av Västermodellen. Därefter beskrivs vad 
som framkommit vid analysseminarierna och vilka förslag till förändringar som 
framkom. Efter det analyseras vad som hänt med de förändringsförslagen två år 
senare.  

Förutsättningar för att arbeta med delaktighet före och 
efter Västermodellen 
Resultaten i det här avsnittet är hämtade dels från fokusgrupper och enkäter som 
genomfördes innan Västermodellen implementerades, dels från enkäter som 
genomfördes i början av 2020 för att se om det skett några förändringar i fråga om 
förutsättningar och arbetssätt. För mer detaljer kring metod och material, se bilaga 1 
och 4. 

Beskrivning av arbetet med delaktighet innan Västermodellen 
genomfördes 
Fokusgruppernas diskussioner utgick från Shiers delaktighetsmodell, se kapitel 2. Av 
fokusgrupperna som genomfördes innan Västermodellen infördes framgick att 
socialarbetarna önskade ökat fokus på barns delaktighet och de konstaterade att det 
för detta krävs tillräckligt med tid för att träffa barnen. De anser att de får lägga för 
mycket tid på administrativa uppgifter och de skulle vilja frigöra mer tid för att ha 
kontakt med barnen. De beskriver också att de behöver hitta en nivå av delaktighet 
som fungerar med den ärendemängd de har.  

Det framgick också att förutsättningarna för att arbeta med delaktighet skiljer sig 
mycket åt mellan olika typer av tjänster. Till exempel har de som arbetar som 
barnsekreterare och utförare generellt sett mer tid att träffa barnen, än de som 
arbetar inom myndighetsutövning. De socialarbetare som arbetar på en 
mottagningsenhet lyfter dock fram att de anser att de träffar barn i större 
utsträckning än tidigare. En kommentar var:  

När jag började så kändes det som att det var mycket mer fokus på föräldrarna, att 
hämta in uppgifter från föräldrarna för att göra bedömningen om man skulle inleda 
utredning eller inte. Där har vi bättrat oss och har som mål att alltid träffa barnen 
under förhandsbedömningarna. Sen blir det inte alltid så ändå, det är väldigt 
individuellt.  

Socialarbetare från olika enheter beskrev i fokusgrupperna att de använde flera 
metoder för att öka delaktigheten i barnsamtal, exempelvis cat-kit3 och tejping4. 

På frågan om barnen får den information de behöver så beskrev socialarbetarna att 
det inte alltid var fallet. En barnsekreterare beskrev det så här:  

 
3 Läs mer här: https://cat-kit.com/sv/ 
4 Läs mer här: http://bof-tejping.com/ 
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Nej, inte alltid tänker jag. Och det baserar jag på de erfarenheter jag haft med de 
barn jag träffat och jobbat med… särskilt när jag tagit över nya ärenden och sen 
har det visat sig att de inte har vetat om de är placerade eller om de är adopterade 
och såna här saker… och då är de ändå tonåringar. 

Samtidigt beskriver socialarbetarna att barn behöver fortlöpande information 
anpassad till deras ålder. Det räcker sällan att informera en gång då barnen kan 
glömma eller ha nya frågor när de blir äldre.  

Ett annat tema som lyftes i fokusgrupperna var att det inte alltid finns insatser som 
matchar behoven, vilket innebär att det blir tillgängliga insatser som i första hand 
styr vad som föreslås i stället för barnens behov. Socialarbetarna anser samtidigt att 
de lägger stor vikt vid vad barnen säger, och att de försöker anpassa insatserna efter 
barnens önskemål lite grann i alla fall.  

I relation till att barnen ska få fatta beslut lyfter socialarbetarna även vikten av att 
barnen inte tvingas ta för stort ansvar för situationen i sin familj.  

En socialarbetare lyfter upp Jürgen Habermas begrepp om systemvärlden och 
livsvärlden5, och beskriver hur mycket av det som görs i form av utredningar och 
uppdrag som handlar om systemvärlden medan barnen befinner sig i livsvärlden.  

Mycket av det vi gör är ju inne i systemvärlden liksom. Om man bara tänker, hur vi 
utreder och… ger uppdrag och alla de här processerna…. Vi hamnar lätt i den 
världen. Men jag tänker att barnet lever ju sitt liv i livsvärlden, det är där det går i 
skolan, det är där det har en mamma och en pappa och det är där de kan beskriva 
om sitt liv... Så jag tror att det är viktigt att vi närmar oss livsvärlden på olika sätt, 
tänker utifrån och pratar utifrån livsvärldens språk också, inte fastnar bara i det 
här socialspråket på socialfabriken liksom… Så det är jätteviktigt att vara där 
familjen är, där barnen lever sitt liv. 

Enkät till socialarbetarna före och efter Västermodellens 
genomförande  

Vilka svarade på enkäten? 
Enkäten som skickades ut 2018 besvarades av 107 personer och enkäten som 
skickades ut 2020 besvarades av 49 personer. De som svarade på enkäten arbetade 
inom olika delar av socialtjänsten; på mottagningsenheter, som 
utredningssekreterare, barnsekreterare, familjehemssekreterare eller som utförare 
med inriktning antingen mot barn och unga eller föräldrar. Dessutom fanns det en 
grupp som hade andra uppgifter, de som beskrivs som övriga i tabell 1. De arbetade 
exempelvis som arbetsledare, kuratorer eller på Barnahuset med krisstöd.  

Det finns en del skillnader mellan de två enkättillfällena när det kommer till vilka 
yrkesgrupper som besvarat enkäten. Den största skillnaden är att det var en betydligt 
mindre andel som arbetade som barnsekreterare vid det andra enkättillfället, se 
tabell 1.  
  

 
5 Jürgen Habermas är en tysk filosof och sociolog och han beskriver livsvärlden som familjen, släkten och 
vännerna med de nära, långvariga relationerna medan systemvärlden är de professionellas värld som mer 
präglas av byråkratiska och administrativa rutiner.  
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Tabell 1. Antal enkätrespondenter inom respektive yrkesgrupp 

Yrkesgrupp Enkät 2018 Enkät 2020 
Mottagningssekreterare 3 3 
Utredningssekreterare 26 10 
Barnsekreterare 31 8 
Familjehemssekreterare 9 5 
Utförare inriktning barn och unga 19 9 
Utförare inriktning föräldrar  10 7 
Övriga 9 7 

År 2018 svarade 107 personer och år 2020 svarade 49 personer på frågan.  

De flesta som besvarade enkäterna hade lång erfarenhet av att arbeta inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. Vid det första enkättillfällen hade 45 procent 
arbetat över 10 år inom den typen av verksamhet, och vid andra tillfället var det drygt 
hälften som hade gjort det. Den stora skillnaden var att det var betydligt fler som 
arbetat kort tid på sin nuvarande tjänst vid det första tillfället jämfört med det andra 
enkättillfället, se tabell 2.  

Tabell 2. Enkätrespondenternas år i yrket och på sin nuvarande tjänst, antal 

  Enkät 2018 Enkät 2020 
Antal år i den sociala barnavården   
   Upp till 2 år 20 2 
   2–10 år 39 21 
   Över 10 år  46  26 
Antal år på nuvarande tjänst   
   Upp till 2 år 48 9 
   2–10 år 46 31 
   Över 10 år  13 9 

År 2018 svarade 105 personer på första frågan och 107 på den andra frågan. År 2020 svarade 49 
personer på frågorna.  

Det totala antalet respondenter och svarsfrekvensen var lägre vid det andra tillfället. 
Detta, tillsammans med det faktum att yrkesgrupperna delvis skiljer sig åt, gör att det 
finns en osäkerhet vad gäller resultaten. Skillnaderna i svaren som presenteras nedan 
kan vara slumpmässiga och inte statistiskt signifikanta på grund av lägre 
svarsfrekvens. Resultaten behöver därför tolkas med försiktighet. Dessutom finns det 
många andra faktorer som kan påverka resultaten, som inte beror på Västermodellen.  

Hur kan socialarbetarna arbeta med barns delaktighet? 
På frågan om i vilken utsträckning enkätrespondenterna upplever att de kan arbeta 
med barns delaktighet på det sätt som de önskar svarade 57 procent vid första 
enkättillfället att de i mycket eller ganska stor utsträckning kan göra det. 
Motsvarande siffra vid uppföljningen efter två år var drygt sex av tio. Det har därmed 
inte skett någon större förändring mellan de två mättillfällena.  
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Hur ofta träffar socialarbetarna barnen enskilt?  
Att barnen får träffa socialarbetarna enskilt är något som de ofta efterfrågar för att få 
möjlighet att uttrycka vad som är viktigt för dem och känna sig friare att berätta om 
de svårigheter de har. En del barn föredrar dock att ha möten där föräldrar eller 
någon annan vuxen de är trygg med närvarar.  

Vid den första mätningen var det en förhållandevis stor andel som inte träffade 
barnen enskilt, det vill säga utan att föräldrarna eller andra vuxna deltog vid mötet. 
Av de som svarade på enkäten 2018 uppgav 39 procent att de träffade barnen enskilt i 
färre än hälften av sina ärenden. Vid uppföljningen efter två år var knappt fyra av tio 
som gjorde det. Det var alltså ingen direkt skillnad.  
 De som svarade på enkäten fick besvara frågor om sina senast avslutande ärenden. 
I enkäten 2018 svarade 32 procent att de inte hade haft ett enskilt samtal med barnet 
i det senast avslutade ärendet och i enkäteten 2020 svarade knappt tre av tio att de 
inte hade haft ett enskilt samtal med barnet. Inte heller här märks någon större 
förändring. Det var däremot bara en tiondedel vid båda mätningarna som inte träffat 
barnet alls. 

Samtal med barnen i samband med att ärendet avslutas 
En annan viktig sak för att barnen ska vara delaktiga och få den information de 
behöver är att socialarbetarna samtalar med barnen när ärendet avslutas. De som 
svarade på enkäten ombads uppskatta i ungefär hur stor andel av sina ärenden under 
föregående år som de hade ett avslutande samtal med barnet. Det vill säga ett samtal 
efter att de var klara med exempelvis förhandsbedömning, utredning eller insats, 
alternativt när barnet skulle få en ny handläggare. Samtalet kan ha varit enskilt 
med barnet eller tillsammans med vårdnadshavare eller annan vuxen. 
 Av de som svarade på enkäten 2018 var det endast 34 procent som hade avslutande 
samtal i majoriteten av sina ärenden under föregående år. I enkäten 2020 var det en 
något högre andel (19 av 48).  

Även när det gällde frågan om de haft ett avslutande samtal med barnet i sitt senast 
avslutade ärende, så hade andelen ökat från hälften i enkäten 2018 till drygt hälften 
2020 (24 av 42).  

Detta tyder på att det blivit något vanligare att ha ett avslutande samtal med 
barnet. 

I vilken utsträckning kan socialarbetarna ha samtal med barn i den utsträckning de 
önskar? 
Vid det första enkättillfället var det 62 procent som ansåg att de i hög eller ganska 
hög grad har samtal med barn i den utsträckning de önskar i sitt arbete. 
Kommentarerna socialarbetarna gav till den frågan handlade om att de önskar mer 
tid för samtal med barn och ungdomar, och att de upplever att för lite arbetstid läggs 
på att prioritera att vara tillgänglig för barnet.  

Skulle vilja ha mindre krav på administration och dokumentation och mer 
barnsamtal. Den administrativa arbetsbördan har ökat. 
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Vid det andra enkättillfället var det en högre andel (28 av 42) som ansåg att de i hög 
eller ganska hög grad har samtal med barn i den utsträckning som de önskar. Detta 
kan bero på en reell förändring på enheterna. En av kommentarerna var:  

Barnens röst underlättar att förändringsarbetet blir hållbart. Vi gör allt vad vi kan 
för att träffa dem. 

Hur säkra känner sig socialarbetarna på sin förmåga att prata med barn och unga? 
Generellt sett kände personalen sig säkrare på sin förmåga att kommunicera med 
barn och ungdomar ju äldre barnen var. Vid det första enkättillfället var det 64 
procent som kände sig mycket eller ganska säkra i samtal med barn 0–6 år och sen 
steg säkerheten i takt med att barnen blev äldre. I samtal med ungdomar 18–25 år 
var motsvarande siffra 87 procent. Vid det andra tillfället två år senare var det en 
större andel som kände sig mycket eller ganska säkra på att samtala med barn i 
samtliga åldersgrupper. Skillnaden var störst när det gällde de minsta barnen; över 
åtta av tio kände sig då säkra på att kommunicera med barn 0–6 år. Ökningen kan ha 
många orsaker, en möjlig förklaring kan vara vidareutbildning och 
kompetensutveckling.  

Av kommentarerna från det första enkättillfället framgick att medarbetarna 
önskade ytterligare utbildning och kompetensutveckling i samtal med barn och 
ungdomar. Det beror inte bara på ålder, som en av deltagarna uttryckte det:  

Beror inte så mycket på ålder utan mer vad det är för barn/ungdom man har, hur 
pratiga dem är, om de har någon funktionsnedsättning o.s.v. 

Vid första enkättillfället ansåg 77 procent att de kunde anpassa samtal och möten 
efter barnets individuella förutsättningar i ganska eller mycket stor utsträckning. Två 
år senare var andelen något lägre (30 av 42). Det går inte att bedöma om skillnaden 
är slumpmässig, beror på att förutsättningarna har försämrats eller om 
medarbetarnas ambition har ökat. Två kommentarer:  

Det är viktigt att ha många "verktyg i lådan" för att föra samtal med 
barn/ungdomar. Viktigt att de inte tas bort av kortsiktiga ekonomiska skäl. 

Att anpassa tid och rum efter önskemål/behov. Att anpassa språk och innehåll 
efter ungdomens våglängd. 

Det var vanligt att medarbetarna använde speciella metoder för att underlätta samtal 
med barn. Vid det första enkättillfället var det 42 procent som alltid eller ofta 
använde någon speciell metod. Vid det andra enkättillfället var det en högre andel 
som gjorde det (24 av 42).   

Första gången var det 6 procent som aldrig använde speciella metoder och vid 
uppföljningsenkäten var det ingen som aldrig gjorde det.  

Av kommentarerna framgår att det handlar om flera olika metoder som exempelvis 
tejping, nallekort, Motiverande samtal (MI), systemteori, Repulse, BOF, rita och 
skriva, känslokort, nätverkskartor, tidslinjer, enkäter, samspelsövningar med mera. 
De anpassar metoderna efter barnet och vad samtalet handlar om.  
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I vilken utsträckning tar barnen kontakt med socialarbetarna?  
Det är en ganska liten andel av barnen som själva tar kontakt med socialarbetarna 
genom att ringa, skicka sms etc.  

Vid det första enkättillfället uppgav endast 21 procent av socialarbetarna att barnen 
i ganska eller mycket stor utsträckning tar kontakt med dem och 28 procent svarade 
att barnen inte alls tar kontakt med dem. Vid det andra tillfället var det ännu färre 
barn som själva tog kontakt med socialarbetarna. Endast 5 av de 43 som svarade på 
enkätfrågan 2020 uppgav att barnen i ganska stor utsträckning tar kontakt med dem 
och 16 av 43 uppgav att barnen inte alls tar kontakt med dem. 

Av kommentarerna till frågan framgår att det beror mycket på åldern; ungdomar 
tar oftare kontakt med socialarbetare jämfört med yngre barn, där kontakten oftast 
går genom föräldrarna.  

De som svarade på enkäten fick också frågan om barnet i deras senast avslutade 
ärende hade kontaktat dem. I enkäten 2018 svarade 44 procent att barnen hade 
kontaktat dem, medan i enkäten 2020 var motsvarande andel betydligt lägre (9 av 
42). Detta tyder på att det är färre barn som själva kontaktar socialarbetarna.  

Delaktighet utifrån Shiers delaktighetstrappa 
Utifrån Shiers delaktighetstrappa ställdes också en fråga om i vilken utsträckning 
socialarbetarna uppfattar att barnen de arbetar med generellt sett får den 
information de behöver, blir lyssnade till, får uttrycka sina åsikter och ståndpunkter, 
involveras i beslutsfattande processer och delar makt och ansvar för beslutsfattande.  
 Vid första enkättillfället så var det 68 procent som ansåg att barnen generellt får 
den information de behöver. Det var en högre andel som ansåg att de blir lyssnade till 
(79 procent) och får stöd i att uttrycka sina ståndpunkter (77 procent). Något färre 
ansåg att barnen får sina åsikter och ståndpunkter beaktade (64 procent). Det var 
däremot bara en mindre andel som ansåg att barnen generellt sett involveras i 
beslutsfattande processer (24 procent) och ännu färre som ansåg att barnen får dela 
makt och ansvar över beslutsfattande (14 procent). Vid andra enkättillfället 2020 var 
svaren i stort sett desamma.  

De som svarade på enkäterna 2018 och 2020 fick också frågan om i vilken 
utsträckning barnet var delaktigt i deras senast avslutade ärende. Svaren på den 
frågan liknande i hög utsträckning hur de ser på barnens delaktighet generellt. Här 
finns dock en viss ökning från 2018 till 2020, men då antalet som svarade på enkäten 
2020 var lågt så går det inte att dra några säkra slutsatser av den ökningen.  

Av kommentarerna framgår det att respondenterna arbetar i skilda typer av 
verksamheter där möjligheten för barnen att vara delaktiga och ha inflytande över 
besluten skiljer sig åt.  

Eftersom jag bara arbetar med ensamkommande så styrs arbetet till stor del av 
Migrationsverkets beslut som kan komma att ändra planeringen när som helst och 
då spelar det inte så stor roll om man har tagit hänsyn till barnets åsikter och 
behov. 

Flera kommentarer handlar också om att barnens delaktighet och inflytande över 
beslut skiljer sig åt.  
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Med ålder och mognad brukar barn/ungdomar involveras i beslutsfattande 
processer. 

Det finns också kommentarer om att barn kan ha behövt ta för stort ansvar i familjer 
där föräldraförmågan brister.  

Vad socialarbetarna önskar förändra i sitt arbete med barns delaktighet 
Avslutningsvis fick de som svarade på enkäten beskriva hur de skulle vilja förändra 
arbetet med barns delaktighet, både utifrån Shiers delaktighetsmodell och mer 
generellt.  
 I svaren beskrevs behovet av att beakta alla delarna av Shiers delaktighetsmodell 
och att göra barnen mer delaktiga i samtliga delar av arbetet. De som svarade på 
enkäten ansåg att barnen i högre utsträckning behöver få information, bli lyssnade 
till och vara mer delaktiga i diskussioner om beslut. Däremot är det viktigt att de inte 
behöver ta ansvar för de beslut som tas. Det kan också finnas svårigheter förknippade 
med delaktighet:  

Det är viktigt men ibland svårt. Orsaken till att barnen inte blir delaktiga handlar 
ofta om att föräldrarna har huvudansvaret för barnens bästa och att vissa frågor till 
barnen kan påverka dem negativt till exempel frågor som handlar om kritik mot 
föräldrarna eller frågor som rör deras lojalitet till en eller bägge föräldrarna. 

Det fanns en del specifika förslag till hur barns delaktighet skulle kunna ökas:  

Involvera barnen mer i våra möten, bli bättre på att informera barnen direkt, 
kanske ha möten specifikt riktade till barnen. 

Inte tappa bort barnets röst och berättelser från mottaget till insats. Den ska vara 
det centrala och lyftas fram i utredning och då uppdrag ges till utförare. 

Prata om och om igen. Beroende på vilken ålder barnet är i när det blir placerat så 
behöver det få informationen igen när det kommer in i en ny fas i utvecklingen. En 
femåring får en viss information och när barnet blivit sju år behöver barnet 
informeras utifrån att det blivit äldre. 

Ytterligare aspekter som lyftes upp är att man mer bör utgå från barnens behov och 
att barnen bör få tolkningsföreträde när det gäller deras egen situation.  

En förutsättning som lyftes upp för att kunna öka barns delaktighet är att det finns 
mer tid till att träffa barnen. Det fanns också ett specifikt exempel på när de bör träffa 
barnen mer:  

Att vi familjehemssekreterare fick träffa de tonåringar som vi ska söka familjehem 
till. Vi har bara hört utredare tala om barnet och ibland blir det tydligt att de inte 
har god kontakt. Det är ändå ett stort ingrepp i barnens liv att placeras och skulle 
kunna förberedas bättre både med ungdomarna och de biologiska föräldrarna. 

En annan förutsättning som flera lyfte upp var att de önskade mer kunskap om 
barnsamtal och hur de kan öka barns delaktighet inom olika områden.  

Jag skulle vilja lära mig mer om hur barn kan involveras på olika sätt utifrån deras 
ålder. 
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Vad framkom vid analysseminarierna? 
Efter att socialarbetarna intervjuat barnen genomfördes analysseminarier i 
arbetsgrupperna där samtliga transkriberade intervjuer analyserades av både de 
socialarbetare som hade intervjuat barnen och de andra medarbetare, chefer och 
verksamhetsutvecklare som deltog i arbetet med Västermodellen.  

Under analysseminarierna utgår deltagarna från de tre teman som finns i 
intervjuguiden; kontakt med socialtjänsten, kunskap om socialtjänsten och 
delaktighet. Under seminarierna fylls en matris i som kallas årsrapport, se bilaga 5. I 
matrisen finns fyra kolumner; barnens röster, socialarbetarnas röster, förslag till 
förändringar samt vem som är ansvarig för att förslagen genomförs.  

Här följer nu en sammanställning och analys av innehållet i elva årsrapporter som 
sammanställdes under det första året. Syftet är att ge en övergripande bild av vad 
barnen har svarat i intervjuerna, vilka reflektioner som gjorts av socialarbetarna samt 
vilka förslag till förändringar som kommit upp under seminariet.  

Kontakt med socialtjänsten 
Nedan följer en sammanfattning av vad barnen svarade på frågor om hur kontakten 
med socialtjänsten ser ut och hur de önskar att den var, socialarbetarnas reflektioner 
kring detta samt de förslag som socialarbetarna kom fram till vid seminariet.  

Barnens svar om kontakten med socialtjänsten 
Många barn uttrycker att de är nöjda med kontakten och att socialarbetarna  
upplevs som snälla och tydliga. Barnen lyfter fram att det är viktigt att bli lyssnad till 
och att den vuxne lyssnar på riktigt. Att stämningen är lite lättsam och att 
socialarbetaren är trevlig och öppen gör det lättare att våga berätta vad man har på 
hjärtat. 

Det är olika hur ofta och på vilket sätt barnen vill träffas och hålla kontakten med 
socialarbetarna. En del vill träffas oftare, men inte alla. Flera tar upp behovet av att 
träffas ensam med socialarbetaren, utan andra vuxna. En del tar upp behovet av att få 
veta syftet med mötet och/eller att få tillfälle att ha ett kort förmöte. Många barn 
tycker det är bra om det går att ha kontakt med socialarbetarna via sms. Ett barn tar 
upp att det är bra med metoden tejping6, för då kan barnet prata om sig själv genom 
dockan. 

Socialarbetarnas reflektioner kring barnens svar om kontakten  
Socialarbetarna lyfter att relationen är grunden för arbetet, och att det är viktigt 
att skapa en relation i början, vilket kräver både tid och utrymme. Arbetsalliansen 
kräver att socialarbetaren är genuint intresserad och personlig i mötet. Tillgänglighet, 
kontinuitet, bemötande och tydlig information är också viktigt.  

Socialarbetarna menar även att det är bra med stödmaterial som kan användas vid 
samtal. Vidare behöver inte kontakten mellan socialarbetare och barn enbart bestå av 
fysiska möten, den kan också ske via sms, telefon och digitala plattformar. 
Socialarbetarna diskuterar att flera barn verkar nöjda med att kontakten går genom 
föräldrarna. 

 
6 Läs mer här: http://bof-tejping.com/ 
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Socialarbetarnas förslag rörande barnens kontakt med socialtjänsten 
Förslag som kom upp var att fråga hur barnen vill ha kontakt och var de vill träffas 
och att stämma av kontinuerligt om hur barnen vill att kontakten ska vara. Dessutom 
att utveckla former för kontakt efter barnets behov och önskemål genom exempelvis 
Skype, sms och telefon. Det fanns också förslag om att ha tätare uppföljningar, skicka 
inbjudningar till möten även till barnen samt att använda namnskyltar och 
barnanpassade visitkort, eventuellt med en bild på socialarbetaren.  

Andra förslag som kom upp handlade om själva mötena, exempelvis att 
sammanhangsmarkera varför man träffas och att vara närvarande i mötet. Att få 
utbildning i barnsamtal och pedagogisk kunskap i att lägga upp möten samt att 
anpassa lokaler och mötesrum så att de blir trevligare var andra förslag.  

Kunskap om socialtjänsten 
Nedan följer en sammanfattning av vad barnen svarade på frågor om vilken kunskap 
de har om socialtjänstens arbete och varför barnet har kontakt med socialtjänsten. 
Efter det följer en sammanfattning av socialarbetarnas reflektioner samt de förslag 
som socialarbetarna kom fram till vid seminariet.  

Barnens svar om deras kunskap om socialtjänsten 
En del barn beskriver att de har bra kunskap om socialtjänstens verksamhet, andra 
inte. De tycker att det kan vara svårt att komma ihåg all information. Barnen tycker 
att det är viktigt att socialarbetarna ska vara ärliga gentemot dem. Det är inte alltid 
barnen vet varför de eller föräldrarna har kontakt med socialtjänsten. 

Socialarbetarnas reflektioner kring barnens svar om sin kunskap 
Socialarbetarna uttrycker att det är viktigt med åldersadekvat information. Barn vill 
inte alltid ha generell kunskap utan kunskap som specifikt är relevant utifrån deras 
egen situation. Det är viktigt att vara tydlig, att repetera information och att be att få 
feedback från barnet för att se om barnet förstått. Socialarbetarna tycker att det är 
bra att i samtal använda metoder som livslinje och tejping. Det är också viktigt att 
använda tolk vid behov. De tog också upp att det finns brister när det sker 
överlämningar från en handläggare till en annan, exempelvis när det gäller 
information till barnen om detta.  

Socialarbetarnas förslag rörande barnens kunskap om socialtjänsten 
Det fanns flera förslag i årsrapporterna som rörde hur socialarbetarna skulle kunna 
förbättra barnens kunskap om socialtjänsten. Det handlade exempelvis om att ta 
fram broschyrer, även på andra språk. Ett förslag var också att ta fram 
informationsmaterial som är gemensamt för hela staden, samt att ha en 
informationsbank med exempelvis bilder och korta filmer. Andra förslag var att 
utveckla arbetet med presentationer av familjehemmen för att barnen ska få kunskap 
om de hem som de ska placeras i, precis som familjehemmen får information om 
barnen som ska placeras hos dem.  
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Ytterligare förslag var att enheterna skulle göra en strukturerad guide eller 
checklista för att säkerställa att det som planeras görs och att barnet får information 
om sitt ärende både när det påbörjas och avslutas.  

Delaktighet 
Nedan följer en sammanfattning av vad barnen svarade på frågor om hur delaktiga de 
är i kontakten med socialtjänsten och vilken delaktighet de önskar ha, 
socialarbetarnas reflektioner kring detta samt de förslag som socialarbetarna kom 
fram till vid seminariet.  

Barnens svar om delaktighet 
Flera barn uppger att de får vara delaktiga och vara med och bestämma i den 
utsträckning de vill. De uppfattar det som positivt om de får bestämma tid, 
samtalsämne och vilka som ska vara med på mötena. Flera barn påtalar att det är 
viktigt att fråga barnet vad hen tycker innan socialtjänsten fattar beslut och ändrar på 
saker.  

Det kan ta lång tid innan barnen får förtroende för den som de ska prata med. En 
del barn känner sig lyssnade på och andra inte. Många vill ha möjlighet att prata utan 
att andra vuxna är med.  

Barnen uttrycker även att det är bra att från början få information om hur delaktiga 
de kan få vara i ärendet. Barnen beskriver att de inte kan fatta beslut om sådant de 
inte är mogna att ta beslut om. 

Ytterligare ett exempel på hur barnen vill vara delaktiga är att de vill vara med och 
träffa de som de ska flytta till innan placeringen sker, så de har en chans att bilda sig 
en uppfattning och kunna säga hur de uppfattar familjen eller boendet.  

Socialarbetarnas reflektioner rörande barnens svar om delaktighet 
Socialarbetarna framhöll att det är viktigt att de inte lovar saker som sedan inte kan 
hållas på grund av att de inte hade mandat att fatta beslut. Tydlig 
sammanhangsmarkering, att förbereda barnet inför mötet och utrymme att träffa 
barnet oftare genom exempelvis ett förmöte innan mötet lyftes också fram av 
socialarbetarna. Att delge barnen vad nästa träff handlar om så att de eventuellt kan 
förbereda sig (som ett sätt att möjliggöra delaktighet) framhölls också.  

Att skapa förutsättningar för att barn kan vara med och fatta beslut i vissa frågor är 
viktigt samt att ge möjlighet för barnen att ge sin syn på saken även i de fall de inte 
får vara med och besluta. Det ska finnas transparens kring möjliga alternativ om det 
finns några och man ska inte belasta barnet med svåra val eller ett för stort ansvar. 

Socialarbetarnas förslag rörande barns delaktighet 
Socialarbetarna hade flera förslag för att öka barns delaktighet: fråga barnen både i 
början och återkommande under ärendets gång hur de vill ha kontakt och vad de vill 
prata om, att på ett tydligt sätt stämma av med barnet inför ett möte, att berätta om 
syftet med mötet och vilka som ska delta samt fråga om barnet undrar något. Ett 
förslag var att ha förmöten med barnet innan större möten så att barnet är förberett 
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på vad som kommer att hända. Efter möten som har skett där barnet har varit med är 
det viktigt att återkoppla eller sammanfatta, gärna skriftligt, och även till barnen.  

Ett annat förslag var att alltid ge barnet möjlighet att prata med socialarbetaren 
utan att ha en förälder närvarande.  

Socialarbetarna framhöll att det är viktigt att det finns en tydlighet kring vad 
barnen kan och inte kan vara med och bestämma om samt att återkoppla till barnen 
kring vad som händer i deras ärende.  

Att ta fram en mötesrutin/checklista med punkter utifrån vad som framkommit 
under seminariet för att säkerställa att barnens delaktighet ökas genom hela 
utredningsprocessen var ett annat förslag. Ett ytterligare förslag var att arbeta fram 
en enkät med frågor om delaktighet för barnet att fylla i efter mötet med 
socialarbetaren för att få del av barnets åsikter. 

Ett sista förslag var att låta barnen vara mer delaktiga vid utformning av 
socialtjänstens lokaler, exempelvis väntrummen.  

Vad hände med förändringsförslagen?  
Under 2020 genomfördes fokusgrupper med socialarbetare och intervjuer med 
enhetschefer för att undersöka vad som skett med förändringsförslagen och hur man 
då arbetade med barns delaktighet i enheter som medverkat i Västermodellen. Den 
övergripande bilden är att flera förslag infördes, men att det också fanns förslag som 
inte följdes upp. Sammantaget finns det dock en tydlig utveckling att man jobbade 
med att ta fram nytt material och metodstöd för att öka barns delaktighet.  

En utförarenhet beskriver hur de har skapat en ny modell för uppstartsmötena för 
familjebehandlarna då även barnen ska vara med. Det blir ett möte där processen 
startar omedelbart och barnen blir aktiva i mötet.   

Flera enheter beskriver att de arbetat för att antingen ge barnen visitkort eller se till 
att de lägger in telefonnumret till socialarbetarna i sina mobiler.  

På en enhet har de satt upp mål om att ha minst två barnsamtal under 
utredningstiden, vilket har inneburit att de nu har fler barnsamtal. De märker också 
att många socialarbetare är säkrare på att ha samtal, även med yngre barn. Det finns 
ett pågående arbete med barnrättsorganisationen Maskrosbarn i delar av Göteborg. 
Maskrosbarn har exempelvis tagit fram en barnrättsbox7 som innehåller verktyg för 
socialarbetare att göra barn delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Våren 2020 
genomfördes en workshop i Göteborgs stad där flera enheter medverkade för att dela 
med sig av det material och de nya metoder som de tagit fram utifrån arbetet med 
Västermodellen. Det var exempelvis informationsmaterial som var riktat direkt till 
barnen, checklistor för att se till att barnen blev delaktiga i hela processen och 
metodstöd för att öka barnens delaktighet i möten.   

 
7 https://maskrosbarn.org/publications/barnrattsboxen/ 
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6. Avslutande reflektioner och 
slutsatser 
En enkel, rolig och anpassningsbar modell för 
verksamhetsutveckling 
Västermodellen genomfördes av medarbetare i en lång rad olika verksamheter i 
Göteborgs stad: myndighetsutövning inom barn- och unga, utförarenheter riktade 
mot barn och ungdomar eller föräldrar, barn- och familjehemssekreterare, 
funktionshindersverksamheter, kriscentrum för kvinnor, kontaktmannapoolen, 
fältgrupper och Barnahuset. En del av verksamheterna fick göra justeringar i 
intervjuguiden för att den skulle passa deras verksamhet, men på det hela taget 
fungerade modellen i samtliga verksamheter där den infördes. Det finns också en bild 
av att Västermodellen är en rolig arbetsform. De flesta ansåg att förberedelserna 
under det första året fungerade bra förutom att de tog lite för mycket tid, men 
framför allt så hade de en positiv bild av att intervjua. Socialarbetarna lyfte ofta fram 
att de tyckte att det var roligt att intervjua barn eftersom det innebär att samtala med 
barn på ett annat sätt än de vanligtvis gör. Även de som själva inte intervjuat men 
deltagit på analysseminarierna upplevde att det varit givande att ta del av barnens 
synpunkter. Barnen själva såg det också som mycket positivt att få lämna synpunkter 
på verksamheten. Mycket av det barnen sa visade att de upplevde att socialarbetarna 
var viktiga och att barnen ville träffa dem mer. Barnens feedback gav socialarbetarna 
ökad förståelse, exempelvis för vikten av att ha en kontinuerlig dialog.  

Att professionella efterfrågar och får feedback från brukarna kan ha ett stort värde 
– både för den enskilde och för verksamheten. Samtidigt tycks socialarbetarna vara 
ovana vid att efterfråga feedback. Frågan är varför? Att be om feedback både i 
enskilda ärenden och som en del i en systematisk verksamhetsutveckling borde vara 
en självklarhet. 

Delaktighet leder till bättre och ibland oväntade resultat 
Flera socialarbetare kommenterade att en direkt följd av Västermodellen var att de 
började fråga barnen på vilket sätt de önskade ha kontakt med socialtjänsten. Detta 
visar att när socialarbetare får direkt feedback av barn i den egna verksamheten så 
kan detta bidra till den typ av ökad delaktighet som flera rapporter har påtalat 
behovet av – men som kan vara svår att få till i praktiken. Att lyssna på brukarna kan 
göra skillnad!  

Efter det första året med Västermodellen ansåg två tredjedelar av socialarbetarna 
att arbetet hade lett till eget lärande och utveckling och efter det andra året ansåg tre 
fjärdedelar samma sak. Detta tyder på att fortsatt användning av modellen ger 
förbättrade resultat.  

Västermodellen ledde också till andra positiva resultat än de direkt förväntade. 
Socialarbetarna uttryckte exempelvis att de upplevde att det var lärorikt att lyssna på 
sig själv och de inspelade intervjuerna. Det fick dem att reflektera över hur de ställer 
frågor, vilket kan leda till ökad kompetens i att föra barnsamtal. Ett annat positivt 
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resultat var att olika verksamheter i samma stadsdel (exempelvis 
myndighetsutövning, utförare och funktionshinder) genomförde gemensamma 
analysseminarier, vilket gav ökad förståelse för varandras arbete. Detta är något att 
tänka på för framtida utvecklingsprojekt: Se det som ett tillfälle att samarbeta över 
organisationsgränserna och minska fragmentiseringen inom socialtjänsten. 

Den största utmaningen 
Den största utmaningen i arbetet med Västermodellen var att förberedelserna inte 
skulle ta för lång tid. Det blev tydligt efter det första året att det gick att förenkla 
processen med att välja ut barn och ungdomar, kontakta dem och bestämma tid för 
intervju. Här visade det sig att stödet från processledarna var viktigt, liksom att det 
behövde finnas någon på respektive enhet som höll ihop arbetet. 

Samtliga enhetschefer, verksamhetsutvecklare och processledare som arbetat med 
Västermodellen ansåg att den borde införas i hela Göteborgs stad. Trots detta visade 
det sig vara svårt i det dagliga arbetet och endast några få stadsdelar fick till stånd en 
rutin för modellen som gjorde att de fortsatte arbeta med den under flera år i rad. 
Detta berodde förmodligen i hög grad på pandemin men det visar samtidigt på vikten 
av att frågan om barns delaktighet och brukarmedverkan förblir en levande fråga i 
verksamheterna.  

Socialarbetarnas syn på barns delaktighet 
Det som framför allt främjar delaktighet är en förtroendefull relation mellan 
socialarbetare och barn, och för att nå dit krävs att det finns tid och förutsättningar 
för att samtala med barnen (Van Bijleveld et al, 2015; Östberg et al, 2018). En 
förutsättning för ökad delaktighet som många socialarbetare lyfte fram i arbetet med 
Västermodellen var att det behöver finnas tid till att träffa barnen mer. Flera 
uttryckte att dokumentationen tar för mycket tid. Det är därför viktigt att i 
verksamheten analysera hur tiden fördelas mellan olika arbetsuppgifter och om det 
är möjligt, göra förändringar i arbetet så att det finns ett större utrymme att träffa 
barnen och deras familjer.  

Det är svårt att dra några säkra slutsatser av de enkäter som skickades ut dels innan 
Västermodellen genomfördes, dels två år senare. Det beror framför allt på lägre 
svarsfrekvens vid uppföljningsenkäten men ett par saker är ändå viktiga att reflektera 
över. Både före och efter införandet av Västermodellen ansåg endast cirka hälften av 
de tillfrågade socialarbetarna att de kunde arbeta med delaktighet på det sätt de 
önskade. Något som inte heller förändrades mellan det första och andra mättillfället 
var i vilken utsträckning socialarbetarna träffar barnen enskilt. Det var inte heller fler 
barn som själva kontaktade socialarbetarna vid det andra mättillfället, tvärtom hade 
andelen sjunkit något. Däremot var det fler socialarbetare som vid det andra 
mättillfället hade haft ett avslutande möte med barnet. Men det var fortfarande drygt 
en tredjedel som inte hade haft ett avslutande samtal. Detta riskerar att försämra 
kvaliteten i både utredningarna och insatserna och det är tydligt att här fortsatt finns 
en stor förbättringspotential. 

Vid det andra mättillfället var det fler socialarbetare som ansåg att de kunde ha 
samtal med barn i den utsträckning de önskar. Den fanns också en tydlig förändring i 
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hur säkra socialarbetarna var på sin förmåga att prata med barn. Framför allt vad 
gäller barn i åldrarna 0 till12 år. Det hade också blivit betydligt vanligare att använda 
en speciell metod vid barnsamtalen. Att fler kände sig säkrare på sin förmåga att 
prata med barn kan bero på olika orsaker, exempelvis kompetensutveckling. 
Socialarbetarna framhöll att de ville lära sig mer om hur barn kan involveras mer, att 
de ville ha ökad kunskap om barnsamtal och att de behövde mer tid för att träffa 
barnen. Detta tyder på att det bland socialarbetare generellt kan finnas ett allmänt 
behov av mer utbildning och färdighetsträning i barnsamtal.  

Sammantaget uppfattar socialarbetarna enligt enkätresultatet att en klar majoritet 
av barnen får den information de behöver, att de blir lyssnade till och får stöd i att 
uttrycka sina synpunkter och åsikter och att dessa också beaktas. Däremot anser de 
att barnen inte lika ofta involveras i de beslutsfattande processerna.  

Många förbättringsförslag varav flera också genomfördes  
Arbetet med Västermodellen resulterade i en rad förbättringsförslag. Det handlade 
till stor del om att träffa barnen oftare, träffa dem enskilt, informera dem inför möten 
om syftet med mötet, ta fram barnanpassat material och checklistor för att inte tappa 
bort hur barn ska göras delaktiga i processen etc. Vid uppföljningen efter två år var 
flera av förslagen genomförda och metodstöd och informationsmaterial till barn hade 
tagits fram. Vissa enheter hade dock inte följt upp förslagen så väl, vilket bland annat 
berodde på byte av chefer och personal.  

De flesta förändringar som föreslogs var sådant som kunde genomföras utan större 
kostnader eller förändringar i verksamheterna. Det handlade till stor del om 
förhållningssätt och hur möten och uppföljningar planeras.  

En modell för socialtjänstens samtliga verksamheter? 
Västermodellen passar väl in i strävan efter en mer evidensbaserad praktik då det är 
ett sätt att stärka brukarnas möjlighet att ge sina synpunkter samtidigt som de 
professionella också får möjlighet att tillsammans sitta och analysera sina arbetssätt i 
relation till brukarnas synpunkter och sina egna erfarenheter.  

Denna modell för brukarmedverkan skulle kunna användas i socialtjänstens 
samtliga verksamheter – oavsett om de riktar sig till barn eller vuxna. 
Västermodellen framstår som en enkel, billig och anpassningsbar modell för att öka 
barns (eller vuxnas) delaktighet. Det innebär att det finns goda förutsättningar för att 
modellen verkligen används. Dessutom är det tydligt att den passar bra inom olika 
verksamhetsområden och att den med fördel kan spridas både till fler områden inom 
socialtjänsten och till fler kommuner. 

Slutsatser 
Västermodellen har överlag tagits emot positivt och fungerat väl som ett sätt att få del 
av brukarnas (i det här fallet barnens) synpunkter och förslag. Det tycks bli en 
kombination av att lära från barn och från varandra genom att de professionella får ta 
del av barnens röster samtidigt som de får insyn i hur kollegorna tänker och gör. 
Modellen kan på det här sättet bidra till en mer evidensbaserad praktik och lokal 
verksamhetsutveckling som tillvaratar barnens och socialarbetarnas erfarenheter och 
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åsikter. Modellen kan naturligtvis även visa på vad som redan fungerar väl, vilket kan 
vara ett nog så viktigt resultat.  

Det som är Västermodellens styrka är att socialarbetarna på ett enkelt och roligt 
sätt tar in barnens röster i verksamhetsutvecklingen. Det kan utgöra en bra start för 
att öka barns delaktighet i det dagliga arbetet. Det ter sig också fullt möjligt att 
använda modellen i andra delar av socialtjänsten. 

Det är viktigt att systematiskt följa upp de förbättringar som Västermodellen 
medför. Flera av förbättringarna är basala, som att fråga hur någon vill ha kontakt 
och hur ofta. Det här är saker som behöver falla på plats så att det inte över tid är 
samma förslag om återkommer om verksamheten jobbar kontinuerligt med 
modellen. Istället är det önskvärt att det sker en utveckling så att förbättringsidéerna 
även leder till mer genomgripande verksamhetsutveckling. Det är vidare önskvärt att 
uppföljning sker inte enbart på enhetsnivå utan även på en högre nivå – för att 
inspirera, sprida och synliggöra hur modellen fungerar. Något som under 
projekttiden uppfattades som hjälpsamt var utbytesseminarier och en workshop för 
hela staden. Syftet med workshopen var att utbyta erfarenheter om nya arbetssätt och 
dela med sig av informationsmaterial, checklistor med mera.  

Socialtjänsten har behov av att utveckla sin verksamhet och höja kvaliteten i sitt 
arbete (SOU 2018:32). Det behövs kompetens, medvetenhet och möjligheter att 
utveckla det professionella lärandet på arbetsplatsen. Även om det är svårt att dra 
slutsatser om vilket avtryck Västermodellen satt i verksamheterna, framförallt vilka 
förändringar som skett tack vare modellen, tycks den som process bidra till lärande. 
Den här studien tyder på att det kan finnas ett allmänt behov av mer feedback samt 
utbildning och färdighetsträning i barnsamtal.  

Socialarbetarna uttrycker också en önskan om att ägna mer tid åt att träffa barnen 
men ett återkommande tema under projekttiden, som känns igen från andra 
sammanhang, är att dokumentationen stjäl så mycket tid. Frågan är varför? Här är 
det viktigt att göra en fördjupad analys så att tid läggs på rätt saker. 
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Metodbeskrivning 

Datainsamlingen i den här studien har utgått från de två målen. Dels att dels att följa hur 
Västermodellen fungerade och vilka behov av förändring och utveckling som fanns 
under genomförandet, dels att undersöka i vilken utsträckning modellen har bidragit till 
förändringar i hur verksamheterna arbetar och om barns delaktighet har ökat.  

Datainsamling för att följa implementeringen av Västermodellen 

För att följa implementeringen av Västermodellen så genomfördes enkäter med 
medverkande socialarbetare och barn, intervjuer med enhetschefer, 
verksamhetsutvecklare och processledare, observationer från analysseminarier och 
andra möten, analyser av de matriser som togs fram i samband med 
analysseminarierna.  

Enkäter med medverkande socialarbetare 

En elektronisk enkät skickades ut i juni 2018 till samtliga socialarbetare som medverkat i 
Västermodellen under den våren. 68 personer svarade på enkäten. Samma enkät 
skickades sedan ut i oktober 2019 till de socialarbetare som deltagit i Västermodellen 
det året. 34 personer svarade på enkäten vid det tillfället. I enkäten ingick frågor om vad 
de ansåg om förarbetet inför intervjun, intervjuandet och transkriberingen, 
analysseminariet, det egna lärandet och om arbetet lett till förändringar. Enkäten i sin 
helhet återfinns i bilaga 2. Svaren har sedan exporterats till Excel och SPSS och har 
analyserats med uni- och bivariata analyser.  

Enkäter till medverkande barn 

Barnen fick svara på en kort enkät om vad de ansåg om intervjun. Enkäten delades ut 
direkt efter intervjun. De äldre barnen som kunde läsa och skriva fick svara på fem 
frågor där de tre första besvarades genom att markera en av tre smileys. Till dessa 
frågor kunde lämnas kommentarer. De två sista frågorna var öppna svar. De yngre 
barnen och de som inte kunde läsa eller skriva så bra fick endast besvara de tre första 
frågorna. Instruktionen till de medverkande socialarbetarna var att lämna enkäten till 
barnen efter intervjun och att det bästa var att barnen själva fyllde i enkäten, stoppade 
den i ett kuvert och lämnade till socialarbetaren. För de barn som inte kan läsa så lästes 
frågorna upp och så fick barnen ringa in den smiley som stämde bäst. Uppläsningen 
kunde göras av vårdnadshavaren eller socialarbetaren. Enkäten delades ut under 2018. 
32 barn svarade på enkäten. Av dessa hade 26 besvarat versionen med 
fem svar och 6 hade besvarat versionen med de första tre frågorna. Enkäten återfinns i 
bilaga 3. Svaren har analyserats univariat och kommentarerna och de öppna frågorna 
har analyserats och grupperats tematiskt.  

Intervjuer och observationer 

Under genomförandet har intervjuer också skett med de enhetschefer som genomfört 
Västermodellen, verksamhetsutvecklare som arbetat på enheterna samt de två 
processledare som ansvarat för genomförandet. Intervjuerna har skett genom semi-
strukturerade intervjuer med två eller flera personer samtidigt. Enhetscheferna hade 
också möjlighet att efter det första året besvara vissa frågor via email och dessa svar 
togs sedan upp till en fördjupad gruppintervju vid ett möte. Vissa av intervjuerna har 

Bilaga 1



spelats in och sedan transkriberats verbatim, andra intervjuer har dokumenterats 
genom löpande anteckningar.  

Utöver dessa mer strukturerade datainsamlingstillfällen har följeforskaren också deltagit 
i regelbundna möten med processledare, enhetschefer, vid analysseminarium och 
utbytesseminarier där hon tagit del av genomförandet och de synpunkter som 
framkommit vid dessa tillfällen.   

Datainsamling för att följa förändringar i verksamheterna 

Datainsamlingen skedde i form av fokusgrupper med socialarbetare, enkät till 
socialarbetare innan modellen infördes och sedan efter två år, samt analys av vad som 
framkom vid analysseminarierna och vad som skedde med förändringsförslagen.  

Fokusgrupper 

Sju fokusgrupper genomfördes i januari och februari 2018 innan modellen infördes på 
de 11 enheterna som deltog under det första året. Temat var hur man arbetade med 
barns delaktighet på enheterna. Intervjuguiden utgick från Shiers delaktighetsmodell. 
Intervjuerna spelades in och skrevs ut verbatim. Wordfilerna importerades sedan till 
Nvivo, där en tematisk innehållsanalys genomfördes.  
 
Enkät till socialarbetare före och efter Västermodellens genomförande 
 
En enkät skickades ut till 152 medarbetare på 11 enheter i början av 2018 innan 
modellen infördes och 105 svarade (svarsfrekvens 69 procent). 90 personer svarade på 
samtliga frågor. Efter två år, i början av 2020, skickades samma enkät ut till enheterna 
som fått enkäten den första gången. Enkäten skickades ut till 100 medarbetare och 49 
av dem svarade (svarsfrekvens 49 procent). Enkäten skickades ut till alla som arbetat på 
enheten året innan. Detta innebär att det inte nödvändigtvis var samma socialarbetare 
som svarade på enkäten vid de båda tillfällena. Syftet med enkäten var att mäta 
förändringar i verksamheten på enhetsnivå, inte den individuella utvecklingen. Enkäten 
innehöll frågor om i vilken utsträckning och på vilket sätt de arbetade med att göra barn 
delaktiga utifrån Shiers delaktighetstrappa och andra dimensioner av delaktighet, i 
vilken utsträckning de hade samtal med barn, samt i vilken utsträckning de kände sig 
kompetenta att tala med barn i olika åldrar. Enkäten återfinns i bilaga 4. Enkätsvaren 
exporterades till Excel och SPSS och analyserades uni- och bivariat.  
 
Analyser av de matriser som togs fram vid analysseminarierna  

Varje enhet som deltog hade ett analysseminarium för att analysera barnens intervjuer, 
själva reflektera och komma med förslag till förändringar. Detta fördes in i en matris 
som kallas årsrapport, se bilaga 5. Elva av de årsrapporter som sammanställdes vid 
analysseminarierna analyserades med tematisk innehållsanalys.  
De förslag som framkom följdes sedan upp efter två år för att undersöka om förslagen 
implementerats och vad det i så fall lett till. Detta gjordes genom fyra 
fokusgruppsintervjuer med socialarbetare och en intervju med två enhetschefer under 
hösten 2020.  
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VAD DU TYCKTE OM INTERVJUN 

1. Hur tyckte du att det var att bli intervjuad?
Ringa in den smiley som bäst stämmer överens med hur du tyckte att det var.

Skriv här om du vill beskriva med egna ord:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Vad tyckte du om frågorna i intervjun?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Tycker du att vi frågade om viktiga saker?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Är det något annat vi borde frågat om, i så fall vad?

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Är det något annat du vill berätta om intervjun?

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Uppföljningsenkät 2020 till medarbetare som arbetar på enheter som var med i
Västermodellen 2018

Bakgrund och nuvarande tjänst
Nedan följer några allmänna frågor samt frågor kring din nuvarande tjänst.

1. I vilken stadsdels- eller fackförvaltning arbetar du?

Centrum

Majorna-Linné

Västra Göteborg

Västra Hisingen

Östra Göteborg

Social resursförvaltning

Annan (var god ange)

2. Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde?

Mottagningsenhet

Utredningsenhet

Barnsekreterare

Familjehemssekreterare

Utförarenhet inriktning föräldrar

Utförarenhet inriktning barn och unga

Annan (var god ange)

3. Vilken är din grundutbildning?

Socionom

Annan (var god ange)

1
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Om ja, specificera vilken typ av utbildning

4. Har du någon vidareutbildning som är relevant för din nuvarande tjänst?

Ja

Nej

Kommentar

5. Hur många år har du arbetat inom den sociala barn- och ungdomsvården?

Upp till 2 år

Mer än 2 år, upp till 4 år

Mer än 4 år, upp till 10 år

Mer än 10 år

Kommentar

6. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?

Upp till 2 år

Mer än 2 år, upp till 4 år

Mer än 4 år upp till 10 år

Mer än 10 år

Kommentera gärna

7. I vilken utsträckning kan du arbeta med barns delaktighet på det sätt du önskar?

Inte alls

I viss utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

2



8. Uppskatta i ungefär hur stor andel av dina ärenden under 2019 som du träffade barnet enskilt

Upp till 25%

26-50%

51-75%

76-100%

9. Uppskatta i ungefär hur stor andel av dina ärenden under 2019 som du träffade barnet tillsammans
med  vårdnadshavare eller annan vuxen

Upp till 25%

26-50%

51-75%

76-100%

10. Uppskatta i ungefär hur stor andel av dina ärenden under 2019 som du hade ett avslutande samtal
med barnet.
(Det vill säga ett samtal efter du var klar med ex förhandsbedömning, utredning eller insats, alternativt när barnet skulle få

en ny handläggare. Samtalet kan ha varit enskilt med barnet eller tillsammans med vårdnadshavare eller annan vuxen.)

Upp till 25%

26-50%

51-75%

76-100%

Uppföljningsenkät 2020 till medarbetare som arbetar på enheter som var med i
Västermodellen 2018

Frågor avseende ditt senaste avslutade ärende
Nedan följer frågor avseende ditt senaste avslutade ärende som avsåg ett barn eller ungdom.
Samtliga frågor på den här sidan rör alltså endast det ärendet

11. Vad var barnets ålder när ärendet avslutades?

12. Ungefär hur lång tid varade ärendet?

13. Ungefär hur många gånger träffade du barnet enskilt?

14. Ungefär hur många gånger träffade du det barnet med vårdnadshavare eller annan vuxen?
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15. Hade du ett avslutande samtal med barnet?

Ja

Nej

Vet ej

Kommentar

16. På vilka andra sätt än möten hade du kontakt med barnet under ärendet?

Telefonsamtal

E-post

Sms

Facebook

Skype

Annan (var god ange)

17. Tog barnet kontakt med dig under ärendet?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, specificera på vilket sätt
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Inte alls I viss utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I mycket stor
usträckning Vet ej

Fick den information
som behövdes

Blev lyssnat till

Fick sina åsikter
beaktade

Var med i de processer
som handlade om att
fatta beslut

Var med och fattade
beslut

Kommentera gärna

18. När du tänker tillbaks på det ärendet, i vilken utsträckning bedömer du att barnet:

Kommentera gärna

19. Skulle du säga att kontakten med barnet var typiskt för hur det brukar vara i ditt arbete?

Ja

Nej

Delvis

Uppföljningsenkät 2020 till medarbetare som arbetar på enheter som var med i
Västermodellen 2018

Kommunikation med barn
Nedan följer några frågor om att kommunicera och samtala med barn.

Kommentera gärna

20. Har du generellt sett samtal med barnen i den utsträckning du önskar i ditt arbete?

Ja, i hög grad

Ja, i ganska hög grad

Nej, i ganska låg grad

Nej, i mycket låg grad

5



 Mycket säker Ganska säker Ganska osäker Mycket osäker Vet ej

0-6 år

7-12 år

13-17 år

18-25 år

21. Hur säker eller osäker är du på din förmåga att kommunicera med barn och ungdomar i ditt arbete?

Kommentera gärna

22. I vilken utsträckning kan du anpassa samtal och möten till barnets individuella förutsättningar?

Inte alls

I viss utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

Om ja, vilka? Kommentera gärna också hur de fungerar.

23. Använder du speciella metoder som underlättar när du samtalar med barn?

Aldrig

Ibland

Ofta

Alltid

Kommentera gärna

24. I vilken utsträckning tar barnen själva kontakt med dig (ex ringer, smsar, bokar möten)?

Inte alls

I viss utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning
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25. Är det några av delarna ovan där du önskar att ni skulle arbeta på ett annat sätt, beskriv hur:

Uppföljningsenkät 2020 till medarbetare som arbetar på enheter som var med i
Västermodellen 2018

Delaktighet
Frågorna nedan handlar om delaktighet, och svaren ska avse hur du uppfattar att ni generellt sett
arbetar på din enhet.

Frågorna utgår från Shiers delaktighetsmodell. Här kan du läsa mer om den
http://www.harryshier.net/docs/Sh ier-Vagar _till_ delaktighet.pdf

 
Inte alls I viss utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I mycket stor
utsträckning Vet ej

Får den information de
behöver

Blir lyssnade till

Får stöd i att uttrycka
sina åsikter och
ståndpunkter

Får sina åsikter och
synpunkter beaktade

Involveras i
beslutsfattande
processer

Delar makt och ansvar
över beslutsfattande

Kommentera gärna

26. I vilken utsträckning uppfattar du att barnen ni arbetar med generellt sett:

27. Är det några av delarna ovan där du önskar att ni skulle arbeta på ett annat sätt, beskriv:

7



28. Har du några ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande samtal med barn och barns
delaktighet?

8



Årsrapport – Västermodellen för barns brukarmedverkan 

Datum:  Verksamhet:      Rapportansvarig:            Datum för återgivning till socialnämnden: 

Fyll i mallen för varje delområde (se vänster marginal) samt efter kategori 
(barnen/socialarbetarna/förslag/ansvarig).  
Det går att infoga fler celler i dokumentet. 

Barnens röster Socialarbetarnas röster Förslag till förändringar Ansvarig för förändringar 
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