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Förord 

 
 
 
Rapporten sammanfattar ”Brukarmedverkan i social barnavård” som ingår som ett delprojekt i 
”Projekt för utveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården inom ramen för regionala 
stödstrukturer för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”. 

 
Syftet med pilotprojektet var att pröva och praktiskt utarbeta ett förslag på metod för 
brukarmedverkan riktad till familjehemsplacerade barn. Genom att utveckla former för 
brukarmedverkan kan socialtjänsten systematiskt ta tillvara barns erfarenheter och synpunkter för 
en högre kvalité på vården och en möjlig verksamhetsutveckling. 

 
Pilotprojektet har genomförts av utvecklingsledarna Anette Gladher, Nina Ilvell och Mickael 
Börjesson i ett samarbete med den sociala barnavården i länets fem kommuner. 
Samarbetspartners i pilotprojektet har varit Linneuniversitet, Institutionen för socialt arbete, 
lektor Lottie Giertz och Malmö stads Individ och familjeomsorg, socionom Anne-Lie Dietz. 
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Sammanfattning 
Inom ramen för ”Projekt för utveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården inom ramen 
för regionala stödstrukturer för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten” (förkortat till BoU) 
har ett mindre delprojekt genomförts med fokus på brukardelaktighet, ”Brukarmedverkan i social 
barnavård”, här kallat pilotprojektet eller ”brukarråd”. Med ”brukarråd” avses här ett specifikt 
arbetssätt riktat till barn och unga, till skillnad från traditionella brukarråd för vuxna. En hållbar 
stödstruktur bygger på samordning av organisatoriska resurser och en ambition att skapa system 
för till exempel brukardelaktighet. Det skapar förutsättningar för en evidensbaserad praktik som 
bygger på beprövad erfarenhet, forskning och brukarerfarenhet. 

 
Det redovisade pilotprojektet syftar till att pröva en metod för delaktighet och inflytande i den 
sociala barnavården med ett barnperspektiv. Frågeställningar i projektet: 

 
• Hur fungerar arbetssättet i ”brukarråd” för barn och unga i samhällsvård? 
• Påverkar arbetssättet barnen och i så fall hur och varför? 
• Kan metoden användas systematiskt för verksamhetsutveckling inom den sociala 

barnavården och i så fall hur? 
 
Den metod som används i pilotprojektet är utarbetad vid Forandringsfabrikken av Dönnerstad 
och Sanner (2006). Utvecklingsarbetet har där bedrivits inom Rädda barnen och har haft olika 
teman; till exempel FNs barnkonvention, unga och alkohol, social barnavård och barns inflytande 
över kommunal planering. Kärnan i arbetssättet är den vuxnes ansvar att skapa situationer som 
ger alla barn förutsättningar att uttrycka sin mening och bli lyssnade på. I metoden ligger att 
skapa en förtroendefull situation där barnen genom olika aktiviteter får tillfälle att uttrycka sin 
mening på ett individuellt sätt utan att den vuxnas värderingar stör. Övningarna består av olika 
kreativa uttryck som skapar möjligheter att uttrycka sin mening på en mångfald av sätt; bilder, 
ord, film, skulptur med mera. Tillit och glädje är grundläggande förutsättningar i arbetssättet. 

 
Metoden har tidigare prövats i Sverige av Barnombudsmannen (BO, 2010). En detaljerad 
beskrivning av arbetssättet som användes i pilotprojektet finns i rapportens appendix och är tänkt 
att kunna användas som en handbok. Det norska namnet är ”förändringsverktyg” och 
barnombudmannen kallar metoden ”Unga direkt”. Vi menar att inget av dessa namn underlättar 
för läsaren att förstå syftet med arbetssättet. I föreliggande rapport kallas metoden för 
”brukarråd”. 

 
Pilotprojektets prövning blev av organisatoriska skäl starkt begränsad. Metoden prövades under 
hösten 2012 i en brukarrådsgrupp bestående av fyra flickor mellan 13 och 18 år. Två 
barngruppledare genomförde tre arbetsträffar med ungdomarna och temat för träffarna var 
familjehemmet ur barnens perspektiv; Erfarenheter av familjehemsplacering – goda och dåliga? 
Hur ska ett bra familjehem vara? Vad ska man tänka på vid rekryteringen av familjehem? 

 
Utifrån den begränsade prövningen i pilotprojektet så visade sig ”brukarråd” fungera bra ur de 
deltagande ungdomarnas perspektiv. Ungdomarna uppskattade arbetsformerna med alternativa 
kreativa arbetsmaterial. De uppskattade också att arbeta tillsammans och genom de individuella 
erfarenheterna formulera sig som grupp. Barnsgruppledarnas uppmuntrande och lyssnande 
förhållningssätt skapade förutsättningar för att alla att komma till tals, liksom de övningar som 
praktiserades, menar de ungdomar som ingick i pilotprojektet. 
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Alla deltagande ungdomar valde att gemensamt redovisa sina ståndpunkter för inbjudna 
beslutsfattare, såsom förvaltningschefer och nämndspolitiker. Ungdomarna uppskattade att 
åhörarna ville lyssna på deras mening om familjehem och tillvaron som placerad. Deras svar på 
”brukarrådets” övergripande temafrågor åskådliggjordes tydligt av det sammanställda materialet i 
form av bilder, texter och collage och stödet från barngruppsledarna möjliggjorde den muntliga 
framställningen. De deltagande beslutsfattarna menar att det var en fördjupande upplevelse att ta 
del av ungdomarnas beskrivningar och tankar i denna form. Vissa frågor har haft påverkan på det 
fortsatta arbetet i respektive kommun, enligt enkätsvaren. 

 
Det empiriska materialet visar att gruppledarrollen är avgörande för att skapa trygghet och tillit i 
gruppen och utvärderingen visar att det bör vara två barngruppsledare. En rekommendation är 
att barngruppsledarna arbetar regelbundet med metoden, då förarbetet annars är  tidskrävande. 
De två barngruppsledarna i pilotprojektet bedömer metoden som användbar för ett brett spektra 
av barn men menar att arbetet förutsätter tidigare erfarenhet av barngruppsarbete. 

 
Metoden i sig bedöms utifrån det begränsade material pilotgruppen utgör, vara användbar som 
ett forum för brukardelaktighet för målgruppen. Metoden skulle kunna användas 
länsövergripande för att systematiskt fånga upp barnens perspektiv på frågor inom området, 
enligt de bedömningar intervjupersonerna gör. Barngruppsledarna kan då med fördel komma 
från olika kommuner för att sprida den praktiska kunskapen över länet. 

 
De problem som pilotprojektet visat på är frågan om förankring och information i alla led. 
Enskilda kommuners organisatoriska frågor kan komma att påverka övergripande frågor som 
brukarinflytande negativt. Den länsövergripande samordningen i frågor om brukarinflytande kan 
utvecklas och bör tydliggöras. 

 
Barns rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem själva är en rättighet enligt FN:s 
barnkonvention. Det kan ses som en mänsklig rättighet men också som en demokratifråga. 
Beslutsfattare och berörda yrkesgrupper ska ha kunskap om barns rättigheter och omsätta denna 
kunskap i verksamheter som rör barn. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till 
grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Arbetsmetoder som på ett systematiskt och 
långsiktigt sätt kan stärka barnens röst i beslut och åtgärder som rör barn är en viktig del i detta 
arbete för kommuner, landsting och stat. 
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1. Bakgrund 
Inflytande och delaktighet kan diskuteras på ett övergripande plan för alla medborgare generellt 
och speciellt för alla människor i en brukarposition. Barns rätt till delaktighet regleras 
övergripande i FNs barnkonvention och i den svenska socialtjänstlagen, vilka kort kommer 
beskrivas i den följande texten. I den här rapporten fokuseras speciellt inflytande och delaktighet 
för barn med placering i familjehem och en utvärdering av ”brukarråd” redovisas - en 
arbetsmetod för att bereda familjehemsplacerade barn möjlighet till inflytande och delaktighet. 

 
1.1 FN:s barnkonvention 
Barns rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem själva är en rättighet enligt FN:s 
barnkonvention. Det kan ses som en mänsklig rättighet men också som en demokratifråga. FN:s 
konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling år 1989. Sverige ratificerade 
barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Barnkonventionen syftar till att ge barn 
oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen ger 
en definition av vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i 
alla samhällen, oavsett barnets kön, kultur, religion, etnicitet eller funktionshinder och andra 
särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas 
och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att 
skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Konventionen definierar barn som varje 
människa under 18 år. 

 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter 
alla barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. 
Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa 
den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”. 
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 
Konventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av 
konventionens övriga artiklar. I artikel 2, 3, 6 och 12 reglerar de fyra huvudprinciperna. De övriga 
artiklar ska läsas utifrån huvudprinciperna. 

• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Inget barn får diskrimineras. 

• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 
rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än 
något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 
fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte 
bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen. 

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 
mognad. 

Regeringen har i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232) föreslagit 
en sammanhållen strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Riksdagen har den 1 
december 2010 godkänt denna. Ett par av målen i strategin berör det här redovisade 
pilotprojektet speciellt: 
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• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna 
kunskap i berörda verksamheter. 

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. 
Arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och 
åtgärder som rör barn, är en viktig del i detta. (Regeringskansliet, 2010) 

Barnkonventionen ställer stora krav på att barnen ska beredas möjlighet att komma till tals och 
det ligger i kommunens ansvar att utarbeta arbetsmetoder som möjliggör detta på ett systematiskt 
sätt. För att ge barnen förutsättningar att uttrycka sina åsikter krävs det att ansvariga aktörer har 
kunskap om hur denna rättighet ska förverkligas i den egna verksamheten (BO, 2006). Det 
innebär att det måste finnas kunskap om och utarbetade arbetssätt för hur barnens åsikter på 
bästa sätt kan inhämtas, utifrån barnens ålder och mognad. Det är viktigt att miljön känns trygg 
för barnen och att metoder och arbetssätt är väl anpassade till barnens förutsättningar. Det 
innebär att barnens rätt att uttrycka åsikter och få möjlighet att göra sina röster inte begränsas till 
talspråk utan kan uttryckas genom olika medel (artikel 13). 

 
1.2 Socialtjänstlagen och inflytande 
I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) betonas vikten av att främja trygghet och utveckla individers 
och gruppers egna resurser. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet och vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (SoL,1kap.1 och 2§.). 

 
Det finns ett särskilt avsnitt i socialtjänstlagen som avser barn och ungdomar. Där berörs 
socialnämndens ansvar i dessa frågor. Ansvaret innebär bland annat att socialtjänsten ska verka 
för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det finns tydliga 
direktiv i socialtjänstlagen att socialtjänsten ska skaffa sig en uppfattning om barnen och deras 
individuella behov och att ge dem utrymme för medverkan och delaktighet. De sista årens 
satsning på evidensbaserad praktik innebär också att kollektiva brukarerfarenheter ska vägas in. 
Med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten menas en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa tillgängliga 
vetenskapliga kunskap inom till exempel ett område som familjehemsvård. Kunskapsstyrning i 
socialtjänsten handlar om hur socialtjänsten systematiskt dokumenterar och följer upp sitt arbete 
liksom om hur man förmår tillägna sig relevant kunskap. 

 
1.3 Brukardelaktighet generellt och i social barnavård speciellt 
Delaktighet är förknippat med en rad grundläggande etiska värderingar såsom alla människor rätt 
till autonomi och integritet och alla människors lika värde. 

Det handlar om att ta den andre på allvar, att människor ska bli sedda, lyssnade på och tagna på allvar. 
Den andre ska ses som ett subjekt (Kjellström, 2013:37). 

Medborgaren kan vara delaktig på olika sätt i välfärdssystemet; det kan vara indirekt och passivt 
och det kan vara direkt och aktivt (Hultqvist & Salonen, 2011). Den arbetsmetod som har 
prövats i pilotprojektet inbjuder till en direkt och aktivt delaktighet. Dönnerstad & Sanner (2006) 
som utarbetat metoden, har under många år arbetat med delaktighet för barn och ungdomar med 
bas i Norge. De menar att all förändring måste ta sin utgångspunkt i den kunskap och erfarenhet, 
som de människor som berörs, har. För att de som berörs ska kunna uttrycka sin mening och 
dela med sig av sin erfarenhet måste det finnas forum för delaktighet och inflytande.  Delaktighet 
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som begrepp kan diskuteras ur ett flertal perspektiv och definitioner. För en sådan diskussion 
hänvisas till antologin ”Delaktighetens språk” av Anders Gustavsson (2004). 

 
Delaktighet är något som blir till i ett möte mellan människor. Tydlig information och ömsesidig 
kommunikation underlättar delaktighet. Ömsesidighet förutsätter någon form av relation. För att 
skapa en relation som ger tillfälle till delaktighet krävs tid och möjlighet att utveckla tillit och 
förtroende. Tidigare forskning visar att för att en tillitsfull relation ska utvecklas är en inbjudande 
mötesplats väsentlig, tid för att fullfölja samtal och en känsla av trygghet och förtroende i 
relationen (Ericsson m.fl., 2011). Hindrande faktorer för delaktighet är en ojämlik relation där 
den ena parten ser sig som överordnad. Den som önskar ytterligare fördjupning ka ta del av 
boken ”Delaktighetens praktik – det professionella samtalets villkor och möjligheter” med Inger 
Sanden (2012) som redaktör. 

 
Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg är barn och unga i samhällsvård ett ofta 
debatterat område. Media diskuterar ofta enskilda fall och såväl forskning som statliga 
utredningar har på nationell nivå visat på brister i vården (Andersson, 2008; Höjer, 2007; Höjer & 
Sjöblom, 2011; Sallnäs & Vinnerljung, 2009). De statliga utredningarna Vanvårds- och 
Upprättelseutredningen (SOU 2011:61; SOU 2011:9) har föranlett en omfattande debatt och oro 
för vad dagens vård innebär för det enskilda barnet. Barnombudsmannens projekt om barn i 
samhällsvård, Socialstyrelsens/Länsstyrelsernas tillsynen av familjehemsvård och HVB (hem för 
vård eller boende) har ytterligare satt strålkastarljuset på barnens förhållanden inom 
socialtjänstens område. 

 
Placerade barn och ungdomar befinner sig i en specifik och många gånger utsatt livssituation, 
deras möjligheter till delaktighet och inflytande är ofta begränsade till socialtjänstens anvisade 
möten. Dessa mötens innehåll är ofta på förhand bestämda av vuxnas agendor, exempelvis 
familjehem, familjehemshandläggare, skola eller biologiska föräldrar. Inte alltför sällan är 
sammanhangen problemorienterade och fokus är många gånger den unges bekymmer och 
individuella situation, vilket gör att den unge objektifieras istället för att vara ett agerande subjekt 
(BO, 2006). Barnen är brukare av den samhällsvård som familjehemmen utgörs av. Att ge 
förutsättningar för barnens egna röster att höras är en uppgift för alla som arbetar med barn i 
olika sammanhang, så även för familjehemsplacerade barn. 

 
1.4 Familjehemsplacering 
Familjehemsvård – tidigare fosterbarnsvård, har en lång tradition i Sverige. Placering i familjehem 
innebär att det är en ”vanlig” familj som valt att i sitt eget hem ta emot barn med behov av vård 
utanför sin egen familj. Det är ett arvoderat uppdrag, inte en anställning. Nästan 25 000 barn och 
unga i Sverige var placerade eller omhändertagna utanför det egna hemmet någon gång under 
2010 (www.socialstyrelsen, 2013). Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd 
och skydd med utgångspunkt från barnets bästa. Den mest ingripande åtgärden socialtjänsten kan 
besluta om i ett barns liv är att skilja barn och föräldrar åt. Att skiljas från sina biologiska föräldrar 
och omhändertas för vård i ett nytt hem är ett mycket drastiskt ingrepp i ett barns liv. Det är 
en ansvarsfull och svår uppgift att utforma familjehemsvården så att den ger barnet så goda 
livschanser som möjligt. Det är därmed av största vikt att vården som ges till barn placerade utom 
hemmet följs upp nogsamt och systematiskt. 

 
Flera forskningsrapporter och granskningar gjorda av länsstyrelserna inom regeringens 
barnuppdrag har visat att familjehemsvården har brister och behöver utvecklas (BO, 2006; Höjer 
& Sjöblom, 2011; Höjer, 2012)). Det gäller såväl socialtjänstens planering och uppföljning av 
vården, som vårdens faktiska innehåll. Barnen som placeras i samhällsvård och deras föräldrar har 
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rätt att kräva att de personer de möter gör välgrundade bedömningar och fattar beslut utifrån 
kunskaper om vad som mest sannolikt kommer att fungera för det enskilda barnet, samt att deras 
önskemål och erfarenheter får inflytande över vårdens innehåll och genomförande. Socialtjänsten 
ska kunna erbjuda säkra insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. 

 
Att ge barn tillfälle att uttrycka sin vilja och åsikt om sin situation och få den respekterad har på 
senare år fått allt större genomslag i olika verksamheter som riktas till barn. Det har inte minst 
blivit tydligt genom att barnkonventionen alltmer genomsyrar svensk lag som rör barn. En 
genomgående kritik i forskningen är att de placerade barnen och ungdomarna sällan kommer till 
tals (Egelund & Hestbaek, 2003). Claezon (2004) visar att barn och ungdomar inte känner sig 
tillräckligt delaktiga i utredningsarbetet. Ytterligare annan forskning visar på betydelsen av att 
lyssna till barnen när det gäller kontakten med den biologiska familjen (Sinclair m.fl., 2005). Det 
finns tydliga direktiv i socialtjänstlagen att socialtjänsten ska skaffa sig en uppfattning om barnen 
och deras specifika behov och att ge dem utrymme för medverkan och delaktighet. 

 
Ett viktigt redskap för socialtjänsten i arbetet med att höja kvalitén på vård i familjehem och på 
institution är att använda sig av systematiska uppföljningar för att på så sätt generera kunskaper 
och erfarenheter om vilka krav som ska ställas på vårdgivarna (BO, 2006). Även uppföljningen på 
individnivå kan systematiseras och utvecklas för att säkerställa vården för det enskilda barnet. I 
barnskyddsutredningens betänkande om Lag om stöd och skydd för barn och unga ges flera 
förslag om hur uppföljningen bör stärkas i lag. Ett led i att stärka uppföljningen av barnen är 
införandet av verksamhetssystemet BBIC (Barns behov i centrum) som är ett system för att 
utreda barn och följa upp barn i samhällsvård. Det är ett gemensamt nationellt system som bidrar 
till kvalitet och rättssäkerhet för barn och deras familjer. Flertalet kommuner i landet har 
ordinarie licens eller tillfällig licens utfärdad av socialstyrelsen för att arbeta på detta sätt med 
uppföljning. I uppföljningen med stöd av detta system läggs fokus på uppföljning av det 
individuella barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång, samt relationer till anhöriga och 
andra närstående. Uppföljningen förutsätter att barnets specifika behov är utredda och finns 
formulerade i en vårdplan och en genomförandeplan. Det individuella barnets inflytande 
uppmärksammas på så sätt. 

 
Det kollektiva brukarinflytandet för gruppen är däremot svagt. Inom den sociala barnavården 
finns ingen stark påtryckargrupp eller intresseorganisation för barn och ungdomar som kan bidra 
till att göra dessa individers röst hörd. Därmed har den sociala barnavården en uppgift i att 
utveckla metoder och strukturer för att på ett systematiskt sätt ta tillvara barns erfarenheter och 
synpunkter på såväl individuell nivå som på gruppnivå. Utveckling av barns brukarmedverkan är 
en utmaning för den sociala barnavården. Inriktningen är att börja se barn och ungdomar som 
experter på sina egna liv med förmåga att formulera sig med rätt stöd (BO, 2006). 

 
Förmågan att gå utsatta barn till mötes i dialog är en svår konst. Inom socialtjänsten finns stora 
behov av att utveckla fungerande metoder och strukturer för att komma till tals med barn och för 
att få dem delaktiga i såväl utredningsskedet som vid placeringar utanför hemmet, samt i att 
uttrycka synpunkter på vårdens genomförande och kvalité (BO, 2006). Genom att utveckla 
metoder för brukarmedverkan får socialtjänsten redskap och kunskaper som gör att när beslut 
ska fattas blir beslutsunderlaget breddat. Beslutsprocessen får högre kvalité och det blir lättare att 
göra konsekvensanalyser kring beslut som rör barn. I Norge har ”brukarråd” som metod  prövats 
i olika sammanhang. Brukarråd har också prövats av Barnombudsmannen i Sverige och 
rekommenderas, se skriften Unga direkt (2011). Valet av arbetsmetod för prövning i Blekinge föll 
därför på brukarråd som metod. Genom den valda arbetsmetoden som prövas lyfts brukarna 
fram som aktörer och deras kunskap om de egna livsvillkoren och barnavården blir en viktig 
kunskapskälla. 
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2 Uppdrag, syfte och frågeställningar 
I januari 2011 kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen överens om att ge 
stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område (S2011/989/FST). Det 
övergripande målet med satsningen är att brukare inom hela socialtjänsten ska få insatser som 
bygger på bästa tillgängliga kunskap. Enligt överenskommelse bygger det som kallas 
evidensbaserad praktik på tre kunskapskällor; det är forskningen, praktiken och brukarna. 
Brukarinflytande och brukarens röst är därför en väsentlig del av den evidensbaserade praktiken. 
För 2013 är målet att insatser och stöd ska vara utformade på ett sådant sätt att det möjliggör 
brukarmedverkan. Det finns därför ett stort behov av att pröva och utvärdera metoder för 
brukarinflytande inom de flesta av socialtjänstens områden. 

 
En avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i Blekinge 
undertecknades sommaren 2010 av länets fem kommuner och Landstinget Blekinge. Projektet är 
förlagt till Blekinge Kompetenscentrum med syfte att skapa en plattform för regionala 
stödstrukturer för den sociala barn- och ungdomsvården som harmonierar med det övriga 
plattformsarbetet inom socialtjänsten. I det ingår att på olika sätt att stimulera deltagande 
kommuner till erfarenhetsutbyte och utveckla systematiska jämförelser, utveckla 
verksamhetsanknutet kvalitetsarbete, genom omvärldsbevakning introducera relevant forskning, 
samt stimulera till förbättringsarbete. Arbetet i det övergripande projektet med plattformen ska 
utgå från bästa tillgängliga kunskap om förbättringsmetodik och implementeringsforskning: 

 
En del i plattformsarbetet innebär medel till regionala utvecklingsledare inom den sociala barn och ungdomsvården. 
/…/ En prioriterad fråga för de regionala utvecklingsledarna inom den sociala barn- och ungdomsvården är 
systematisk och kontinuerlig uppföljning av barn och unga placerade i familjehem och HVB. 

 
Satsningen på regionala utvecklingsledare påbörjades under hösten 2011 och utgår dels från länens 
utvecklingsbehov och drivkrafter, dels från bästa tillgängliga kunskap om förbättringsmetodik och 
implementeringsforskning. Ett stöd i utvecklingsarbetet är också det nationella kunskapsstöd som Socialstyrelsen 
tar fram för att förbättra säkerheten och tryggheten för barn och unga i familjehem och HVB. Satsningen på 
regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården kallas även BoU-satsningen. Under 2012 
arbetar SKL tillsammans med utvecklingsledarna med att identifiera utvecklingsområden för systematisk 
uppföljning. 

 
Blekinge kompetenscentrum (BKC) genomför det här redovisade pilotprojektet som en del i det 
övergripande BoU-projektet. Det sker i samverkan med Linnéuniversitetet, Institutionen för 
socialt arbete och Malmö stads individ och familjeomsorg, Västra innerstaden. 

 
Här nedan följer en kort beskrivning av det arbetssätt - ”brukarråd” -  som pilotprojektet  avser 
att testa. Därefter följer pilotprojektets syfte och frågeställningar och en översikt över antal 
familjehemsplacerade barn i Blekinge läns kommuner. Utvärderingsmetod och teori beskrivs i ett 
följande kapitel och därefter följer en redovisningen av resultatet av pilotprojektet med en analys 
och en processutvärdering. Rapporten avslutas med ett appendix med arbetssättet beskrivet i 
detalj. I uppdraget ingick att utveckla och sammanställa en metodhandledning för fortsatt arbete 
med ”brukarråd”. 

 
2.1 Beskrivning av ”brukarråd” som metod 
I Norge har Eva Dönnerstad och Marit Sanner länge arbetet med att utveckla metoder för att 
göra delaktighet och inflytande möjligt för alla barn oavsett ålder, kön och språk. Det arbetssätt 
som används i pilotprojektet är utarbetad vid Forandringsfabrikken av Dönnerstad & Sanner 
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(2006). Det är en organisation med lång praktisk erfarenhet av att arbeta med barn i utsatta 
situationer Arbetet har bedrivits inom Rädda barnen och har haft olika teman; till exempel fysisk 
och psykisk hälsa, FNs barnkonvention, social barnavård och barns inflytande över kommunal 
planering (Dönnerstad & Sanner, 2006). 

 
Kärnan i metoden är den vuxnes ansvar att skapa situationer som ger alla barn förutsättningar att 
uttrycka sin mening och bli lyssnade på. I arbetssättet ligger att skapa en förtroendefull 
situation där barnen genom olika övningar får tillfälle att uttrycka sin mening på ett individuellt 
sätt utan att den vuxnas värderingar stör. Arbetssätten är olika kreativa uttryck som skapar 
möjligheter att uttrycka sin mening på en mångfald av sätt; bilder, ord, film, skulptur med mera. 
Tillit och glädje är grundläggande förutsättningar, menar Dönnerstad & Sanner (2006). 
Barnen träffas i grupp med en barngruppsledare och arbetar med de temafrågor som de eller 
den vuxna väcker. Under träffarna används ett antal varierande övningar för att skapa tillit, 
kreativitet och öppenhet. Resultatet av träffarna kan redovisas på olika sätt för att spegla 
barnens mening., beroende på gruppen, frågeställningar och målsättning. Metoden kan utmynna 
i konkreta förändrings- eller förbättringsförslag. 

 
Arbetssättet har tidigare prövats i Sverige av Barnombudsmannen (BO). År 2010 fick BO i 
uppdrag av regeringen att undersöka vad barn som var placerade i barn- eller ungdomsvård själva 
hade för erfarenhet av placering. I BO:s uppdrag ingick att pröva en metod och utarbeta ett 
arbetsmaterial. Metoden har av BO kallats ”Unga direkt” och finns kortfattat beskrivet i en skrift 
med samma namn (BO, 2011). 

 
En arbetsbeskrivning finns i denna rapports appendix och är tänkt att kunna användas som en 
handbok. Det norska namnet är ”förändringsverktyg” och banombudmannen kallar metoden 
”Unga direkt”. Vi menar att inget av dessa namn underlättar för läsaren att förstå syftet med 
arbetsmetoden. I den fortsatta texten kallas arbetssättet för ”brukarråd”. 

 
2.2 Syfte och frågeställningar 
Pilotprojektets målsättning är att pröva och praktiskt utarbeta ett förslag på arbetsmodell för 
brukarmedverkan riktad till familjehemsplacerade barn. Pilotprojektet syftar till att genom att 
pröva och utvärdera arbetsmetoden ”brukarråd”. Detta för att genom brukarmedverkan kunna 
bidra till att socialtjänsten systematiskt kan ta tillvara barns erfarenheter och synpunkter. 
Brukarinflytande kan ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling och ett sätt att mäta upplevd 
kvalité i den vård som ges. Pilotprojektet kan på så sätt bidra till ett erkännande av barn som 
viktiga aktörer och en brukargrupp att ta hänsyn till. Det är en demokratifråga att erbjuda barn 
och unga möjligheten att höras i frågor som direkt berör dem. 

 
Syftet är att genom att pröva ett arbetssätt för att skapa utökade möjligheter för delaktighet och 
inflytande över den sociala barnavården ur ett brukarperspektiv. Frågeställningar: 

 
• Hur fungerar metoden ”brukarråd” för barn och unga i samhällsvård i praktiken? 

 
• Påverkar arbetsmetoden barnens upplevelse av inflytande och delaktighet i den sociala 

barnavården och i så fall hur och varför? 

• Kan arbetsmetoden användas systematiskt för verksamhetsutveckling inom den sociala 
barnavården och i så fall hur? 
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Frågeställning ett kommer att undersökas genom att metoden prövas praktiskt på grupper av 
barn/ungdomar och utvärderas genom intervjuer med barngruppsledarna. Den andra 
frågeställningen undersöks genom att barngruppsledarna efter varje träff muntligt och skriftligt 
låter de medverkande barnen utvärdera träffarnas olika moment. Slutligen avser vi om möjligt att 
sammanföra politiker och verksamhetsansvariga med barnen/ungdomarna och 
barngruppsledaren och muntligt utvärdera arbetsmetoden. Den tredje frågeställningen undersöks 
genom intervjuer med verksamhetsansvariga, familjehemshandläggare och barngruppsledare. 

 
Pilotprojektet genomförs i hela länet med Blekinge Kompetens Centrum som utgångspunkt. Här 
följer därför en kort beskrivning av länets kommuner och antal familjehemsplacerade barn. 

 
2.3 Blekinge läns kommuner – familjehem 
Länet består av fem kommuner; Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. 
Nedan följer en kortfattad information om kommunens storlek, samt organiseringen och 
omfattning av familjehemsvård i september 2012. Totalt var antalet familjehemsplacerade barn i 
länet 150. 

 
Sölvesborg 
Kommunen har cirka 16 800 invånare. Ansvaret för familjehemsplacerade barn ligger under Barn 
och utbildningsnämnden. Fyra handläggare arbetar inom avdelningen Barn, ungdom och familj, 
familjehemsutredningar görs av Cura Individ. I september 2012 hade kommunen 9 placerade 
barn (10-18 år) och 8 familjehem. 

 
Olofström 
Kommunen har cirka 12 900 invånare. Ansvaret för familjehemsplacerade barn ligger på Social- 
förvaltningen. Två handläggare arbetar inom avdelningen Barn, ungdom och familj med 
familjehem och barn, familjehemsutredningar görs av Cura Individ. I september 2012 hade 
kommunen 27 placerade barn (0-18 år) och 19 familjehem. 

 
Karlshamn 
Kommunen har cirka 31 100 invånare. Ansvaret för familjehemsplacerade barn ligger på 
Omsorgsförvaltningen. Tre handläggare arbetar inom avdelningen Barn och familj med 
familjehemsfrågor. I september 2012 hade kommunen 23 placerade barn (0-18 år) och cirka 20 
familjehem. 

 
Ronneby 
Kommunen har knappt 28 000 invånare. Ansvaret för familjehemsplacerade barn ligger på 
Socialförvaltningen. Sju handläggare arbetar inom Barn och familjehemsenheten med frågor på 
familjehemsområdet. I september 2012 hade kommunen 38 placerade barn (0-18 år). 

 
Karlskrona 
Kommunen har knappt 63 700 invånare. Ansvaret för familjehemsplacerade barn ligger på 
Socialförvaltningen. Nio handläggare arbetar inom Familj- och ungdomssektionen med 
familjehem eller barn. I december 2012 hade kommunen 53 placerade barn (0-18 år). 
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Brukardelaktighet 
Alla kommuner i länet har som övergripande mål brukardelaktighet och i flera kommuner 
hänvisar man till FNs barnkonvention och/eller socialtjänstlagen. Några exempel: 

 
Karlshamn: (KF §72 2011-05-02) ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och 
samordna bland annat … - utvecklingen av brukarinflytande” och ”verka för att socialtjänstlagens 
mål kan uppfyllas”. 

Sölvesborg kommun (2011-02-14 §4) har samma lydelse som ovan i sin målbeskrivning. 

Karlskrona (Dnr 2013.6.101): Kommunstyrelsens ledningsfunktioner omfattar verksamheter som 
… 2. Utveckling av brukarinflytande” samt ”den enskildes behov sätts i centrum genom att den 
enskilde ges möjlighet till delaktighet …”, ”Allt arbete ska genomsyras av FNs barnkonvention.” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 2: Ett av de uppdrag ungdomarna hade under ”brukarrådet” var att utifrån 
de egna erfarenheterna formulera en rekryteringsannons riktad till tänkbara familjehem. 
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3 Metod 
 
3.1 Utgångspunkter och analysverktyg 
FN:s barnkonvention som Sverige antagit och som ska genomsyra alla myndighetsbeslut som rör 
barn är en utgångspunkt för verksamheter på området. I konventionen anges barns rätt att 
komma till tals i frågor som rör dem själva och att deras åsikter ska tillmätas betydelse. Begreppet 
barnperspektiv och barns delaktighet har fått genomslag inom lagstiftning och myndighets- 
utövning som rör barn. Pilotprojektet tar sin utgångspunkt i denna referensram och avser att 
utvärdera ett praktiskt arbetssätt för att omsätta konventionens andemening i praktiken. 

 
Barnet som brukare kan i viss mening vara problematiskt då barnet inte är autonomt utan ingår i 
ett nära sammanhang med föräldrar och andra närstående. Barnet som brukare i den sociala 
barnavården kan ytterligare problematiseras då placerade barn i sig är en utsatt grupp som ofta 
har levt under svåra omständigheter och som av olika skäl skiljts från sin ursprungsfamilj. 
Samhällets omsorg har definierat barnet som brukare men utan brukarrollens möjlighet till val. 

 
I utvecklingen av ”brukarrådet” och genomförandet av pilotprojektet väljer vi att ha ett 
utvecklingsekologiskt synsätt som bygger på antagandet att barns utveckling sker i ett 
sammanhang och samspel med omgivningen. Projektet tar därför också sin utgångspunkt i att 
barnet är en sakkunnig informant om sin egen person och sina egna erfarenheter, men att dessa 
också påverkas av barnets individuella egenskaper och behov, föräldrars/andra vuxnas förmåga 
och andra faktorer i den omgivande miljön. 

 
För att åskådliggöra barn och ungas delaktighet har delaktighetsstegen utvecklats av Roger Hart 
(1992). Modellen kan liknas vid en stege med åtta nivåer. Stegens fem högre nivåer anger grad av 
delaktighet. Det avgörande för ”brukarråd” som arbetssätt och dess användbarhet är att varje 
barn ska vilja delta med högsta grad av förmåga. Stegmodellen kan också användas för att förstå 
hinder för delaktighet. Modellen har i 20 år använts som ett verktyg för analys och har utvecklats 
av bland annat Shier (2001) som menar att analysen kan förenklas till fem steg, där det översta 
steget fem representerar den högsta graden av delaktighet. Shiers delaktighetsmodell kommer att 
användas i denna rapport. 

 
5.   Barnen delar makt och ansvar för beslutsfattandet (öppning/möjlighet/åtagande) 

4.   Barnen involveras i beslutsfattande processer (öppning/möjlighet/åtagande) 

3.   Barnens åsikter tas i beaktande (öppning/möjlighet/åtagande) 
 

2.   Barnen får stöd att uttrycka sina åsikter (öppning/möjlighet/åtagande) 

1.   Barnen blir lyssnade på (öppning/möjlighet/åtagande) 
 
På varje nivå kan organisationens engagemang graderas i tre stadier, enligt Shier (2001). Det är 
”öppningar” som innebär att en vuxen personligen är redo för att ge stöd åt barnen så att de ska 
komma till tals. Det Shier avser är informella öppningar baserade på personliga möten. 
”Möjligheter” kallar Shier det stadie när organisationen agerar praktisk genom att till exempel 
utveckla nya arbetsrutiner. Det tredje stadiet ”åtagande” innebär att organisationen fattat 
policybeslut som innebär skyldigheter för till exempel alla anställda eller specifika yrkesgrupper 
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3.2 Etiska överväganden 
Socialtjänsten har till uppgift att noga och omsorgsfullt följa den vård som barn och ungdomar 
får genom en familjehemsplacering. För att barnet ska få den vård som han/hon är i behov av är 
det av största vikt att barnet ges inflytande över hur vården utformas och genomförs. Det ligger 
således inom socialtjänstens ansvarsområde att utveckla metoder för granskning av kvaliteten och 
åtgärda svagheter. Det kan betraktas som en fråga med etiska aspekter i sig. 

 
Det etiska övervägandet avser såväl studiens genomförande som hur socialtjänsten handskas med 
uppgifterna. Uppgifter som deltagarna bidragit med i pilotprojektet kommer att hanteras varsamt 
och namn, familjehem eller andra personliga livsomständigheter kommer inte att nedtecknas eller 
föras vidare. Pilotprojektets syfte är att utprova ett arbetssätt för barns brukarmedverkan, inte att 
belysa det individuella barnets situation. 

 
Hanteringen av uppgifterna i studiens alla led ska präglas av delaktighet och inflytande för 
barnen. I pilotprojektet får barnen ett erkännande av att de som brukargrupp är viktiga aktörer 
inom barnavården, genom att deras arbete i grupp sammanställs och på något sätt presenteras för 
beslutsfattare. 

 
Barnens deltagande i pilotstudien kommer att vara helt frivilligt och de informeras såväl 
muntligen som skriftligen om studiens syfte, genomförande och hur uppgifterna kommer att 
hanteras. Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna informeras såväl muntligen som skriftligen om 
studiens syfte, genomförande och om hur uppgifterna kommer att hanteras. 

 
3.3 Utvärderingsmodell 
Utvärderingen bygger på en samverkan mellan uppdragsgivare och utvärderare i syfte att utarbeta 
ett arbetssätt för utveckling av verksamheten och gemensam kunskapsutveckling. Det innebär att 
den ingår i den form av utvärdering som brukar kallas participativ utvärdering (Svensson, mfl, 
2009:112). Pilotprojektet kommer att utvärderas enligt modellen ”lärande utvärdering”. 
Utvärderingen planeras som en process där uppdragsgivare och utvärderare gemensamt planerar 
och initierar ett pilotprojekt och där datainsamling och analys varvas med diskussion kring 
utformning och förändringar. En lärande utvärdering har flera syften enligt Svensson m.fl (2009): 

 
• att utveckla vetenskapligt hållbar kunskap om det projekt eller den intervention som 

utvärderas 

• att bidra till ett individuellt lärande i form av till exempel nya kunskaper eller perspektiv 
hos dem som direkt berörs samt ett organisatoriskt lärande i form av förbättrade rutiner 
eller systematiskt arbete i framtiden 

• ge underlag för förbättringsarbete och ett generellt lärande om den verksamhet eller det 
projekt som utvärderas 

 
3.4 Utvärderingsmaterial och tillvägagångssätt 
Utvärderingen har genomförts under pågående pilotprojekt genom gemensam planering och 
kontinuerlig dokumentation av processen. Det ger underlag för kontinuerliga förbättringsinsatser 
och utformandet av ett eventuellt framtida arbetssätt. Lärande utvärdering syftar till att skapa 
förutsättningar för att resultatet utvecklar och omsätts i praktiken. Utvärderingen var tänkt att 
bygga på ett samarbete mellan utvärderare och projektledare i syfte att utveckla ett användbart 
arbetsmaterial. 
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Utvärderingens empiriska material hämtas de olika aktörsgrupper som kan betraktas som 
intressenter på området. Det är placerade barn och ungdomar, politiker, förvaltningschefer och 
familjehemshandläggare. 

 
Frågeställning ett har undersökts genom att ”brukarråd” prövats praktiskt i en grupp med 
ungdomar. Samtal och intervjuer har kontinuerligt genomförts med de tre projektledarna för att 
utvärdera såväl ”brukarråd” som process. Under en gemensam träff sammanfördes politiker och 
verksamhetsansvariga med ungdomarna och barngruppsledaren och redovisade sitt material. 
”Brukarrådet” testades på så sätt mot beslutsfattare på området, vilket följdes upp med en enkät. 
Barngruppsledare, familjehemssekreterare, första linjens chefer, förvaltningschefer och 
nämndspolitiker har intervjuats eller besvarat enkäter. 

 
Frågeställning två har bevarats genom att samla in ungdomarnas egna synpunkter. Det empiriska 
materialet utgörs av ett primärmaterial som är ungdomarnas egna utvärderingar under 
brukarådsträffarna. De deltagande ungdomarna har kontinuerligt både muntligt och skriftligt 
utvärderat ”brukarrådet” och de aktiviteter som ingått tillsammans med barngruppsledarna. 
Resultatet av ”brukarrådet” har dokumenterats av ungdomarna själva med bilder och texter. 
Sekundärmaterial i utvärderingen av ungdomarnas uppfattningar är intervjuer med 
barngruppsledarna. 

 
Den tredje frågeställningen undersöks genom intervjuer med verksamhetsansvariga, 
familjehemshandläggare och barngruppsledare, samt enkäter till samma grupper. 

 
 
 
 

 

 

Bild 3: Bilden illusterar en av övningarna under ”brukarrådet” - önskebrunnen. Önskningen 
på bilden riktar sig till ett barn som ska placeras i familjehem 
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Bild 4: Ett av de collage som sammanställdes för att illustera den svåra med att vara familjehemsplacerad. De 
unga lyfte fram den osäkerhet de känt över att placeras i en för dem okänd familj efter endast ett möte. 
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4 Resultat – genomförandet av ett ”brukarråd” 
I detta kapitel redogörs för genomförandet av ”brukarrådet” och en utvärdering av arbetssättet. I 
avsnittet som berör metodens praktiska prövning ställs resultatet i relation till Shiers (2001) 
modell för delaktighet. Redovisningen kommer att utgå från det enda ”brukarråd” som 
genomfördes i oktober 2012 med fyra ungdomar i åldern 13 till 18 år. Utifrån det begränsade 
underlag som den genomförda gruppen utgör är det svårt att med bestämdhet uttala sig om 
genomförbarheten i Blekinge. Pilotprojektet kan dock vägas samman med Barnombudsmannens 
betydligt mer omfattande prövning, vilken till stora delar sammanfaller med de resultat som kan 
ses i Blekinge. Temat för ”brukarrådet” var familjehemmet ut barnens perspektiv; Erfarenheter 
av familjehemsplacering – goda och dåliga? Hur ska ett bra familjehem vara? Vad ska man tänka 
på vid rekryteringen av familjehem? 

 
4.1 Det praktiska förberedelsearbetet inför brukarrådsträffarna 
Förberedelsearbetet visade sig under pilotprojektet var tidskrävande. Det bestod av två delar; 
rekrytering och praktiska förberedelser. Rekryteringsarbetet för att engagera ungdomar var 
tungarbetat, vilket redovisas och diskuteras i ett följande kapitel. I pilotgruppen var de två 
barngruppsledarna nya, vilket innebar att de ägnade en del tid åt att studera metoden och utarbeta 
praktiska övningar. Planering av varje enskild träff med exakt vilka övningar, tidplan och 
reservövningar måste avsättas tid för, detta för att barn och barngruppsledare ska vara trygga 
under träffarna. Barnens resor till och från lokalen samt andra praktiska problem kräver en 
genomgång i god tid och en ansvarig person som samordnar. 

 
Intervjuerna visar att en beredskap för etiska dilemman bör diskuteras igenom. En av de 
intervjuade barngruppsledarna menar att det kräver erfarenhet av barngruppsarbete i socialt 
arbete för att styra diskussionerna från det privata till det generella. 

 
Enligt planeringen skulle lokalen vara belägen i mitten av länet för att minska på restiden för alla. 
Av olika anledningen kom dock lokalen för pilotgruppen bli Karlskrona - Ekliden. Lokalen 
valdes bland annat för att den var ”neutral” i förhållande till de medverkande ungdomarna. Det 
är ett fristående hus som används bland annat till föräldraverksamhet. Det har flera rum och ett 
kök. 

 

 
Bild 5: Här har material lagts fram som kan användas för att till exempel ställa samman 
scenarier för fotografering eller fungera som inspiration på annat sätt. 
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I förberedelsen inför varje enskild träff ingår att ställa iordning lokalen så att den blir inbjudande 
och praktisk. Det kan vara lämpligt med olika ”rum” för aktiviteter, såsom grupparbetsbord, plats 
för stolar i ring och enskilda arbetsplatser. Det är viktigt att ta tid för att iordningsställa lokalen, 
den ska upplevas trevlig och välkomnande. Under träffarna bjöds på fika och det fanns tillgång 
till frukt och godis för att barnen ska orka men också för att det ger en anledning att bryta 
aktiviteter och byta fokus. Detta innebär en del inköp i direkt anslutning till varje träff. 

 

 

 
Bild 6: Här har ett bildmaterial lagts fram för en kreativitetsövning eller presentationsövning. 
Materialet är tillverkat av och tillhör Anne-Lie Dietz. 

 
Barngruppsledarna hade en del eget material som användes som komplement. Det var inplastade 
bilder, Känslokort och liknande arbetsmaterial. Materialet ska plockas fram och arrangeras så att 
det lockar fram barnens engagemang och kreativitet och passar de övningar som ska genomföras. 

 
Barngruppsledarna ägnade också förberedelsetid åt att bygga upp ett förråd av arbetsmaterial och 
att pröva den tekniska utrustningen. Denna typ av förberedelsetid minskar avsevärt vid en 
systematisk användning av arbetssättet. Grovplanering av ”brukarrådet” kan då tillämpas oavsett 
grupp och ämne. Lämpligen förvaras inköpt arbetsmaterial såsom pennor, papper, färger, 
kartong, lim, tidningar, klistermärken och annan utrustning samlat på en lättillgänglig plats, vilket 
innebär en tidsbesparing menar de intervjuade barngruppsledarna. 

 
4.2 Innehållet i brukarrådsträffarna 
Innehåll och övningar planeras utifrån det tema som ”brukarrådet” har fått i uppdrag att 
behandla. Temat för träffarna i pilotprojektet var barnens perspektiv på familjehemmet. 

 
Utvärderingen pekar på att om metoden ska användas är det en fördel om det sker med god 
planering och framförhållning. Såväl beslutsfattare som familjehemshandläggare kan då ha i 
åtanke frågor och förslag på beslut under året där barnens synpunkter är av värde att ta del av. I 
förberedelserna ingår att inför varje genomförande av ett ”brukarråd” analysera vilket/vilka 
teman som är aktuella att konsultera barnen om, detta skulle föra metoden närmare steg fyra i 
Shiers (2001) deltagandestege; barnen involveras i beslutsfattande processer. Ett ”brukarråd” om 
året i länet skulle då kunna fånga upp barnens mening i ett par aktuella frågor. En av 
intervjupersonerna menade att det till exempel vore intressant att höra barnens mening om 
organiseringen av familjehemssekreterare och barnsekreterare. En aktuell fråga i länet. Följande 
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frågor är väsentliga att söka svar på innan innehållet i de specifika träffarna planeras visar 
prövningen: 

- Syfte och frågeställningar med ”brukarrådet” – tema som barnen ska 
behandla? 

- Hur ska resultatet användas? 
- Vilka barn ska konsulteras; ålder, kön, kommun, placeringsform? 
- Hur ska resultatet dokumenteras och återkopplas? 

 
Utifrån det övergripande temat ”familjehem ur barnens perspektiv” valde Anne-Lie Dietz ut ett 
antal övningar, de flesta hämtades från Dönnerstad och Sanner (2006). Även metoden "Skilda 
världar" som vänder sig till barn i vårdnadskonflikter och gruppverksamhet för barn som har 
bevittnat våld, har tjänat som inspiration. Anne-Lie Dietz egna erfarenhet av många utav dessa 
modeller bidrog till att hon plockade in delar av de modellerna också. 

 
Arbetssättet och övningarna är visuella och kreativa. Övningarna syftar till att skildra barnens 
verklighet och ska ge dem tillfälle att komma med idéer. Uppdragen barnen får ska ge tillfälle att 
uttrycka gruppdeltagarnas önskan och syftar till att engagera dem. Det är viktigt att sträva efter att 
ge alla deltagare tillfälle att hitta ett fungerande uttryckssätt – ungdomarna är alla olika och 
behöver olika medel för att visa vad de menar, jämför Shier (2001). Med övningarna skapas 
uttryckssätt som underlättar att förmedla viktiga tankar/saker/åsikter med andra medel än verbalt 
språk, vilket redovisningen för beslutsfattare visade på. Det begränsade pilotprojektet visar att 
metoden kan användas för att på ett respektfullt sätt inhämta barnens mening i frågor som direkt 
eller indirekt kommer att beröra dem, barnen får stöd i att uttrycka sina åsikter. Detta är steg två 
av fem i Shiers (2001) deltagandestege. 

 
Gruppen 
Enligt planeringen skulle två de pilotgrupperna bestå av cirka åtta barn i var grupp. Rekryteringen 
av barn gick långsamt och ett avhopp de sista dagarna gjorde att endast en grupp kunde 
genomföras. Gruppen kom att bestå av fyra ungdomar i åldern 13 – 18 år, alla flickor. 
Ungdomarna var familjehemsplacerade i tre av länets kommuner, två av dem hade lång resväg till 
lokalen i Karlskrona men det var inget de tog upp som negativt. Gruppen upplevdes redan efter 
första träffen som trygg och tillåtande, menar barngruppsledarna och det styrktes av 
ungdomarnas egen utvärdering. I utvärderingen har framkommit positiva reflektioner från 
ungdomarana över tillfället att få träffa andra i samma situation. Ledarna valde att låta barnen 
arbeta i två ålderhomogena par i de övningar som var planerade som gruppövningar. 

 
Barngruppsledarnas roll 
Barngruppledarna planerade för de uppdrag som ungdomarna fick, introducerade och satte igång 
alla övningar. De båda arbetade intensivt för ett gott arbetsklimat i såväl helgruppen som i de små 
arbetsgrupperna. Under pilotprojektet var barngruppsledarna två och utvärderingen visade att det 
var bra. Det innebär att rollfördelning mellan handledarna måste diskuteras på planeringsstadiet. 
De båda barngruppsledarna delade upp rollerna mellan sig så att en var huvudansvarig och den 
andra fungerade mer som praktisk assistent, vilket de menar fungerade bra. 

 
De vuxna ansvarar för att alla deltagarna kommer till tals. Det gäller att vara observant och lyhörd 
för stämningen och maktbalansen i rummet - ”ingen får trycka ner någon annan”, särskilt som 
åldersspannet i pilotgruppen var större än planerat. Strävan för ledarna är att stämningen ska 
vara lekfull och tillåtande, humor är ett viktigt verktyg. Det är de vuxnas ansvar att skapa såväl 
”öppningar” som ”möjligheter” med Shiers (2001) termer. De utvärderingar ungdomarna gjorde 
visar att de upplevde just stämningen som mycket positiv. 
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Regler 
Barngruppsledarna presenterade ett antal regler för träffarna under det första tillfället, men man 
diskuterade även igenom dem för att komma överens med ungdomarna. Dessa regler fanns sedan 
uppskrivna som kom-ihåg under träffarna, se bild på sidan 25. Det gällde till exempel att mobilen 
skulle vara avstängd, att alla skulle få tala till punkt och att deltagarna inte skulle sprida det som 
diskuterades utanför gruppen. 

 
Uppdrag och arbetsprocess 
Ungdomarna fick efter några uppvärmningsövningar ett uppdrag vid varje träff. Det kunde vara 
att beskriva sina erfarenheter av familjehemsplacering eller att formulera en anställningsannons. 

 

 

 
Bild 7: Intensivt arbete i paren för att formulera en anställningsannons. Frukt och godis finns 
tillgängligt, liksom det material som kan behövas. 

 
 
Uppdragen genomfördes i paren och redovisades i helgrupp, grovstrukturen på varje träff följde 
nedan redovisade ordning. 

 
1. Presentation och samling. 

 
2. Gruppövningar för att skapa ett gott klimat i gruppen. 

 
3. Uppdragsövningar till gruppdeltagarna med inriktning på att beskriva verkligheten som 

den är. Här gjordes ofta en gruppindelning i små arbetsgrupper. 

4. Arbete i mindre grupper med träffens uppdrag. 
 

5. Återsamling i helgruppen. Presentation av resultatet, följt av möjlighet för frågor och 
kommentarer från alla. 
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6. Nytt uppdrag med inriktning på att få fram goda idéer till förändring, positiva exempel. 
 

7. Återsamling i helgruppen. Presentation av resultatet, följt av möjlighet för frågor och 
kommentarer från alla 

Under hela arbetet iakttar gruppledarna när mellanmål eller frukt/godis behövs för att höja 
energinivån liksom behovet av kreativitetsövningar och stämningsövningar. I appendixen finns 
några sådana övningar beskrivna. De justeringar av den uppgjorda planeringen som de 
uppföljande intervjuerna tog fram har lagts till arbetsmaterialet. 

 
I planeringen ingick också övningar som genomfördes enskilt av varje deltagare. Det var till 
exempel en ”Önskebrunn” där ungdomarna kunde lägga sina önskningar till en grupp. 
Önskningarna kunde rikta sig till: ”Barn som nyss blivit familjehemsplacerade” eller ”Nya 
familjehemsföräldrar”. 

 
4.3 Ungdomarnas utvärdering av ”brukarrådet” 
Under varje träff utvärderade de deltagande ungdomarna träffens olika moment, temat  för 
träffen, sin egen möjlighet att komma till tals och stämningen i gruppen. Även det praktiska 
arrangemanget som lokaler, resan till träffen, informationen och fikat utvärderades och detta 
dokumenterades. 

 
För ungdomarana användes en utvärderingsmodell som illustreras nedan. Den bestod av de 
frågor som beskrivs ovan och de besvarades med olikfärgade lappar för att anonymisera 
deltagarnas åsikter. Som framgår av bilden nedan var deltagarnas omdömen positiva eller mycket 
positiva. Bilden är tagen på träff ett och föranledde ett intensivare arbete för barngruppsledarna 
med att underlätta för alla att komma till tals. 

 
Utöver ovan beskrivna utvärdering avslutades varje träff med en muntlig genomgång av träffen 
och ungdomarnas upplevelse. Den muntliga utvärderingen kom sedan att påverka den 
nästkommande träffen och de kommande övningarna. De följande träffarna inleddes också med 
en fråga om det var något från föregående träff som hade gett anledning till funderingar och 
frågor. 

 
Ungdomarna upplevde inte att träffarna var för långa, vilket var en av invändningarna mot 
upplägget från en av de intervjuade socialsekreterarna. Blekinges långsträckta form och lokalens 
belägenhet i utkanten av Karlskrona gjorde att några av deltagarna fick en lång resväg, vilket blev 
besvärligt i det bistra vinterväder som rådde under perioden för genomförandet. Till den sista 
träffen med redovisning till beslutsfattare var därför en av ungdomarna och de inbjudna från 
samma kommun tvungna att lämna återbud. 

 
Ungdomarna var överlag mycket nöjda med ”brukarrådet” upplägg, form och innehåll. Det 
varierade utbudet av uttrycksmöjligheter upplevdes positivt. De utryckte en tillfredställelse med 
att få hjälp att formulera sig och bli lyssnade på. Stämningen i gruppen upplevdes som tillitsfull 
och öppen, liksom handledarna. Flera av ungdomarna tog upp det positiva med att träffa andra i 
samma situation. De uppskattade det nätverk som gruppen kom att utgöra. 
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Bild 8: En av ungdomarnas utvärdering. Klisterlappar i fem färger fanns tillgängliga och fästes på 
de frågor som barngruppsledarna förberett. Nedan till vänster de regler man kommit överens om. 

 
4.4 Återkoppling till beslutsfattare 
Enligt FN:s barnkonvention ska beslutsfattare ha kunskap oms barns villkor, barn får inte 
diskrimineras och beslut som berör dem ska utgå från barnens bästa. Barnkonventionen ställer 
krav på att barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som berör dem, rätten att komma till 
tals gäller barn i alla åldrar. Den här prövade metoden kan enligt barnombudsmannen (2006) vara 
ett verktyg för att utarbeta beslutsunderlag och konsekvensanalyser som bygger på barnens 
uppfattningar. 

 
I pilotgruppen valde barngruppsledarna att fråga ungdomarna om de ville vara med och redovisa 
resultatet för ansvariga politiker och förvaltningschefer. Ett alternativt sätt hade varit att 
barngruppsledarna själva visade materialet.  Alla ungdomarna ville vara med om detta så 
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planeringen utgick från det. Till redovisningen bjöds samtliga förvaltningschefer och samtliga 
socialnämndsordförande (eller ersättare) in. Antalet anmälda blev sju, varför barngruppsledaren 
beslöt att förlägga träffen till den lokal där övriga arbetsträffar hållits. Där var barnen trygga och 
det fanns upparbetade rutiner för träffarna. Hade antalet anmälda blivit högre hade en mer 
formell redovisning och lokal varit ett alternativ enligt planerna. 

 
Träffen inleddes med gemensamt fika då den var förlagt till kvällen och många kom resande. På 
grund av snöstorm ställde Sölvesborg in sitt deltagande, en av ungdomarna och två från 
förvaltningen lämnade därför återbud. 

 

 

 
Bild 9: Redovisningen för politiker och chefer förbereds i det samlingsrum som också används 
under brukarådsträffarna. 

 
Så samlades alla i det större rummet där ungdomarnas arbetsmaterial var uppsatt på väggarna. 
Barngruppsledaren och projektledaren inledde med att förklara upplägg och syfte med 
”brukarrådet”, kort om arbetet under brukarrådsträffarna och upplägget för redovisningen. 
Därefter tog ungdomarna över och berättade om sina tankar med bilderna. De första bilderna 
som visades och diskuterades var positiva och negativa erfarenheter av familjehem. 
Frågeställningen inför den övningen var positiva och negativa erfarenheter av familjehems- 
placering. 

 
På stora röda respektive svarta ark visade ungdomarna möjligheter och svårigheter med en 
familjehemsplacering. Under redovisningen stöttade barngruppsledaren vid behov. Arbetssättet 
kan beskrivas som det Shier (2001) anger som steg två i deltagarstegen: barn och ungdomar får 
möjlighet och stöd att uttrycka sina åsikter. Bilderna, fotografierna och texten tillsammans med 
ungdomarnas verbala beskrivning gav en insiktsfull bild av placeringen goda och svåra sidor. 

 
Bilden på nästa sida visar att ungdomarna använt sig av det varierade material som tillhandahållits 
under träffarna för att göra sina bilder levande och tydliga. En upplevelse som framhålls och som 
också berör möjligheten att uttrycka sig är upplevelsen av att det är svårt att förklara för 
omvärlden varför man är på ett familjehem. Vilka ska barnen berätta för? Hur ska de berätta  och 
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vad ska de berätta? I vardagen behöver barnen stöd för att sätta ord på sin situation och hjälp att 
välja forum. 

 

 

 
Bild 10: Ett av de collage som sammanställdes för att illustrera positiva erfarenheter av familjehem. 

 
Ovanstående bild visar att om familjehemmet lyckas förmedla att barnet är älskat och respekterat 
innebär det en chans för barnet att utvecklas och hitta en trygg plats i tillvaron. Att räknas som 
ett av de egna barnen och få ta hand om familjen mindre barn eller få en egen nyckel till huset 
beskrevs som ett ansvar som var mycket betydelsefullt. Att inte särbehandlas utan få samma hjälp 
som många andra ungdomar får med student och körkort var en punkt som kom att diskuteras. 
Ungdomarna menade att det kan vara lätt som familjehemsplacerad att hamna mellan två stolar i 
sådana frågor, vem ska betala? Utvärderingen visar att det i inbjudan måste framgå att de 
inbjudna förväntas lyssna, inte diskutera eller gå i svaromål. 

 
Det fanns också en stark oro bland de två äldre ungdomarna för tiden efter 18 år, där de beskrev 
att skillnaden mellan familjen biologiska barn och familjehemsplacerade barn kan upplevas som 
stark, banden upphör inte per automatik i den biologiska familjen. Denna oro överensstämmer 
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med tidigare forskning på området och skulle kunna utgöra ett förbättringsområde (Sinclair, 
m.fl.,2005). 

 
Bilderna fungerade under redovisningen som ett starkt stöd för ungdomarna och de föreföll 
relativt obesvärade av mötet som sådant. Ett observandum är dock att det krävs stark närvaro av 
barngruppsledaren för att inte diskussionen ska glida över på ett enskilts barns situation och 
erfarenhet. I informationen till inbjudna beslutsfattare måste tydligare framgå att det är den 
kollektiva upplevelsen som ska diskuteras inte varje enskilt barns upplevelse. Barngruppsledarna 
har en tydlig roll under redovisningen att bevaka att enskilda barn inte lockas att utelämna sig. 

 
Den begränsade utvärderingen visar att ”brukarråd” i sig och pilotprojektet kan tolkas som steg 
två på en femgradig stege – barnen får stöd att uttrycka sina åsikter. Nästa steg för delaktighet är 
enligt Shier (2001) att barnens uppfattningar tas i beaktande. De närvarande nämndpolitikerna 
och cheferna menade alla att redovisningens innehåll var intressant och tänkvärt och borde ges 
utrymme i diskussionerna om familjehemsvården. Flera av de saker ungdomarna tog upp skulle 
kunna utgöra en del av familjehemsutbildningen noterade en av de närvarande politikerna. Om 
detta genomförs kan ”brukarrådet” leda till det Shier (2001) anger som tredje steget i 
delaktighetsstegen; barnens uppfattningar tas i beaktande. 

 
Ungdomarna redovisade därefter några resultat från vad andra övningar träffarna innehållit. En 
övning var ”Önskebrunnen”, i vilken ungdomarna vid flera olika tillfällen haft möjlighet att 
formulera önskningar till andra placerade barn, de biologiska föräldrarna, familjehemmet eller 
andra. Bilden nedan visar en önskan riktad till familjehemmet. 

 
 

 

 
Bild 11: En lapp i övningen Önskebrunnen, med en önskan riktad till familjehemmet. 

 
 
4.5 Grader av brukardelaktighet 
För att uppnå målet med en evidensbaserad socialtjänst krävs ett utvecklingsarbete för att finna 
former för brukardelaktighet. Pilotprojektet som har redovisats i föreliggande rapport utgör en 
del av detta arbete. Intervjuer och enkäter visar att i länet har också andra former för 
brukardelaktighet och inflytande prövats. BBIC som verktyg för individuellt verktyg för 
delaktighet är inarbetat i alla kommuners verksamhet. 

 
Brukarenkät har flera av kommunerna använt sig av till olika brukargrupper inom socialtjänsten, 
även till familjehem och familjehemsplacerade barn. Olofström kommun har under 2012 
genomfört en enkät till brukare och anställda som deltagit i en genomförandeplan, med fokus på 
brukardelaktighet. Verksamhetschefen menar att erfarenheten var god av genomförbarhet och 
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svarsfrekvens på enkäten och tycker att det är ett bra sätt att kartlägga delaktighet även i andra 
sammanhang. Avsikten är att det ska användas systematiskt. Karlshamns socialförvaltning har 
under 2012 genomfört en undersökning riktad till familjehemmen för att undersökta  deras 
mening om tillgänglighet och för att få en bild av stödbehovet. Intervjupersonen menar att den 
typen av undersökning kan få karaktären av ”klagomål” och därför kräver en utveckling av 
innehåll och form. 

 
I en kommun har man använt sig av fokusgrupper som arbetssätt för att skapa forum för 
brukarinflytande. Inom LSS-området är brukarundersökningar genomförda länsövergripande. 
I Karlskrona kommun har socialförvaltningen startat ett traditionellt brukarråd inom 
missbruksvården och diskussioner pågår om former för brukardelaktighet inom andra sektorer. 
När det gäller familjehemsplacerade barn diskuteras ett uppföljningsmaterial efter avslutad 
placering i Karlskrona och ytterligare någon kommun. 

 
Delaktighet är ett vitt begrepp och av den anledningen Shiers (2001) delaktighetstrappa används 
för att göra ett försök att gradera brukarrådets betydelse för delaktighet. De fem stegen i Shiers 
modell är som en tänkt stege. Steg ett lägst grad av delaktighet och steg fem högst grad av 
delaktighet: 

 
5.   Barnen delar makt och ansvar för beslutsfattandet (öppning/möjlighet/åtagande) 

4.   Barnen involveras i beslutsfattande processer (öppning/möjlighet/åtagande) 

3.   Barnens åsikter tas i beaktande (öppning/möjlighet/åtagande) 
 

2.   Barnen får stöd att uttrycka sina åsikter (öppning/möjlighet/åtagande) 
 

1.   Barnen blir lyssnade på (öppning/möjlighet/åtagande) 
 
På varje nivå kan organisationens engagemang för delaktighet graderas i tre stadier, enligt Shier 
(2001). Det är ”öppningar” som innebär att en vuxen personligen är redo för att ge stöd åt 
barnen så att de ska komma till tals. Detta har genom pilotprojektet möjliggjorts. Det Shier avser 
är huvudsakligen informella öppningar baserade på personliga möten. Initiativtagaren lyfte sitt 
personliga engagemang från en ”öppning” till en formell ”möjlighet” för barnen att få stöd att 
uttrycka sina åsikter, vilket är steg två i delaktighetsstegen. ”Möjligheter” kallar Shier det stadie 
när organisationen agerar praktisk genom att till exempel utveckla nya arbetsmetoder. 

 
Det tredje stadiet ”åtagande” innebär att organisationen fattat policybeslut som innebär 
skyldigheter för till exempel alla anställda eller specifika yrkesgrupper att genomföra ett nytt 
arbetssätt eller en annan förändring. 

 
Utvärderingen har visat att den sociala barnavården i länet inte har några systematiska former för 
brukarinflytande för gruppen familjehemsplacerade barn. Det finns inarbetade former för att 
lyssna på och stödja det individuella barnets möjligheter att uttrycka sina åsikter men inga 
permanenta former för barnen som grupp. Det innebär att gruppens möjlighet till delaktighet inte 
uppnår det nedersta steget på delaktighetsstegen. 

 
Utifrån det begränsade prövningen i pilotprojektet förefaller barnen som grupp ges en möjlighet 
att få stöd för att uttrycka sin mening genom ”brukarrådet” (steg 2) och de medverkande 
ungdomarna uttryckte att de kände att de blev lyssnade på (steg 1) genom hela ”brukarrådet”. 
Efter pilotprojektets redovisning har ungdomars åsikter tagit i beaktande, vilket kan tolkas som 
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steg 3. Två av de kommunrepresentanter som närvarade på redovisningen menar att de efter 
brukarådet har lyft in barnens åsikter i sina resonemang på området. 

 
”Brukarrådet” som metod har under det begränsade pilotprojektet visat en potential för att kunna 
lyfta brukardelaktigheten till steg fyra på Shiers (2001) delaktighetsstege, vilket skulle förutsätta en 
systematiskt användande. Det begränsade försöket med ”brukarråd” visar på så sätt tendenser att 
utgöra ett verksamt verktyg, vilket också Barnombudsmannen (2006) menar att det är. 

 
Hinder i pilotprojektet var det förberedande informationsarbetet och den höga 
arbetsbelastningen på länets familjehemshandläggare. Det är svårt att uttala sig om ett 
systematiskt användande av metoden utifrån den enda grupp som genomförts. Det lilla vi kan se 
tyder på att det kräver en tydlig samordningsfunktion och utvecklade samarbetsformer över 
kommungränserna i länet. Samarbetsformerna är under utveckling i andra delprojekt i det 
övergripande plattformsarbetet (BoU-satsningen) med till exempel organiseringen av 
nätverksträffar för familjehemshandläggare sedan 2012. 

 
Ett systematiskt användande kräver att tid avsätts för arbete med brukardelaktighet i varje 
förvaltning för de enskilda familjehemshandläggarna eftersom det är de som i praktiken får arbeta 
med rekrytering och information. Samordningsvinster kan finnas med en fördelning av uppdraget 
som barngruppsledare och samordnare över länets fem kommuner. 
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Bild 12: En detaljbild av centrum på en övning kallad Idecirkel, som syftade till att ge 
råd till familjehemmet 
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5 Resultat - utvärdering av genomförandeprocessen 
Kapitlet bygger på de fortlöpande planeringssamtal som fördes under  pilotprojektets 
initieringsfas samt enskilda samtal och intervjuer med de utvecklingsledare som i ett senare skede 
haft ansvar för pilotprojektet på Blekinge kompetenscentrum. Pilotprojektet kring ”brukarråd” 
utgör ett delprojekt inom ramen för regionala stödstrukturer . Den person som under 
pilotprojektets planering var projektledare fick efter tre månader en annan anställning, den 
personen kommer i fortsättningen kallas ”initiativtagaren”. Efter en tid ersattes initiativtagaren av 
två nya utvecklingsledare i BoU-satsningen som då också övertog projektledarrollen för 
pilotprojektet. De kommer att kallas ”arvtagarna” (Bergman & Johansson, 2013). 

 
Initiativtagaren 
I uppdraget som utvecklingsledare för BoU-satsningen på 50 %, initierade initiativtagaren iden 
om ett pilotprojekt vars syfte var att finna en modell för brukarmedverkan med fokus på barn. 
Brukardelaktighet för barn är en eftersatt område med få metodprövningar (Hyvönen & 
Andersson, 2011; IFO nätverk, 2009; Socialstyrelsen, 2006). Initiativtagaren hade tidigare tagit del 
av Rädda barnens arbete med brukardelaktighet för barn i samhällsvård och funnit arbetssättet 
intressant och värt att pröva lokalt. Initiativtagaren: 

 
med fokus på att barn ska vara delaktiga och att deras åsikter 

ska komma fram, beaktas och fästas tilltro till 
 
Målet med pilotprojektet var enligt initiativtagaren att pröva och utveckla en modell för 
brukardelaktighet. I tanken ingick att utifrån prövningen skapa en arbetsmodell som systematisk 
skulle kunna användas i Blekinge län. Detta för att kommunerna skulle kunna försäkra sig om att 
barn i samhällsvård återkommande bereds möjlighet att göra sina röster hörda i olika frågor som 
berör dem eller andra barn i en liknande situation. 

 
Arvtagarna 
De två arvtagarna tillträdde sina poster som utvecklingsledare för regionala stödstrukturer den 
första september då den första utvecklingsledaren/initiativtagaren avgick under augusti. I 
praktiken blev det succesivt under hösten och vintern. Utvecklingsledaruppdraget i BoU utökades 
då 120 % Det första gemensamma mötet för pilotprojektet hölls i oktober då den första 
initiativtagaren och barngruppsledaren mötte de två nya projektledarna (arvtagarna) för en 
genomgång och presentation av ”brukarrådet”. Först i februari 2013 menar de att de yttre 
omständigheterna kring uppdraget börjat ta form och att de därmed kan påbörja att arbeta som 
utvecklingsledare. Pilotprojektet utgör endast ett mindre delprojekt i uppdraget som 
utvecklingsledare. Målet med pilotprojektet är enligt de båda arvtagarna att: 

 
Skapa en struktur för brukarmedverkan inom familjehemsvården 

 
I mars fördelade de två nya utvecklingsledarna ansvaret för brukarrådsprojektet mellan sig och en 
av dem blev projektledare för pilotprojektet. 

 
5.1 Pilotprojektet planeras 
Pilotprojektet beslutades tidigt under våren 2012 i styrgruppen för regionala stödstrukturer och 
kontakt söktes med en utomstående utvärderare. Metoden ”brukarråd” var då bestämd av 
initiativtagaren och styrgrupp. Pilotprojektets upplägg och tidplan planerades därefter av 
initiativtagaren och utvärderaren gemensamt. Arbetet med att rekrytera barngruppsledare var 
påbörjat av initiativtagaren. 
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I planeringen ingick två brukargrupper med sex-åtta barn/ungdomar i varje grupp. Den ena 
gruppen var tänkt som en högstadiegrupp och den andra som en gymnasiegrupp. Detta för att 
göra grupperna relativt åldershomogena och få underlag för att bedöma ålderns betydelse för 
arbetssättet. Det totala antalet barn skulle på så sätt vara 12-16 i åldersspannet 13-18 år. 

 
Enligt initiativtagaren var avsikten att pröva om arbetssättet kunde ge kunskap om placerade 
barns situation som grupp men också att ge barnen utrymme att arbeta fram och presentera ett 
materiel byggt på egen erfarenhet. Tanken var att detta material kommuniceras med beslutsfattare 
och i någon mening används i verksamheten. Barnen kan då få feedback på vad deras delaktighet 
lett till för konkreta förändringar/åtgärder. Det skulle kunna ge möjligheter, när metoden är 
utprövad, att göra uppföljningar på kvalitén i verksamheten. Det kan också ge underlag för beslut 
i den sociala barnavården grundade på brukarerfarenhet. 

 
En barngruppsledare rekryterades genom personlig kännedom under våren 2012. Anne-Lie Dietz 
är socionom och verksam i Malmö stad på verksamheten Humlan. Barngruppen Humlan är en 
verksamhet för barn, i åldrarna 7-12 år, som växer upp i familjer där det finns känslomässiga 
sjukdomar såsom missbruk, psykisk sjukdom och/eller våld. Under träffarna på Humlan får 
barnen uttrycka sina känslor och funderingar. De får också kunskap och kan dela sina upplevelser 
med andra barn i samma situation. Anne-Lie Dietz har lång erfarenhet av barngruppsarbete och 
arbetade fram pilotprojektets innehåll utifrån egen erfarenhet, BOs och Framtidsfabrikkens 
metod. 

 
Tidplanen för metodprövningen enligt projektplanen var denna: 
2012 
Augusti          - information till berörda, 
Sept. – Okt.   - rekrytering av barn och planering av arbetsmaterialet 
Nov –  Dec. - två brukarrådsgrupper (högstadie och gymnasie) med 8 ungdomar i var grupp 
2013 
Januari - återföring till beslutsfattare 
Febr –  April - sammanställning och utveckling av ett användbart arbetsmaterial 
Maj-juni - återföring till berörda samt utgivande av rapport 

 
Under hösten intervjuades familjehemshandläggare och chefer. Intervjuerna behandlade 
brukardelaktighet generellt och delaktighet för barn med familjehemsplacering. 

 
En av de intervjuade familjehemshandläggarna saknade en utvecklingsledare som höll frågor om 
delaktighet levande och som också kunde pröva olika metoder för att utveckla delaktighet. Flera 
intervjuade talade om tidsbrist som ett hinder för att arbeta med brukardelaktighet på ett generellt 
plan. De intervjuade menade att ett individuellt inflytande och en delaktighet för dem som 
utredningar och insatser berör är naturligt. När det gäller familjehemsplacerade barn är barnen 
delaktiga i beslut som rör dem själva, menade de intervjuade. Det kan gälla hur ofta de vill träffa 
sina föräldrar, var de ska träffa sin familjehemshandläggare eller andra frågor som upplevs som 
väsentliga. Familjehemshandläggarna menade att med BBIC som utgångspunkt blir det ett 
naturligt fokus på barnets eget inflytande. BBIC har formaliserat barnens delaktighet och gör att 
fokus är på det enskilda barnet i utredningen menar de intervjuade. Det har  på  många sätt 
bidragit till att barnets delaktighet är tydlig. 

 
Information en om pilotprojektet hade nått ut till alla berörda, enligt intervjuerna i september. 
Informationen kan i någon kommun ha stannat på chefsnivå. Många var positiva till alla försök 
som kan leda till att gruppen får möjlighet att komma till tals och kunna påverka de beslut som 
fattas. Att utveckla metoden så att även större barn med begränsat språk eller små barn    menade 
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någon vore spännande att fortsätta med. Bland de familjehemsplacerade barnen finns många med 
svagbegåvning och kommunikations-begränsningar som också är viktigt utforma stöd för så att 
de komma till tals. 

 
Flera familjehemshandläggare framhöll att de biologiska föräldrarna också är att betrakta som 
brukare av familjehemsvården och man saknar bra verktyg för att skapa delaktighet även för den 
gruppen. Intervjupersonerna menade att det vore intressant och viktigt att veta deras åsikter om 
mer generella frågor som information, kontakt med socialsekreteraren och så vidare. Det skulle 
kunna leda till förbättringar av verksamheten. 

 
En viss tveksamhet kunde avläsas, bland annat till tidpunkten för träffarna (höstlovet) och risken 
att speciella ”insatser” av detta slag kan öka barnens utsatthet. Någon framförde kritik på antalet 
timmar för träffarna – barnen har svårt att koncentrerar sig så länge som 2-3 timmar, 
menade intervjupersonen. 

 
Karlshamn och Ronneby kommun planerade att starta barngrupper under hösten 2012 och 
man menade att det kunde komma att konkurrera om samma barn/ungdomar. 
Intervjupersonerna menade att detta kunde påverka möjligheten att rekrytera barn till 
”brukarråden”. 

 
5.2 Pilotprojektet sjösätts 
Informationen om projektet genomfördes av projektledarna i olika former under hela projektåret. 
Familjehemsansvariga i länet fick under maj 2012 en första muntlig information. En introduktion 
till projektet gavs på nätverksmötet för familjehemshandläggare i familjehemsvården samt 
avdelningscheferna i Ronneby och Karlskrona i augusti 2012. Dessutom fick alla 
familjehemshandläggare, samt första och andra linjens chefer i hela länet ett mail med 
information och projektplanen under samma vecka. 

 
Initiativtagaren beslutade att kvarstå i pilotprojektet som biträdande barngruppsledare 
tillsammans med huvudbarngruppsledare Anne-Lie Dietz. Det bedömdes som svårt att rekrytera 
också en ny barngruppledare när projektledningen byttes och de nya ännu inte fullt ut arbetade 
med projektet. Initiativtagaren är socionom och har många års erfarenhet av arbete inom social 
barnavård. Hon har egen erfarenhet av barngruppsarbete och familjehemsplaceringar. 

 
Intervjupersonerna på alla nivåer är i princip positiva till försöken att finna former för 
brukardelaktighet men på alla nivåer finns tankar om att projektet inte var förankrat i alla led och 
kom olämpligt i tid i den egna organisationen. Projektledarna (arvtagarna) menar att en större 
delaktighet i val av metod, brukargrupp och geografisk belägenhet hade ökad motivationen att 
arbeta med rekrytering till brukarråden. 

 
Enligt arvtagarna till projektet har de inte haft förutsättningar att arbeta med projektarbetet det 
första dryga halvåret av sin projektledartid, vilket fått konsekvenser för genomförandet av 
brukarrådsgrupper. Utvärderingen visar att bytet av projektledning fått konsekvenser för 
metodprövningen. För lite tid lades på att informera konkret om modellen och 
familjehemsgruppernas arbetsplatsträffar hade kunnat användas mer, menar de intervjuade. 

 
5.3 Pilotprojektet strandar 
Bytet av projektledare innebar ett avbräck i planering och genomförande av pilotgrupperna. 
Deltagare till brukarrådsgrupperna rekryterades genom kommunernas familjehemshandläggare. 
Önskvärt antal barn var cirka åtta barn i varje åldersgrupp. Vid nätverksmötet i augusti 2012 
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beslutades  att  Ronneby  och  Karlskrona  kommun  skulle  rekrytera  tre  barn  till  var  grupp. 
 
Sölvesborg, Karlshamn och Olofström kommun åtog sig att rekrytera ett barn till var grupp. 
Antalet bedömdes stå i relation till antal placerade barn totalt i varje kommun och innebar en viss 
marginal för återbud. Rekryteringen skulle påbörjas i början på september  och 
samordningsarbetet övertogs av den nya projektledningen/arvtagarna. 

 
Två brukarrådsgrupper var planerade till början av november med 6-8 barn i åldershomogena 
grupper. Informationen om den konkreta tidplanen för barngrupperna hade i oktober inte nått ut 
till alla berörda visar de genomförda intervjuerna med första linjens chefer och 
familjehemshandläggare. När tiden för brukarråden närmade sig var endast fyra barn anmälda. En 
av brukarrådsgrupperna ställdes därför in och i det ”brukarråd” som genomfördes var 
åldersspridningen 13-18 år, det vill säga en heterogen grupp. Initiativtagaren utgjorde en av de två 
barngruppsledarna under arbetet med pilotgruppen. 

 
Pilotgruppen genomfördes enligt den tidplan som planerats men den planerade återkopplingen 
till barnen i januari ställdes in. Barngruppsledarna bedömde att barnen under de tre träffarna och 
den avslutande redovisningen fått tillfälle till utvärdering och återkoppling. Då gruppen varit så 
liten hade en god personlig återkoppling kunnat genomföras. 

 
På grund av det låga deltagarantalet gjordes en reviderad tidsplan med ytterligare en 
brukarrådsgrupp planerad till våren 2013 för att ytterligare pröva och utveckla arbetsmaterial. 
Reviderad tidsplan: 
Oktober -12  - en brukarrådsgrupp (13-18 år) med 4 ungdomar 
December - återföring till beslutsfattare 
2013 
Jan - April     - en ny informationssatsning 

- rekrytering av lokala barngruppsledare och handledning/utbildning av dessa 
  - rekrytering av barn och ungdomar 

Maj - brukarådsgrupp (opreciserad ålder) med 8 barn och återföring till beslutsfattare 
Juni - sammanställning och utveckling av ett användbart arbetsmaterial 
September     - återföring till berörda 

 
5.4 Pilotprojektet siktar på vind i seglet igen 
Under januari och februari arbetade projektledaren/arvtagaren med att rekrytera 
barngruppsledare för ytterligare en pilotgrupp. Beslutet att rekryterare två (eventuellt en) lokal 
barngruppsledare byggde på ett resonemang om att man på så sätt skulle behålla kompetensen 
inom länet. Önskemålet var därför att rekrytera barngruppsledare från två olika kommuner. 
Arvtagarna menade med erfarenhet från andra länsövergripande projekt att en förutsättning för 
att skapa kontinuitet är att sprida kunskapen och engagemanget över länet. Uppdraget kan då på 
sikt rotera mellan kommunerna och på så sätt hållas levande. 

 
Annelie Dietz kontaktades för att arbeta som handledare för två nya barngruppshandledarna. 
Under februari och mars informerades berörda grupper av första linjens chefer och 
familjehemshandläggare igen om projektet av projektledarna/arvtagarna och en ny omgång av 
”brukarrådsgrupp” planerades till slutet av maj månad. Rekryteringen hade denna gång en 
ospecificerad inriktning vad det gällde geografi, ålder och frågeställning. 

 
Rekryteringen av barngruppsledare gick långsammare än planerat. I april blev två namn i 
Ronneby klara. De är båda väl kvalificerade för uppdraget och har båda lång erfarenhet av arbete 
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med barn och ungdomar och olika former av barngruppsarbete. De organisatoriska 
förutsättningarna för att genomföra ett ”brukarråd” var otillfredsställande, visar utvärderingen. 

 
De fick information av Annelie Dietz knappt två veckor innan den planerade första barnträffen 
om arbetsmetoden. De nya barngruppsledarnas ordinarie tjänstgöring hade inte omprioriterats 
för att kunna genomföra brukarrådsgruppen och deras planeringstid var så gott som obefintlig. 

 
5.4 Ytterligare en grundstötning 
Rekryteringen av barn gick även denna gång trögt och veckan innan de planerade ”brukarrådet” 
var endast två barn anmälda. Projektledningen beslutade att ställa in det planerade ”brukarrådet” 
på grund av för få anmälda deltagare. 

 
Utvärderingsuppdraget har berört genomförandeprocessen som en del i metodprövningen. I ett 
par kommuner har den höga arbetsbelastningen i kombination med omorganisering av 
verksamheten medfört svårigheter att engagera sig i andra uppgifter än de helt akuta, enligt 
intervjupersoner och enkätsvar. Enligt de nya projektledarna kan det bristande intresset för 
rekrytering härledas till en bristande delaktighet i projektets upplägg och därmed bristande 
motivation. I enkätsvaren framkommer att det i de mindre kommunerna inte alltid finns underlag 
nog att rekrytera ungdomar som överensstämmer med de kriterier som gällde för 
brukarrådsgrupperna. Det motsägs av att den kommun som har minst antal familjehemsplacerade 
barn rekryterade två av fyra barn till pilotgruppen. 

 
Den nya projektledningen hade till en början inte de organisatoriska förutsättningarna att leda 
pilotprojektet och har brottats med de problem som en delad tjänst innebär (Giertz m.fl., 2005) 
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6 Diskussion 
Syftet med pilotprojektet var att genom en metodprövning av ”brukarråd” skapa möjligheter för 
delaktighet och inflytande över den sociala barnavården ur ett brukarperspektiv. Frågeställningar i 
pilotprojektet var: 
• Hur fungerar metoden ”brukarråd” för barn och unga i samhällsvård i praktiken? 
• Påverkar arbetsmetoden barnens upplevelse av inflytande och delaktighet i den 

sociala barnavården och i så fall hur och varför? 
• Kan arbetsmetoden användas systematiskt för verksamhetsutveckling inom den 

sociala barnavården och i så fall hur? 
 
Den begränsade prövningen av ”brukarråd” visade sig fungera bra i praktiken ur de deltagande 
ungdomarnas perspektiv. Ungdomarna uppskattade arbetsformerna med alternativa kreativa 
arbetsmaterial. De uppskattade också att arbeta tillsammans och genom de individuella 
erfarenheterna formulera sig som grupp. Barngruppsledarnas uppmuntrande och lyssnande 
förhållningssätt skapade förutsättningar för att alla att komma till tals. 

 
Alla deltagarna valde att gemensamt redovisa sina ståndpunkter för inbjudna beslutsfattare, såsom 
förvaltningschef och nämndspolitiker. De uppskattade att åhörarna ville lyssna på deras mening 
om familjehem och tillvaron som placerad. Deras svar på ”brukarrådets” temafrågor 
åskådliggjordes tydligt av det sammanställda materialet i form av bilder, texter och collage och 
stödet från barngruppsledarna möjliggjorde den muntliga framställningen. De deltagande 
beslutsfattarna menade att det var en fördjupande upplevelse att ta del av ungdomarnas 
beskrivningar och tankar i denna form. 

 
Beslutfattare i ett par kommuner har använt sig av underlaget i fortsatta diskussioner i de egna 
förvaltningarna. Det blev till exempel en tankeväckare när ungdomarna framförde att barn och 
unga måste vara mer delaktiga i rekryteringsprocessen av familjehem och i matchningen. Att vara 
med och påverka vilket familjehem man ska bo i kan vara betydelsefullt för den fortsatta 
placeringen och barnets välbefinnande. 

 
Utvärderingen visar att barngruppsledarrollen är avgörande för att skapa trygghet och tillit i 
gruppen och den visar också att det bör vara två barngruppsledare i gruppen. Barngruppsledarna 
bör arbeta med metoden regelbundet, då metoden annars är arbetskrävande i planeringsfasen. 
Barngruppsledarna bedömer metoden som användbar för ett brett spektra av barn men det 
förutsätter tidigare erfarenhet av barngruppsarbete. 

 
Metoden kan utifrån det begränsade underlaget sägas vara användbar som ett forum för 
brukardelaktighet för målgruppen. Metoden skulle kunna användas länsövergripande för att 
systematiskt fånga upp barnens perspektiv på frågor inom området. Barngruppsledarna kan då 
med fördel komma från olika kommuner för att sprida den praktiska kunskapen över länet. De 
problem som pilotprojektet visar på är frågan om förankring och information i alla led. Enskilda 
kommuners organisatoriska frågor kan komma att påverka övergripande frågor som 
brukardelaktighet negativt. Arbetsbelastningen på länets familjehemshandläggare är hög. 

 
Den länsövergripande samordningen i frågor om brukarinflytande och delaktighet kan utvecklas 
och bör tydliggöras. Blekinge Kunskapscentrum kan här utgöra en naturlig samordningspunkt. 
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Appendix – Arbetsmaterial för brukarråd 
 

Metoden ”brukarråd” finns utförligt beskriven i Dönnerstad & Sanners norska bok ”Håndbok 
for forandrere – om verdighet i möte med de som vokser opp og de som vil vokse” (2006). 
Barnombudsmannens skrift ”Unga direkt – en metod för att lyssna på barn” (2011) 
sammanfattar metoden med kommentarer om hur BO använd och anpassat metoden. BO:s 
skrift ger en kortfattad och god introduktion till metoden. Barngruppsledarna i Blekinge 
utgick i det här redovisade projektet framför allt från Dönnerstad & Sanner (2006). Här följer 
en sammanfattning av arbetsgången i pilotprojektet. 

 
Syftet med pilotprojektet var att pröva en metod som systematiskt och återkommande ska 
kunna användas inom den sociala barnavården för brukarinflytande. Metoden är alltså tänkt 
att återupprepas med bestämda intervaller för att formalisera brukargruppens inflytande i 
verksamhetsutvecklingen. Tidigare erfarenheter av metoden I Norge och genom Barn- 
ombudsmannen i Sverige visar att metoden kan användas i olika sammanhang som berör 
barn. I genomgången av metoden kommer här diskuteras barn som är familjehemsplacerade 
och därmed familjehemshandläggare som berörd yrkesgrupp men metoden är inte i sig 
begränsad till enbart detta område. 

 
Metoden kan indelas i sju steg som här kommer att beskrivas i den ordningsföljd som 
användes i pilotprojektet i Blekinge. Utvärderingen av pilotprojektet visar att det är av stor 
vikt att avsätta gott om tid för de tre första stegen i det som i fortsättningen kallas en 
brukarådsslinga. Om metoden ska användas kontinuerligt och systematiskt är slingans olika 
steg viktiga att följa. Det är följande steg i ett komplett brukarråd: 

 
1. Planering av tema, målgrupp och tidplan 
2. Information och kontakt inom berörd organisation 
3. Information och kontakt med deltagare 
4. Planering av arbetsträffarna 
5. Brukarrådsträffarna 
6. Redovisning för berörda – avslutning och återkoppling 
7. Uppföljning 

 
Här följer en närmare beskrivning av respektive steg och frågor som är väsentliga att fundera 
över och planera i varje moment. 

STEG 1. Planering av tema, målgrupp och tidplan 
 

För att metoden ska kunna användas systematiskt och regelbundet bör ledare för 
”brukarråd” utbildas och kontinuerligt använda sig av metoden. Genom det projekt som här 
redovisas finns i Blekinge tre personer (två i Ronneby kommun och en i Karlskrona kommun) 
som till viss del förtrogna är med metoden och kontakt med en barngruppsledare i Malmö är 
etablerad för handledning. 
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Pilotprojektet visar att metoden kan användas för att på ett respektfullt sätt inhämta 
barnens mening i frågor som direkt eller indirekt kommer att beröra dem. Enligt FN:s 
barnkonvention ska beslutsfattare ha kunskap oms barns villkor, barn får inte diskrimineras 
och beslut som berör dem ska utgå från barnens bästa. Barnkonventionen ställer krav på att 
barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som berör dem, rätten att komma till tals 
gäller barn i alla åldrar. Den här redovisade metoden kan var ett verktyg för att utarbeta 
beslutsunderlag och konsekvensanalyser som bygger på barnens uppfattningar. 

Utvärderingen pekar på att om metoden ska användas är det en fördel om det sker med god 
planering och framförhållning. Såväl beslutsfattare som familjehemshandläggare kan då ha i 
åtanke frågor och förslag på beslut där barnens synpunkter är av värde att ta del av. 

Varje ”brukarråd” kräver två ledare. En långsiktig planering är därför att rekommendera. 
Planeringen bör omfatta en preliminär tidpunkt under året då ”brukarråd” ska genomföras 
för att berörda personer ska kunna avsätta tid. Det gäller förberedelsetid för 
barngruppsledare och rekryteringstid för familjehemshandläggare. 

Utifrån de försök som genomförts i Blekinge-projektet kan konstateras att metoden är möjlig 
att systematiskt användas i ovan beskrivna syfte. I förberedelserna ingår att inför varje 
brukarrådsslinga analysera vilken/vilka frågor som är aktuella att konsultera barnen om. 
Följande frågor är väsentliga att söka svar på innan slingan går vidare till nästa steg. 

- Syfte och frågeställningar med brukarrådsslingan? Hur ska resultatet 
användas? 

- Vilka barn ska konsultera; ålder, kön, kommun, placeringsform? 
- Hur ska resultatet dokumenteras och återkopplas? 

 
En rekommenderad TIDPLAN: 

 
• Planering av ovan beskrivna frågor; syfte och frågor, barngrupp (ålder, kön, 

områden) – kontinuerligt under året 

• Planering av genomförandet vad det gäller ledare och tidpunkt – 6 månader i förväg 
eller en fast tidpunkt under året 

• Planering av informationsmaterial och kartläggning av vilka som ska informeras – 5 
månader i förväg 

• Information till familjehemshandläggare - 4 månader i förväg 
 

• Rekrytering av barn planeras, fördelas över län eller kommun och påbörjas – 2-3 
månader i förväg 

 
 

Förberedelsesteget utgör själva grunden för brukarrådet som ide och pilotprojektet visar att 
det är en fördel om ansvaret ligger centralt i länet för att optimera samverkansfördelar, till 
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exempel Blekinge Kompetens Centrum. Plattformsarbetet med att bygga upp hållbara 
stödstrukturer innebär att en samordnare har tillgång till etablerade samverkansform i 
länet som nätverket för familjehemshandläggare. Steg två i brukarrådsslingan är information 
i organisationen. 

 
 

STEG 2. Information och kontakt inom organisationen 
 

Brukardelaktighet och inflytande är en skyldighet för alla kommuner och verksamheter som 
berör utsatta grupper. Brukarens möjlighet tillinflytande är därför en fråga som ständigt bör 
hållas levande. Metoderna kan skifta men strävan bör vara att anställda i alla berörda 
verksamheter är förtrogna med det systematiska arbete på området som ingår i 
verksamhetens mål. Oavsett metod är det en fördel alltså alla inställda vara informerade om 
innehåll, syfte och tillämpning. 

Erfarenheterna av pilotprojektet är att det är av stor vikt att nogsamt informera berörda 
chefer i alla led och familjehemshandläggare om syftet med brukarrådsslingan och 
målgruppen. Informationen kan med fördel vara såväl skriftlig som muntlig. Befintliga 
kanaler för information kan utnyttjas, förslagsvis träffar för förvaltningschefer, första linjens 
chefer och nätverksträffar för familjehemshandläggare eller andra berörda yrkesgrupper. 

De familjehemshandläggare som kommer involveras i arbetet med att bjuda in barnen till 
”brukarrådet” behöver personlig muntlig information. Det kan med fördel kompletteras med 
en utförlig text kring den aktuella brukarrådsslingan och om arbetssättet. Erfarenheterna 
visar att omsättningen på anställd personal periodvis kan vara stor, varför grundläggande 
information bör distribueras, med exempel på vad metoden praktiskt innehåller. Detta för 
att kunna svara på barnens spontana frågor och för att kunna diskutera ett deltagande på ett 
engagerat sätt. Eventuellt kan en liten informationsskrift utformas som beskriver metoden 
generellt. 

Detta kompletteras med skriftliga informationsbrev till övriga berörda personer där syfte, 
målgrupp och tidsplan preciseras. Tidplanen ska omfatta en realistisk och tydlig information 
och sista dagen för anmälan av barn ska vara preciserad. Namn på ansvarig person för 
slingan ska framgå. Det är en fördel om en av barngruppsledarna nu finns med i 
informationen ut om det inte är samma person. 

Gör en tydlig beskrivning av vilka barn som ska kontaktas avseende kön, ålder, kommun och 
placeringsform. Utvärderingen visar att det är av vikt att precisera önskvärt antal barn per 
kommun. Det är också av stor vikt att de anställda har god framförhållning. Verksamheten 
förändras ständigt, liksom arbetsbelastning. Om arbetssättet systematiseras kan berörda 
yrkesgrupper och aktuell barngruppsledare kontinuerligt ha ”brukarråd” i tanke i det dagliga 
arbetet. 
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Om barnen ska kontaktas via andra vägar än den sociala barnavården, detta är beroende av 
vilka frågor som brukarrådsslingan avser att belysa, kan det krävas en kartläggning av möjliga 
kontaktvägar, det kan till exempel vara intresseorganisationer eller idrottsorganisationer. 
Steg tre berör informationen till de förväntade deltagarna. 

 
 

STEG 3. Information och kontakt med barn och ungdomar 
 

I det föregående steget är det viktigt att beskriva hur barnen ska kontaktas, vem som ska 
göra det och till vem anmälan av de barn som är intresserade av att deltaga ska lämnas. I 
detta steg ska informationen tilleventuella deltagare formuleras. 

Identifiera de vuxna som behöver kontaktas runt varje enskilt barn. Att samla barn för att 
lyssna på deras åsikter och erfarenheter kräver att vårdnadshavaren informeras. I vissa fall 
kan det krävas ett samtycke från barnets vårdnadshavare. Det är också nödvändigt att 
informera familjehemsföräldrar, skolpersonal eller personal på institution beroende på om 
dessa blir berörda. 

Författa tydlig skriftlig information till barnen och vårdnadshavaren samt övriga parter. 
Anpassa informationen till respektive mottagare. Informationen till barnen måste vara 
åldersanpassad, kortfattad och konkret. I brevet ska syftet beskrivas och där ska också 
beskrivas hur resultatet ska användas. Var tydlig i brevet om hur anmälan ska ske rent 
konkret. Till vem, senast när och hur når dessa därefter barnet? 

Barnen ska om möjligt informeras muntligt. Det kan ske genom barngruppsledaren eller 
genom barnets familjehemshandläggare. Syftet med träffarna och hur resultatet ska 
användas beskrivs, liksom en kort beskrivning av vad träffarna kan innehålla. 

Om brukarrådsslingan vänder sig till barn på HVB-hem kan det vara en fördel att hålla ett 
informationsmöte för att ge barnen tillfälle till frågor vid ett och samma tillfälle. Vid en 
informationsträff är det viktigt att också lämna skriftlig information med kontaktuppgifter så 
att barnen själva kan återkomma med frågor eller anmälan. 

Erfarenheterna från försöksprojektet visar att det är viktigt att ha en kontaktperson som 
”sitter som spindeln i nätet” och samlar alla anmälningar och som tillhandahåller lika 
information till alla. Det kan med fördel vara den person som sedan ska vara ledare för 
brukarrådsslingan. 

Rn av barngruppsledarna kan med fördel kontakta barnen personligen och ge dem all 
information de behöver för den första träffen. 

Pilotprojektet visar att det är väsentligt att avsätta gott om tid för dessa tre första steg i 
brukarrådsslingan. 
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STEG 4. Planering av brukarådsträffarna 
 

Barngruppsledarna kan ha en generell planering av upplägget av träffarna. För att 
Brukarådsträffarna ska kunna planeras i detalj rekommenderas att barnen är anmälda och 
att deras deltagande är godkänt av vårdnadshavare och andra berörda. Träffarna planeras 
därefter noga efter gruppens sammansättning, ålder och den fråga som ska diskuteras. 
Metoden utgår ifrån att barnen arbetar i smågrupper, den bästa helgruppsstorleken är 6-
8 barn, för att kunna bilda par eller smågrupper. Åldersspridningen bör inte vara alltför 
stor (ca 2 år) men pilotprojektet visade att en åldersspridning på fem år fungerade. 

Gör upp en noggrann tidplan där såväl de planerade brukarådsträffarna, redovisningstillfället 
samt i förekommande fall även för en feed-back träff. I pilotprojektet ingick tre 
brukarrådsträffar och en för redovisning. Det är viktigt att träffarna fungerar i relation till 
skola och liknande. Om träffen förläggs dagtid stäm av med den vuxne som ansvarar för 
barnet att barnet får godkänd frånvaro från skolan. 

Avsätt gott om tid för praktiska förberedelser efter anmälningstiden och i direkt anslutning 
till varje träff. Det är tidskrävande att se till att alla nås av information, ställa samman 
arbetsmaterial, kontrollera utrustning, inhandla förtäring och iordningställa lokal och 
kringarbete med resor och dylikt. Avsätt minst tre timmar för varje brukarådsträff och till det 
minst tre timmar för planering, förarbete och efterarbete. Erfarenheten från pilotprojektet 
är att det är bra om träffarna ligger rätt nära varandra i tiden. BO genomförde träffarna två 
dagar i rad och har goda erfarenheter av det. I pilotprojektet spreds träffarna över ett par 
veckor, vilket också upplevdes bra av såväl ungdomar som barngruppsledare. 

Boka lokal på neutral plats – det ger barnen bättre förutsättningar. Blekinge är långsträckt 
vilket gör att val av lokal bör förankras i god tid före varje brukarrådsslinga. BO använde sig 
av hotell och konferensanläggningar. Avväg och se över hur barnen ska kunna ta sig till 
lokalen. Kontrollera detta noga kring varje barn. Om någon vuxen följer barnet så förbered 
en plats där den personen kan vänta. Den vuxne ska inte närvara vid träffen eller i direkt 
anslutning till arbetslokalen. 

Kontrollera att det finns försäkringsskydd, komplettera vid behov. 
 

Planera därefter alla träffarna noga innehållsmässigt moment för moment. Skriv ner 
planering och göra arbetsfördelning mellan de två ledarna. Under metodprövningen var 
erfarenheten god av att ha en tydlig ledare och en assisterande ledare. Planera in flexibilitet 
och alternativa övningar men ha en tydlig tidplan för varje moment. 

Förbered mat, dryck och tilltugg som passar alla. Det kan gärna vara något som känns 
”extra”. 
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STEG 5 Brukarrådsträffarna 
 

I den fortsatta texten redovisas det upplägg metodprövningen hade. Temat var 
familjehemmet ur barnens perspektiv: 

- Erfarenheter av familjehemsplacering – goda och dåliga! 
 

- Hur ska ett bra familjehem vara? Vad ska man tänka på vid rekryteringen av familjehem? 
 

Resultatet skulle presenteras för politiker och förvaltningschefer för att de skulle få en 
inblick i barnens erfarenheter i sitt arbete med barnavården i respektive kommun. På 
planeringsstadiet var ett alternativ att barnen själva skulle medverka och ett annat alternativ 
var att barngruppsledarena skulle göra det med stöd av barnens material, Planera in 
återföringsforum redan från början. Vill inte barnen medverka kan barngruppledarna 
redovisa brukarrådet och därefter ha en återsamlingsträff med barnen/ungdomarna. 

Vid alla träffarna är det viktigt att alla praktiska arrangemang är klara och alla berörda parter 
är informerade. Förbered lokalen och plocka fram det arbetsmaterial som behövs för dagens 
övningar. Tänk igenom alla led! Möblera rummet/rummen så att det är klart när barnen 
kommer. Det kan vara en fördel om det finns fler rum i lokalen så olika aktiviteter få en egen 
plats. Den assisterande ledaren bör i god tid före barnen kommer, kontrollera att all 
utrustning fungerar! Och vara väl förtrogen med teknik såsom kamera, kopieringsmaskin osv. 

Möt barnen i dörren när de kommer och försök hinna prata med var och en lite kort. Detta 
för att känna av om det enskilda barnet har undringar men också för att var och en ska 
känna sig välkommen. 

Planeringen för träffen ka vara detaljerad. Planeringen kan ligga framme så att det framgår 
för barnen att den finns. Inled varje träff med information om syftet, regler och annat av vikt 
– en sammanhangsmarkering ramar in brukarrådet. 

 
Om koncentrationen går ner gör en energihöjande övning. 

 
Har någon grupp/något barn svårt att komma igång så kan barngruppsledaren försiktigt 
vägleda dem och försöka fånga essensen i det de letar efter. Den vuxne kan komma med 
förslag på hur detta kan gestaltas men stressa inte barnen. 

Det kommer att inträffa att barnen kommer in på känsliga frågor av  personlig karaktär, 
lyssna på barnet och tacka för att det ville dela med sig men lotsa samtalet vidare till en 
generell nivå. Syftet är inte att lösa personliga situationer, vilket sammanhangsmarkering 
som inleder varje träff också ska beröra. 

Var fokuserad och närvarande – låt alla komma till tals. Det är viktigt att barnen känner att 
barngruppsledarna tycker att deras åsikter är viktiga! 
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Hur resultatet ska redovisas styr till viss del upplägget och formen på resultatet, liksom 
eventuell dokumentation. Barnen måste vara helt klara över vad som ska hända efter sista 
arbetsträffen. 

För detaljerade beskrivningar av pilotprojektets upplägg presenteras efter genomgången av 
de olika stegen i en brukarrådsslinga det arbetsmaterial som användes i pilotgruppen, gå till 
sidan. 

 
 

STEG 6. Återföring till beslutsfattare 
 

Detta kan göras på flera sätt. Om möjligt kan barnen var delaktiga även i detta steg och med 
hjälp av barngruppsledarna återberätta diskussioner man fört med utgångspunkt i det 
material man arbetat fram. 

I annat fall kan barngruppsledarena återföra diskussioner och material till beslutsfattare och 
bör då vid ytterligare ett tillfälle ge barnen feed-back på hur deras åsikter togs emot. 

Ytterligare ett sätt kan vara att dokumentera hela brukarrådsslingan skriftligt och med 
fotografier och sammanställa en rapport som kan spridas. De olika återföringarna kan med 
fördel kombineras. 

Det är viktigt att barnen uppfattar att deras engagemang och arbete beaktas och kommer 
att ha betydelse. 

 
 

STEG 7. Uppföljning 
 

Varje brukarrådsslinga bör på något sätt sammanfattas och dokumenteras och om den väckt 
ytterligare frågor som skulle kunna belysas med en ny slinga bör detta systematiskt 
förtecknas. 

Årliga sammanställningar på länsnivå av de aktiviteter som genomförts i respektive kommun 
för att säkra ett generellt brukarinflytande, kan vara ett förslag. 
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Arbetsmaterial och praktiska övningar: 

I fortsättningen redovisas det prövade och genomarbetade arbetsmaterial från pilotgruppen. 
Det kan utgöra en utgångspunkt för den detaljerade innehållsplaneringen av 
brukarrådsträffarna. 

I texten följer nu en genomgången av momenten i brukarrådsträffarna. Materialet arbetades 
fram under försöksperioden hösten 2012. Materialet är utformat av Annelie Dietz utifrån 
Donnerstad & Sanner (2006) och annan barngruppserfarenhet och utgörs av: 

A. En skiss på principen för arbetsprocessen under alla träffar 
B. Brukarrådsträffarna – syfte med övningar och känslan i gruppen 
C. Förhållningssätt för barngruppledarna – uppdrag och inställning 
D. Utvärderingsmodell 
E. Arbetsträffarna – innehåll och planering för tre träffar 
F. Exempel på övningar 
G. Övrigt material 
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A. Arbetsprocessen 
Presentation och samling. 

 

 

Gruppövning för att skapa ett gott klimat i gruppen. 
 

 
 

Uppdrag till gruppdeltagarna med inriktning på att beskriva verkligheten som den 
är. Här görs en gruppindelning i små arbetsgrupper. 

 

 
 

Arbete i mindre grupper. 
 

 
 

Återsamling i helgruppen. Presentation av resultatet, följt av möjlighet för 
frågor och kommentarer från alla. 

 

 
 

Nytt uppdrag med inriktning på att få fram goda idéer till förändring, positiva 
exempel osv. 

 

 
 

Återsamling i helgruppen. Presentation av resultatet, följt av möjlighet för 
frågor och kommentarer från alla 

OSV 
 

Under hela arbetet iakttar gruppledarna när mellanmål eller frukt/godis behövs 
för att höja energinivån liksom behovet av kreativitetsövningar och 

stämningsövningar. 
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B. Brukarrådet– syfte och känsla 
 

”Uppdragen” till barnen utgår från brukarrådets tema och: 
 

• Syftar till att skildra barnens verklighet 
 

• Syftar till att ge barnen tillfälle att komma med idéer 
 

• Ger tillfälle att uttrycka gruppdeltagarnas önskan 
 

• Syftar till att engagera så många som möjligt 
 

• Ska ge alla personer tillfälle att hitta ett fungerande uttryckssätt – vi är alla olika och 
behöver olika medel för att visa vad vi menar 

 
• Skapa uttryckssätt som underlättar att förmedla viktiga tankar/saker/åsikter 

 

 
Metoderna är VISUELLA 

 
Materialet och övningar är KREATIVA 

Stämningen ska vara LEKFULL 

HUMOR är ett viktigt verktyg 
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C. Förhållningssätt för barngruppsledarna 
 

Barngruppsledaren/na: 
 

- planerar för de uppdrag som deltagarna får, introducerar och sätter igång alla övningar 
 

- arbetar för ett gott arbetsklimat i såväl helgruppen som i de små arbetsgrupperna 
 

- tar alla gruppdeltagarnas röster och åsikter på allvar 
 

- ansvarar för att alla deltagarna kommer till tals och att samtliga får den plats de behöver 
 

- utgår ifrån att det är gruppdeltagarna som är experter 
- svarar på frågor 

 
- är observant och lyhörd för stämningen och maktbalansen i rummet - ”ingen får trycka ner 
någon annan” 

 
- ger av sig själv för att skapa ett tillåtande klimat, varm humor 

 
- skapar tillit genom att inte ta sig själv på så stort allvar. Det ger ett klimat där deltagarna 
vågar vara sig själva, göra misstag, ta nya tag … 

 
- är ödmjuk inför olika åsikter, uppmuntrar och ger beröm till de som är osäkra men som 
vågar dela med sig 

 
 
 
 

RESPEKT 

VÄRME 

HUMOR 
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D. Utvärderingsmodell 
 

Övningar och moment utvärderas i slutet av träffen och träffen som helhet sammanfattas 
och diskuteras. Det kan göras genom en muntlig värdering men görs med fördel också på 
följande sätt: 

Färgtavla 
 

Stora vita papper fästs på väggen och överst står tydligt vad som ska utvärderas av 
gruppdeltagarna, exempelvis: 

• Hur var det att arbeta i grupp? 
• Vad tyckte du om frågorna/temat? 
• Fick du fram det du ville ha sagt? 
• Vad tyckte du om Önskebrunnsövningen? 
• Hur var fikastunden? 
• Hur var lokalen? 

 
Deltagarna får klisterlappar/post-it lappar eller tuschpennor i olika färger som ska fästas/rita 
med under varje rubrik. 

 

GUL Toppen! Jättebra! Kanon! 
 

RÖD Bra! 
 

GRÖN Okej. Ganska bra. Mittemellan! 
 

BLÅ Ganska dåligt! Rätt kass! 
 

SVART Dåligt! Kass! Urdumt! 
 
 

Övningen kan ta mellan 15-30 minuter beroende på antal frågor. Barnen kan jobba 
samtidigt. 

Utvärderingstavlorna kan sedan diskuteras i hela gruppen och med fördel dokumenteras 
med foto. Öppna också upp för andra frågor deltagarna vill utvärdera. För bild se sidan 25. 
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E. Brukarrådsträffarna – träff ett 
 

1. Hälsa alla deltagare välkomna i dörren. 
2. Samling i cirkel. Välkomna, kort presentation av alla; namn, ort, ålder och klass 
3. Presentation av syftet med dessa träffar/tidsram/regler 

Sammanhangsmarkering; varför är vi här?(detta upprepas varje träff) Barnens roll, 
ledarnas roller och projektets syfte. Gemensamt för alla deltagarna är att de t.ex. bor i 
familjehem. Och att det är det som gör deras erfarenheter, tankar och idéer så viktigt 
Hur ska det gå till? Beskrivning och tydliggörande av det praktiska arbetet, dokumen- 
tationen och så vidare. 
Gemensamma regler 
Upplägg, träffens hållpunkter 
Liten övning som presentation: Vilka är vi? Deltagarna får säga något kort om sitt 
liv/sitt familjehem och det kopplas till en bild (ett stort bildmaterial finns tillgängligt). 

 
4. Klimatövning/ar alternativa (15-30 minuter) 

- Byta plats i cirkel (Alla som tycker om …. Gillar… önskar sig… byter plats) 
- Känslokort (visa/gestalta en känsla och de andra gissar) 
- Skulptur (alla minglar tills ledaren säjer ett tal, deltagarna bildar 

grupper med antalet deltagarna och får sedan i uppdrag att bygga en 
skulptur tex ”ett djur”, ”ett fordon” och de får arbeta tills ledaren 
säjer ”frys”. En skulptur i tagen presenteras och de andra får gissa vad 
det föreställer. 

- 
5. Dagens uppdrag presenteras 

Inledning verklighetsbeskrivning: uppgiften är att beskriva verkligheten som den är 
Övning bra foto och dåligt foto, se separat beskrivning 

6. Indelning och arbete i små arbetsgrupper 
 

7. Fikapaus 
8. Eventuellt ytterligare arbete 

 
9. Återsamling i storgruppen, en cirkel med presentation grupp för grupp. 

Alla i varje grupp ges tillfälle att säja lite var. Frågor och kommentarer efter varje 
grupp presentation 

 
10. Övning Önskebrunnen, Se separat beskrivning 

 
11. Utvärdering, Se separat beskrivning 
12. Tack för dagen och på återseende då och då 
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Brukarrådsträffarna – träff två 
1. Hälsa alla deltagare välkomna i dörren. 

 
2. Samling i cirkel. Välkomna, namnrunda med ett tillägg av något man gillar 

Bildövning och kopplat till bilden något man tycker är viktigt att få säja 
3. Kort upprepning av syftet med dessa träffar/tidsram/regler 
Sammanhangsmarkering; varför är vi här?(detta upprepas varje träff) Barnens roll, 
ledarnas roller och projektets syfte. Deras erfarenheter, tankar och idéer är viktiga  
Hur ska det gå till? Beskrivning och tydliggörande av det praktiska arbetet, 
dokumentationen och så vidare. 
Gemensamma regler 
Upplägg, träffens hållpunkter, tankar sedan förra gången? 

 
4. Klimatövning/ar alternative (15-30 minuter) 

- Heta stolen 
- Byta plats i cirkel (Alla som tycker om …. Gillar… önskar sig… byter plats) 
- Känslokort (visa/gestalta en känsla och de andra gissar) 
- Skulptur (alla minglar tills ledaren säjer tal, deltagarna bildar grupper med 

antalet deltagarna och får sedan i uppdrag att bygga en skulptur tex ”ett 
djur”, ”ett fordon” och de får arbeta tills ledaren säjer frys. En skulptur i 
tagen presenteras och de andra får gissa vad det föreställer 

 
5. Dagens uppdrag presenteras 
Anställningsannons, se separat beskrivning 

 
6. Indelning och arbete i små arbetsgrupper 
7. Fikapaus 
8. Eventuellt ytterligare arbete 

 
9. Återsamling i storgruppen, en cirkel med presentation grupp för grupp. 
Alla i varje grupp ges tillfälle att säja lite var. Frågor och kommentarer efter varje 
grupp presentation 

 
10. Övning Önskebrunnen, Se separat beskrivning 

 
11. Utvärdering, Se separat beskrivning 

 
12. Tack för dagen och på återseende då och då 
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Brukarrådsträffarna – träff tre 
1. Hälsa alla deltagare välkomna i dörren. 

 
2. Samling i cirkel. Välkomna! Namnrunda; namn + film eller tv-program man gillar. 

 
3. Liten upprepning om syfte, 

 
Sammanhangsmarkering; varför är vi här?(detta upprepas varje träff) Barnens roll, 
ledarnas roller och projektets syfte. Deras erfarenheter är viktiga. 
Hur ska det gå till? Beskrivning och tydliggörande av det praktiska arbetet, 
dokumentationen och så vidare. 
Gemensamma regler 
Dagens upplägg, träffens hållpunkter, tankar sedan förra gången? 

 
4. Avslutningsgången och vad det innebär – diskussion och planering 

 
 

5. Klimatövning/ar 
 

Måenderunda. En höjdpunkt och ett bottennapp sedan vi 
sågs sist. 

 
6. Dagens uppdrag presenteras 

 
Idé Bättre Liv se separat beskrivning 

 

Idécirkel se separat beskrivning 
 

7. Indelning och arbete i smågrupper som sprider ut sig och arbetar självständigt. 
 

8. Fikapaus, gärna lite extra eftersom det är sista gången. Pilotgruppen hittade 
själva på att de ville laga mat (tidskrävande). 

9. Eventuellt ytterligare arbete 
 

10. Samling i storgruppen i cirkel med presentation grupp för grupp. Alla i varje 
grupp säger lite var. Frågor och kommentarer är välkomna efter varje 
presentation. 

11. Utvärdering av denna träff men också brukarrådet som helhet 
 

12. Summering och planering av hur resultatet ska presenteras och för vilka 
personer 
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F. Övningar att använda i ett brukarråd 
 
Övningar:  Uppdrag ”Verklighetsbeskrivningar” 

 
Viktiga tankar och erfarenheter från deltagarna lyfts fram kring 
brukarrådets tema! Det är den gemensamma erfarenheten som ska 
förmedlas genom de personliga tankarna och erfarenheterna. Vad är viktigt för 
andra att få veta? 

 
 

• 1. ”Bra foto/dåligt foto” som uppdrag 
Vad bidrar till att barn och unga har det bra i familjehem? Skapa ett rött 
foto/plakat för det som är bra. 

Vad gör att de inte har det så bra? Skriv tre saker var och forma ett svart 
foto/plakat för det som inte är så bra. 

 
 

• 2. Collage som uppdrag 
 

Illustrera goda och dåliga minnen från familjehem. Tre goda/tre dåliga minnen 
skrivs ner på lappar av var och en individuellt. Leta sedan efter illustrationer i 
tidningar; bilder, texter. 

Gör sedan ett gemensamt collage i lilla gruppen där det inte kommer fram vad 
var och en uttryckt, försök ena er i gruppen om viktiga erfarenheter att 
förmedla till andra. 

 
 
Foto på sidan, 19, 27 och 37. 
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Övningar:  Uppdrag ”Förändringsidéer” 

• 1. Anställningsannons 
 
Syftet är att lyfta fram tankar om hur vuxna som tar hand om/blir en ny familj 
till barn ska vara. 
Ett bra familjehem! Vad ska de som anställer/väljer ut/ tänka på? 
Tips! Råd! Förslag! 

 
GÖR ETT STORT PLAKAT: FAMILJEHEM SÖKES! TUFF ANNONS I STORFORMAT, 

 
3-6 egenskaper som är särskilt viktiga 
Tjock tusch, tidningsurklipp som säger något om egenskaperna. Illustrationer, 
dekorationer! Se bild på sidan 15 och 23 

 
 

• 2. Idecirkel 
 
Barnet skriver upp på en lapp vad han/hon själv anser är viktigt att politiker och 
chefer jobbar vidare med. Vad är möjligt? Vad kan bli bättre? Detta görs 
individuellt. 

 
Gruppen ska sedan rangordna lapparna på en stor uppritat cirkel där det 
viktigaste ska vara nära mitten. Detta gör i antingen helgrupp eller i de små 
grupperna. Var och en får flytta egna och andras lappar flera gånger. 

 
Nästa moment kan vara att skriva upp på en lapp hur barnet tänker att 
familjehemsplacerade barn ska få ett bättre liv. Gör likadant med de lapparna. 

 

 

Se sid även detaljbild sidan 31 
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Övningen Önskebrunn 

 
Deltagarna skriver, självständigt, något på varsin lapp vad de vill ge för önskan 
till exempelvis något av följande teman: 

 
…….till barn eller tonåringar som bor inte kan bo tillsammans med sina 
biologiska föräldrar. 

 
…….till barn som har det svårt? 

 
…….till mig själv, i mitt eget liv? 

 
Var och en viker sedan ihop lapparna och lägg i önskebrunnen. 
Sedan vecklas de ut av gruppledaren och läses upp en i taget och fästes på ett 
stort vitt plakat. Inga kommentarer från gruppen eller personen som skrivit 
lappen i detta moment. 

 
Nu har vi en önskebrunnsutställning! 

 
Prata därefter lite om de olika önskningarna i helgrupp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder finns på sidan 18 och 28 
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G. Ytterligare arbetsmaterial 
Här följer exempel på informationsbrev som kan användas. 

 

Informationsbrev 
 

Till familjehemshandläggare 
 
 

Vi söker barn till ett brukarråd som har som tema XXXXXXXX 
 
 

Syftet med ”brukarråd” är att barnen/ungdomarna, som experter på sin egen situation, ska 
få tillfälle att uttrycka sin mening i frågor som till exempel: eller XXXXXXXXX ”hur ska ett bra 
familjehem vara” och ”vad är viktigt för barn och ungdomar som inte kan bo med sin 
biologiska familj”. Arbetssättet har utvecklats i Norge och prövats i Sverige av bland annat 
Barnombudsmannen som kallar metoden ”Unga Direkt”. Det har visats vara en metod som 
barnen finner rolig, stimulerande och meningsfull. Då barngruppsledarna har lång erfarenhet 
av socialt arbete och metoden bygger på att skapa tillit och trygghet kan ”brukarrådet” 
anpassas väl till de barn som ingår i gruppen. Att arbetet sker i grupp ger ett mervärde för 
barnen och gör träffarna extra stimulerande. 

 
Projektet bedrivs i Blekinge län av de fem kommunerna gemensamt genom Blekinge 
Kompetenscentrum. Det blir ett tillfälle för familjehemsplacerade ungdomar att säga sin 
mening och kunna uttrycka det på olika sätt. Syftet är att skapa ett forum där barnens röster 
blir lyssnade på. Resultatet kan sedan presenteras för familjehem, till dig som 
familjehemshandläggare eller till kommunchefer och politiker. 

 
Det brukarråd som nu planeras har som tema XXXXXXXXXX. Vi söker barn i åldern XXXX år 
som nu är placerade i familjehem. Gemensamt för de ungdomar som är inbjudna, är att de 
bor i familjehem och det är det som gör deras tankar, erfarenheter och idéer så viktiga. 
Utgångspunkten kan vara egna erfarenheter, men när dessa redovisas blir det på ett 
generellt plan kring saker gruppen vill belysa. Allt som ungdomarna bidrar med i gruppen 
kommer att hanteras varsamt och på ett sätt som de själva ska godkänna. 

 
MEDVERKANDE 
Gruppledare är XXXXXX med lång erfarenhet av arbete inom social barnavård och XXXXXX 
med lång erfarenhet från området i XXXXXXXX. 

 
HUR GÅR DET TILL? 
Vid de tre tillfällena arbetar vi i smågrupper och använder oss av olika kreativa uttryckssätt 
för att få fram barnens verklighetsbeskrivningar och förändringsidéer. Tankar och idéer 
presenteras i form av collage, fotografering, gestaltning, göra anställningsannons, utställning 
och liknande metoder. Arbetssättet anpassas till de anmälda barnen. 
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Redovisning till kommunchefer och politiker kommer att ske muntligen av barngruppsledare 
samt de ungdomar som önskar delta. De olika verklighetsbeskrivningarna och 
förändringsidéerna som sammanställts i form av collage, fotomontage är den viktigaste 
delen av redovisningen. 

 
NÄR? 
Vi träffas vid tre tillfällen, det kan vara 5-8 barn i gruppen; 

 
x/x kl. xx.xx(x tim dagtid), 
x/x kl. xx.xx(x tim dagtid), 
x/x kl. xx.xx(x tim kvällstid) 
x/x kl. xx.xx(x tim kvällstid) eventuellt, denna gång är sammanfattning 

Ändring av tider kan bli aktuellt om det gör att fler ungdomar kan medverka. 

VAR? 
XXXXXXXXXXXX 

 
ANMÄLAN 
Intresserade barn anmäls till XXXXX, senast XX/XX 

 
KONTAKT 
Ring gärna eller maila oss om du har frågor eller behöver mer information. Vi bifogar 
information som kan lämnas till barnen, skolan och andra. 

 
XXXX, barngruppsledare, tel.nr XXXXX 
XXXX, barngruppsledare, tel.nr XXXXX 

 
 

Med vänliga hälsningar, 

XXXX och XXXXX 

Här kan du läsa mer om metoden: 
 

http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en- 
metod-for-att-lyssna-till-barn/ 

http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en-
http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en-
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Informationsbrev 

Till barn och ungdomar 

Hej! 

Vi behöver veta vad du tycker! I Blekinge län pågår ett förbättringsarbete som gäller barn 
som är placerade i familjehem. Meningen är att vi på socialförvaltningen ska bli bättre på att 
lyssna på vad barn som bor i familjehem tycker om olika saker. 

 
Du är därför inbjuden till ett brukarråd med flera barn då vi vill veta vad du och de andra 
tycker om xxxxxxxxxxxxxxxx och har för erfarenhet av xxxxxxxxxxxxxxx. Du och de andra 
barnen kommer att på olika sätt få berätta om hur ni tycker om de här två frågorna. Det som 
ni arbetar fram kommer att presenteras för de som bestämmer och därefter kommer ni 
barn i gruppen att få veta vad beslutfattarna sagt. 

 
Meningen är att du och de andra barnen ska få bättre möjligheter att komma till tals och 
säga vad ni tycker och att bli lyssnade på av de som bestämmer. 

 
Vi kommer träffas vid XXX tillfällen under xxxxxxxxx 201x. Det är två gruppledare som under 
många år har träffat barn som bor i familjehem som kommer att vara ledare för 
brukarrådet. Att du vill vara med i detta arbete är mycket värdefullt och viktigt för oss. 

 
Du deltar på dina egna villkor. Allt du bidrar med i gruppen kommer att hanteras varsamt 
och på ett sätt som du ska godkänna. Ledarna får inte berätta för dina föräldrar, ditt 
familjehem eller din familjehemshandläggare vad du berättar om. 

 
Vill du veta mer så kan du när som helst kontakta din familjehemshandläggare eller någon av 
oss. Målsättningen med arbetet vi ska göra tillsammans är att barn som bor i familjehem ska 
få det bättre och få mer att säga till om. 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 

Xxxx, telefon xxxx, mail xxxxx 
Xxxx, telefon xxxx, mail xxxxx 

 
 

Eventuellt, bifoga länken eller en utförligare information? 
Här kan du läsa mer om metoden: 

 
http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en- metod-
for-att-lyssna-till-barn/  
 

http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en-%20metod-for-att-lyssna-till-barn/
http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en-%20metod-for-att-lyssna-till-barn/
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