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UPPFÖLJNING: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR BARN SOM PLACERATS AV SOCIALTJÄNSTEN 

Solna stad i samarbete med FoU Nordväst 

 

INFORMATION TILL SOCIALTJÄNSTENS MEDARBETARE 

 

Läs igenom hela enkäten innan du träffar barnet så att du är förberedd på frågorna som ska komma.  

Avsätt tid för att prata med barnet efter att ni fyllt i enkäten.  

Det är tillåtet och ibland nödvändigt att anpassa språket i frågorna och exempel som ges så att det 
blir begripligt för barnet.  

Det här är en enkätintervju som riktar sig till barn och ungdomar som placerats utanför det egna 
hemmet av socialtjänsten i Solna stad. Syftet med enkäten är att få syn på barnets upplevelse av 
placeringen och den egna delaktigheten i relation till socialtjänsten, utföraren och vårdnadshavarna. 
En socialsekreterare/familjehemssekreterare fyller i formuläret, men har förslagsvis barnet med sig 
vid tillfället. Om det inte är möjligt, exempelvis av tekniska skäl med uppkoppling el dyl., kan enkäten 
skrivas ut och fyllas i för hand och sedan föras in av socialsekreteraren digitalt.  

 

Tänk på att syftet med enkäten är att få en bild av barnets upplevelse. Om barnet ger ett svar som du 
"vet" inte stämmer, t ex huruvida barnet har fått komma med önskemål kring en fråga, rätta då inte 
barnet utan notera enbart barnets svar. Efter att enkäten har fyllts i kan ni samtala om hur det 
kändes att svara på frågorna och eventuellt ta upp teman som kommit upp.   

 

INFORMATION TILL BARNET/UNGDOMEN 

(läs upp detta för barnet vid intervjutillfället) 

 

Du har bott här [på hvb..., hos familjen...] ett tag och då ingår det att vi från socialtjänsten kommer 
och hälsar på och frågar hur du har det för att se till att allt är bra. Idag ska vi göra det på ett lite 
annorlunda sätt. Det här är en enkät som vi fyller i tillsammans, där du får frågor om hur du tycker att 
det har varit att bli bo i [placeringsform]. 

Alla barn som har kontakt med socialtjänsten i Solna och bor någon annanstans än hos sina föräldrar 
kommer att få de här frågorna. Svaren kommer att användas för att vi på socialtjänsten ska se vad ni 
barn tycker funkar bra och vad som behöver bli bättre. Dina svar kommer också att kunna användas 
för att du och jag och [vårdgivare] ska kunna fortsätta prata tillsammans om hur vi ska göra för att 
just du ska få det så bra som möjligt. 

 

Det som är viktigt för dig att veta att: 

Det är ganska många frågor, men de flesta går snabbt att svara på. Du får berätta precis så mycket 
eller så lite du vill. 

Om du inte vill svara på en fråga kan du säga "pass" och då går vi vidare till nästa fråga.  
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Om det är något ord eller fråga som du inte förstår, är det viktigt att du säger till så att jag kan 
förklara. 

Om du blir trött tar vi en paus.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Fylles i av socialtjänstens medarbetare 

Barnets ålder vid intervjutillfället 

0-5 6-9 10-13 14-17 18 eller äldre 

 

Barnets kön 

Flicka Pojke Annat 

 

Barnets nuvarande placeringsform 

Familjehem Jourhem HVB SiS Annat 

 

Tid i denna placering 

Mindre tid än 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år Längre tid än 2 år 

 

Lagrum för denna placering 

SoL LVU 2§ LVU 3§ LVU 6§ 

 

Övriga omständigheter som är relevanta för barnets situation (flera alternativ kan väljas). 

Planerad vårdnadsöverflytt 

En el flera sammanbrott i tidigare placeringar 

En el flera planerade omplaceringar 

Lagrum för placeringen har ändrats från LVU till SoL 

Lagrum för placeringen har ändrats från SoL till LVU 

Annat 

  

Fylles i tillsammans med barnet/ungdomen 

Del 1. Upplevelsen av att bli placerad 

Kommer du ihåg när det blev bestämt att du inte skulle bo med dina föräldrar? 

Ja Nej Vet ej Annat 
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Fick du någon förklaring till varför du skulle flytta? 

Ja Nej Vet ej Annat 

 

Har du fått mer information efter det (t ex om dina föräldrars problem, ditt eget mående) så att du 
vet vad det är som gör att du inte kan bo hemma? 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Har någon från socialtjänsten frågat dig vad du tycker och tänker om att du är placerad i ett 
familjehem/på ett hvb? 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

När du fick veta att du skulle flytta, fick du komma med några önskemål då? (om frågan är svår, ge 
lämpliga exempel, t ex önskemål att få bo med syskon, att inte byta skola, att familjen ska prata ett 
visst språk, att det ska el inte ska finnas djur etc) 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Känner du att du blev lyssnad på i dina önskemål? 

Ja Nej Vet inte Annat 

  

Del 2. Kontakt med föräldrar och andra anhöriga 

Har du fått komma med önskemål kring din kontakt med dina föräldrar, till exempel om ni ska träffas 
eller prata i telefon? 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Om ja, känner du att du har blivit lyssnad på i det? 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Har du kontakt med dina syskon? (om syskon finns) 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Har du andra viktiga personer i ditt liv, till exempel mormor eller kusiner, som du vill ha kontakt 
med? 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Om ja, har du kontakt med dem och i så fall hur? 
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Ja, vi träffas. 

Ja, vi hörs på telefon/sociala medier. 

Ja, annan typ av kontakt 

Nej, vi har ingen kontakt. 

 

Vem bestämmer vilka du får träffa? (flera alternativ kan väljas) 

Jag själv  

Familjehem/hvb  

Socialtjänsten 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

  

Del 3. Delaktighet och inflytande 

Nu kommer några exempel på saker som man kan bestämma om i sitt liv och jag vill att du väljer om 
det är du, socialtjänsten, familjehem/personal, dina föräldrar, domstolen, någon annan eller flera 
tillsammans som bestämmer det. Du kan välja flera alternativ på alla frågor. 

 

Hur det ser ut på mitt rum? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

 

Vilken skola jag ska gå på? 

jJg själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 
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Om jag får ta hem kompisar eller inte? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

 

Vilka fritidsaktiviteter jag får hålla på med? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

 

Vilka kläder jag får ha på mig? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

 

Om jag ska gå till doktorn eller tandläkaren? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 
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Om jag ska vara kvar där jag är placerad? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

 

Om jag ska flytta tillbaka till mina föräldrar/vårdnadshavare? 

Jag själv 

Familjehem/hvb 

Socialtjänsten 

Domstolen 

Mina föräldrar (vårdnadshavare) 

Annat 

 

Tycker du att du brukar få vara med och bestämma? 

Alltid Ofta Sällan Aldrig Annat 

  

Del. 4. Om din kontakt med socialtjänsten 

Vet du vem som är din socialsekreterare? 

Ja Nej Vet ej Annat 

 

Kan du berätta vad du vill för din socialsekreterare? 

Ja Nej Vet inte Annat 

 

Om nej, varför inte? 

 

Hur brukar din kontakt med din socialsekreterare se ut? 

 

Finns det något som du skulle vilja förändra i hur er kontakt ser ut? 
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Om du fick önska helt fritt, finns det något du skulle vilja förändra i det att du är placerad i 
familjehem/hvb av socialtjänsten? 

 

Finns det något du skulle vilja berätta, som jag inte har frågat om? 

 

INFORMATION TILL BARNET 

(Läs det här högt för barnet) 

 

Tack för att du har varit med och svarat på den här enkäten. Dina svar kommer, tillsammans med 
andra barns svar, att hjälpa oss så att barn som träffar socialtjänsten ska få bästa möjliga hjälp!   

 

Fråga till socialtjänstens medarbetare efter att enkäten har fyllts i.  

Utifrån informationen som har kommit fram i det här samtalet, har du lärt dig något nytt som du inte 
kände till om barnet innan? 

Ja Nej 

 

Övrig kommentar 


