
Brukarundersökning avseende delaktighet 
och medbestämmande hos placerade barn 
och unga

Redovisas 2022-02-15

Placerade barn och unga i Solna Stad 



• Av 50 placerade barn och unga ingick 32 i urvalet och 29 har 
medverkat i enkätstudien. 

• Ca hälften i ålderskategorin 14-17 år 

• Jämt fördelat mellan pojkar och  flickor (1 icke-binär)

• Majoriteten placerade i familjehem (37 %), en fjärdedel i 
stödboende/träningslägenhet, 21 procent jourhem, 7 procent HVB, 
3,4 procent SIS

• 8 av 28 varit i nuvarande placering längre än 2 år, lika många än 3 mån

• Mer än hälften SoL-placerade, en knapp fjärdedel enl. LVU § 2, 13 
procent enl. LVU § 3

Vilka har deltagit i den här enkätintervjun?



• De flesta (18 barn) minns när det blev bestämt

• Ca hälften (15 barn) upplever att de fick en förklaring 

• De flesta (19 barn) upplever att de senare fått information om varför 
de inte kunde bo hemma

Upplevelser av att bli placerad



Lite mer än hälften säger sig ha blivit frågade om 
vad de tycker och tänker om att vara placerad



Forts. på föregående – uppdelat på kön

• Ljusblå stapel är flickor, mörkblå pojkar och 
orange icke-binär. 

• Flickor är något fler i gruppen som tycker att de 
inte har blivit tillfrågade och något färre i gruppen 
som svarar ja. 

• Obs! Ett litet urval, så detta bör tas med en stor 
nypa salt. 



• En tredjedel (10 barn) upplever att de fick komma med önskemål – ex 
sådant som bo med syskon, byta skola, familjen pratar ett visst språk

• De andra barnen svara antingen nej, eller vet inte, någon säger ”jag 
bara accepterade” och ett annat barn säger att hen fick prata om det 
inför denna placering men att det sett olika ut vid tidigare placeringar.

• När barn kommit med önskemål upplever 11 av 24 att de blivit 
lyssnade på

Önskemål inför placeringen



• En majoritet (20 barn) har upplevt sig få komma med önskemål 
avseende kontakten med föräldrarna (ses, prata i telefon etc)

• En majoritet (20 barn) har kontakt med sina syskon – två svarar nej

• Knappt hälften (14 barn) har kontakt med övrigt nätverk 
• och här spelar telefon/sociala medier en relativt stor roll för möjligheten till 

kontakt 

Kontakt med anhöriga



Vem bestämmer kring umgänge/kontakt? 



Att få vara med och bestämma mer generellt

Hälften tycker att de får vara 
med och bestämma ofta 
eller alltid. 

5 väljer sällan eller aldrig, 
men flera svarar t ex ibland, 
vet inte, mellan sällan och 
aldrig.



De flesta bestämmer själva hur det ska se ut på 
deras rum



Mer oklart vem som upplevs bestämma vilken 
skola barnen ska gå på…



Familjehem/HVB upplevs i hög grad bestämma 
kring om de får ta hem kompisar el inte.



Inflytande över fritidsaktiviteter 



Kontakt med sjukvården



Om placeringens upphörande



Om placeringens upphörande (forts)



Ang relation till socialsekreterare



Socialsekreterare (forts)



• Kontakten sker via telefonsamtal, besök, uppföljningsmöten, SIP. 

• Flera skriver att de är nöjda med sin kontakt, att socialsekreteraren är 
en trygg vuxen. 

• En/ett par önskar att bli lyssnade på mer än vad som har varit fallet.

• De flesta som svarar, svarar nej på om de vill ändra något i hur 
kontakten sker el om de vill ta upp andra frågor. 

• Några lyfter speltid, månadspeng, godis, eget rum och besök. 

Socialsekreterare (forts)



• Barnen uppger i hög grad att de känner sig lyssnade på och delaktiga i 
beslut som rör dem.

• Många barn uppger att de inte har fått en direkt fråga om hur de 
upplever sin placering. Detta är något som kan diskuteras vidare inom 
arbetsgruppen – bör sådana frågor ställas eller uppnås svaren på 
andra sätt? 

• Eventuellt finns det behov av att förtydliga för barnen hur 
beslutsprocessen ser ut gällande upphörande av 
placering/omplacering/hemflytt. 

Avslutande reflektioner



Den här enkätstudien är genomför av FoU Nordväst under hösten 2021 
och redovisad 2022-02-15

För frågor och mer info, kontakta forsknings- och utvecklingsledare 
Baharan Kazemi

baharan.kazemi@sollentuna.se

Kontakt

mailto:Baharan.kazemi@sollentuna.se

