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OM RIKSFÖRBUNDET ATTENTION 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, 

ASD (Autism Spectrum Disorder), Tourettes syndrom och tal- och 

språkstörning samt  anhöriga och yrkesverksamma som möter 

personer med NPF. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och 

vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt 

och få det stöd de behöver i samhället.

Våra lokalföreningar finns representerade runt om i hela landet 

och är kärnan i vår verksamhet. I våra lokalföreningar kan man 

träffa andra som befinner sig i en liknande situation, delta i 

aktiviteter/samtalsgrupper och framförallt sprida kunskap och 

bilda opinion tillsammans.

Attentions arbete baseras på FN-konventionen om mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Konventionen tydliggör vilka rättigheter människor med 

funktionsnedsättning har. Den innebär en tydlig markering att 

samhället ska anpassas efter människorna, inte tvärtom. Vi på 

Attention tror att negativa attityder, fördomar och diskriminering 

oftast beror på okunskap. Därför arbetar vi för att öka kunskapen 

om våra medlemmars behov. Förståelse förändrar attityder.

FAKTA OM NPF 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns inte. Därför kan 

det vara svårt för andra att förstå hur det är att leva med dessa 

funktionsnedsättningar. Eftersom NPF finns hos omkring 7% 

av befolkningen behöver alla som arbetar med vård, stöd och 

utbildning få kunskap om vad NPF är. Kunskap ger förståelse som 

leder till ett individanpassat bemötande och bättre insatser. 

Vad beror NPF på? 
NPF är svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken 

är biologisk och har ingenting med uppfostran eller intelligens 

att göra. NPF är ett samlingsnamn för de olika diagnoserna adhd, 

ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. NPF påverkar 

den kognitiva förmågan, d v s hur man hanterar information och 

hur sinnesintryck upplevs och bearbetas. 

Hur märks NPF? 
Det kan ofta vara svårt att sortera, planera, minnas, prioritera och 

förstå sociala koder. Det kan leda till stark stress om det ställs för 

höga krav på förmågor som är nedsatta. Det är därför viktigt att 

instanser som de möter i samhället förstår vikten av att ordna 

sina verksamheter så att det inte ställs orimliga krav på de som 

lever med NPF. 

 
Lär dig mer om NPF på Attentions webbsida: attention.se/npf
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 Projekt Ung dialog startade juni 2020 och även om vi redan inledningsvis hade en uppfattning om att 
det var ett viktigt projekt, kunde ingen av oss projektmedarbetare ana hur angeläget det visat sig vara. Att 
barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är kraftigt överrepresenterade bland 
placerade barn och unga är tyvärr ingen nyhet och vi har genom åren kunnat ta del av mediabevakning 
som vittnat om övergrepp och missförhållanden av olika slag i familjehem och på HVB. Men efter att vi 
nu tagit del av 100 ungas berättelser om hur det är att vara placerad och ha en eller flera neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, blir det alarmerande uppenbart hur utsatta placerade unga med NPF är. Men vi 
vet också att det finns goda erfarenheter. Att det med rätt hjälp och bemötande, går att få en bra tillvaro 
och att utvecklas även som placerad ungdom med NPF. 

I den här rapporten vill vi ge röst åt de unga som media ofta skriver om men som själva sällan 
kommer till tals. Vi hoppas att ni som läser tar till er deras värdefulla erfarenheter och kunskap. 

 När ett barn skiljs från sina vårdnadshavare medföljer ett stort ansvar på de aktörer i samhället som 
ska säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. Syftet med att placera ett barn ska alltid vara ge barnet 
en chans till ett bra liv och ett barn som placeras ska aldrig få det sämre. Ett barn som placeras utanför sin 
familjemiljö har rätt till omtanke och det vi vet är att alla barn behöver kärlek, trygghet, och goda före-
bilder i livet. Men utifrån forskning och de barn och unga vi har samtalat med blir det tydligt att samhället 
ofta brister i sin omsorg och att det finns mycket kvar att göra. Vi vet att barn och unga med NPF som är 
placerade, i mycket större utsträckning än sina jämnåriga, riskerar att inte klara skolan, att utsättas för våld 
och få en försämrade livskvalité men vi saknar fortfarande kunskap om hur vi hjälper den här gruppen 
att öka chanserna till ett gott liv på bästa sätt. Detta vill vi ändra på genom att göra de ungas röster hörda, 
synliggöra gruppen och ta fram metoder och verktyg som på riktigt kan skapa en ökad delaktighet.
 
 Rapporten du håller i din hand består av de ungas egna röster och är vår första delrapport. De unga 
berättar om deras upplevelser av att inte blir lyssnade på, inte bli sedda och att de ofta saknar den tillit 
och trygghet som behöver finnas för att vilja och/eller kunna uttrycka åsikter och synpunkter till familje-
hem, boendepersonal och/eller socialsekreterare. Det saknas också mycket kunskap kring vilka stöd och 
anpassningar det enskilda barnet behöver utifrån sin NPF, vilket i sin tur kan bidra till vårdsammanbrott 
och en negativ utveckling. Vi har identifierat fyra områden som är särskilt viktiga för hur de unga upplever 
vården, sin möjlighet till delaktighet och sin livssituation: Relationer och socialt samspel, Att bli lyssnad 
på, Trygghet samt Stöd och bemötande utifrån min NPF. Det är dessa teman som utgör rapportens fyra 
kapitel. Till varje tema finns en önskelista från de unga. Vi hoppas att de ungas egna konstruktiva idéer om 
hur de kan få det bättre kan inspirera dig som läser till att känna hopp och bidra till förbättring på olika 
sätt. 
 
 Vi hade inte kunnat göra den här rapporten utan alla de unga som deltagit i enkät, intervjuer och 
våra gruppträffar. Vi vill rikta ett stort tack till er! Tack för att ni delar med er och tack för att ni vill vara 
med och verka för att andra barn och unga, med liknande erfarenheter, ska få det bättre! 

Fanny Eklund & Jacqueline Treschow
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Om projektet Ung dialog
I juni 2020 startade projektet Ung dialog. Projektet är finansierat av Allmänna 
Arvsfonden och ska under tre år arbeta för att placerade barn och ungdomar 
med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité 
när de är placerade på HVB och familjehem. Projektidén har vuxit fram 
utifrån att barn och unga med NPF är kraftigt överrepresenterade bland 
placerade barn och unga. Barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet är 
på många sätt en utsatt grupp, med både sämre hälsa och livsvillkor jämfört 
med andra barn, vilket ger en ökad risk för ohälsa och sociala problem i 
vuxen ålder

Under projektets första månader genomfördes en enkätstudie, djupintervjuer 
och fokusgrupper med barn och unga med NPF som har erfarenhet av att 
vara placerade, för att fördjupa sig i vad som kan öka delaktigheten för 
målgruppen. Det är resultatet från dessa aktiviteter som ligger till grund för 
denna rapport. Under våren 2021 startar Ung dialog en expertgrupp med barn 
och unga samt knyter an yrkesverksamma till projektet för att närma oss 
målet med att skapa metoder och verktyg för att öka delaktigheten för barn 
och ungdomar med NPF som är placerade. 

Längre fram i projektet kommer vi att genomföra intervjuer och skicka ut en 
enkät riktad till HVB-personal samt familjehem. Bearbetningen av materialet 
kommer ske i samråd med barn och unga med NPF som har erfarenhet av 
placering.
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 OM RAPPORTEN 
Rapporten ”Vart ska jag hamna?” baseras på 

100 röster från barn och unga – med NPF eller 

under utredning för NPF – i åldrarna 14 till 25 

år som är eller har varit placerade på HVB och/

eller i familjehem. Det empiriska materialet 

består av 13 djupintervjuer med målgruppen, 

en enkätstudie med 81 svar samt en digital 

fokusgrupp med sex deltagare vid fyra tillfällen. 

Materialet har sedan analyserats och fyra teman 

har utkristalliserats – Relationer och socialt 
samspel, Att bli lyssnad på, Trygghet samt 
Stöd och bemötande utifrån min NPF.

Intervjuerna i rapporten har genomförts av 

projektmedarbetarna i Ung dialog. Syftet med 

intervjuerna var att ta del av barnens och de 

ungas erfarenheter kring att vara placerad men 

även deras åsikter, tankar och idéer kring vad 

som kan öka delaktigheten och göra det bättre 

för barn och unga som är i deras situation. I 

genomförandet av intervjuerna har vi eftersträvat 

trygghet, anonymitet och respekt. Intervjuerna har 

genomförts digitalt och i fysiska möten. Samtliga 

barn och unga som intervjuats är anonyma 

och alla namn är fingerade. Vid intervjuer och 

deltagande i fokusgrupp har vi erbjudit arvodering 

i form av ett Superpresentkort som tack för 

deras medverkan. I samtalen vid intervjuer och 

fokusgrupper utgick vi ifrån en semistruktuerad 

intervjuguide där vi pratade om varför man 

är placerad, om sin NPF-diagnos och sina 

upplevelser kring att vara placerad. Barnen och 

ungdomarna hade också möjlighet att uttrycka 

sina reflektioner och tankar utöver ställda frågor 

från intervjuguiden. Intervjuerna har bearbetats 

och materialet har tematiserats. Utgångspunkten 

för analysprocessen har varit frågan – ”Vad tycker 

de unga är viktigt för att öka delaktighet och 

livskvalité under en placering?”. 13 barns röster 

kan inte generaliseras till att gälla alla barn och 

unga med NPF som är placerade. Men de bidrar 

till att identifiera viktiga utmaningar och brister 

som finns att åtgärda för att alla barn och unga 

med NPF ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

Vi har genomfört fokusgrupper med barn och 

unga med NPF som har erfarenhet av att vara 

placerade. Materialet som samlats in utgörs av 

fyra digitala fokusgrupper där sex personer har 

intervjuats per tillfälle utifrån temana Relationer 
och socialt samspel, Att bli lyssnad på, 

Trygghet samt Stöd och bemötande utifrån 
min NPF.

Vi har genomfört en enkätstudie där 81 barn 

och unga med erfarenhet av placering svarade på 

enkäten.

Om de svarande i enkäten: 
• 50% har tidigare varit placerade

• 50% är placerade när de svarar på enkäten

Vilka diagnoser har de unga?
Svaren var flervalsalternativ, d v s ett barn kan ha 

en eller flera diagnoser och ett barn kan såväl vara 

utredd sedan tidigare och vara under ny utredning 

på grund av frågeställning kring ytterligare 

diagnos.

• 69% adhd

• 44% autism

• 1% Tourettes syndrom

• 5% tal- och språkstörning

• 9% är under utredning 

• 32% är under utredning eller har flera olika 

NPF-diagnoser 
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 VARFÖR PLACERAS BARN?
I Svensk lagstiftning är utgångspunkten att barn ska 

bo tillsammans med sina föräldrar, men om barnets 

behov motiverar kan socialtjänsten gå in och placera 

barnet utanför det egna hemmet. Anledningen till 

att ett barn eller ungdom blir placerad i familjehem 

eller HVB kan bero på att ens föräldrar eller 

vårdnadshavare brister i omsorgen eller att det finns 

missförhållanden i hemmet, exempelvis våld eller 

missbruk. Barn och unga kan också behöva placeras 

på grund av sitt eget riskbeteende, till exempelvis 

missbruk eller kriminalitet. Även ensamkommande 

barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare 

behöver placeras1.

 PLACERINGSFORMER 
Barn och unga som behöver vård utanför 

det egna hemmet kan efter beslut av 

socialnämnden tas emot i familjehem, jourhem, 

stödboende eller hem för vård eller boende 

(HVB). 4

Familjehem 
Med familjehem avses ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna 

för vård och omvårdnad och vars verksamhet 

inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan 

antingen vara ett hem i barnets nätverk eller ett 

hem utanför barnets nätverk. 

Jourhem
Med jourhem avses ett enskilt hem som vid 

upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig 

vård och fostran. En placering i jourhem kan bli 

aktuell i avvaktan på att barnet eller den unge 

ska kunna flytta tillbaka till vårdnadshavarna 

eller i väntan på en mera varaktig annan lösning.

HVB
Med HVB (hem för vård eller boende) avses ett 

hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda 

för vård eller behandling i förening med ett 

boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, 

en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 

enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt.

En form av HVB är de särskilda ungdoms-

hemmen som tar hand om barn och ungdomar 

som behöver särskild tillsyn. En särskild 

myndighet, Statens institutionsstyrelse (SiS), 

ansvarar för de särskilda ungdomshemmen. 

Stödboende
Med stödboende avses en verksamhet inom 

socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 

16–20 år i ett eget boende med individanpassat 

stöd. Det huvudsakliga syftet med 

placeringsformen är att, under trygga former, 

träna och förbereda barnet eller den unge för 

ett självständigt boende och vuxenliv. 

4 Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, 
Socialstyrelsen, 2020

 LAGAR SOM REGLERAR PLACERING I 
FAMILJEHEM/HVB 
En placering enligt socialtjänstlagen (SoL) innebär att 

vårdnadshavare och socialtjänst har kommit överens 

om att barnet inte ska bo hemma. Beslutet kan också 

vara mot vårdnadshavarens och/eller barnets vilja 

(barn från 15 år) och då beslutas placeringen enligt 

Lagen om vård av unga (LVU). LVU är en tvingande 

lagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen när 

frivilliga insatser inte är möjliga. För att LVU ska kunna 

tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda2:

• Det ska föreligga ett missförhållande som har 

anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 

§ LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till 

den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de så 

kallade beteendefallen).

• Missförhållandet ska medföra att det finns 

en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas.

• Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg

Unga över 18 år med missbruk som inte samtycker 

till frivillig vård,  kan om de utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar 

risk att förstöra sitt liv och/eller kan befaras att 

allvarligt skada sig själv eller någon närstående 

och som inte samtycker till frivillig vård enligt SoL, 

placeras enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM)3 . 

1 Placerade barn och unga – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrel
2 LVU – handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2020
3 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
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Relationer och socialt 
samspel  
Socialt samspel är ofta utmanande för barn och unga med NPF och för många är bristen på goda, nära relationer ett 
vanligt problem. Det kan tära på självkänslan att ständigt hamna i konflikter och missförstånd på grund av oförmåga 
att tolka signaler och ett annorlunda socialt funktionssätt. Många unga med NPF känner sig ensamma och utanför och 
här spelar vuxenvärlden en viktig roll när det kommer till att erbjuda gemenskap och omtanke på ett sätt som den 
unge kan ta till sig. Utifrån forskning – och de barn och unga vi har samtalat med – så är det dock tydligt att boenden 
ofta brister när det kommer till att erbjuda goda relationer.

Avsaknad av nära relationer 
Många av de barn och unga som vi har träffat 
berättar om en avsaknad av omtanke och om 
deras längtan efter en närmare relation till någon 
vuxen på HVB eller i familjehemmet. Barnen 
och ungdomarna tycker att det är viktigt att 
personalen och familjehemsföräldrarna ska vara 
intresserade av hur de mår, hjälpa dem om de är 
ledsna och lyssna om de har något att berätta. 

Henrik, 16 år med adhd och autism, berättar om 
vad han tror är viktigast för placerade barn med 
NPF:

”Jag tycker det är kärlek. Och sen att man 
lyssnar mer på vad ungdomarna har att 
säga. De får inte sin röst hörd. De har ett 
helvete.”

Henrik beskriver vikten av att få kärlek och bli 
visad omtanke. Men även att känna sig lyssnad 
på genom att en vuxen finns nära och bryr sig. 
De barn och unga som vi har mött som bor i 
familjehem berättar att de tycker att det är viktigt 
att man får känna sig som en del av familjen. 

Alisa,17 år med autism, bor i familjehem och 
berättar:

”Att de ska vara snälla. Typ att det 
fanns en gemenskap och man blev mer 
som en familj. Jag skulle vilja ha det. Att 
de var lite mer engagerade, nu känner 
jag mig typ bara i vägen.”

Alisa menar att det är viktigt att man alltid 
blir inkluderad, genom att man till exempel 
får vara med och välja film på fredagskvällen 
eller att man känner att man har tillåtelse att 
ta från skafferiet om suget slår till. Barnen och 
de unga vi träffar säger även att de önskar att 
familjehemmet inte gör skillnad på dem och 
sina egna barn. De önskar även att familje-
hemsföräldrarna ska ta hänsyn till att det kan 
vara svårt för dem när de blir placerade. För 
samtidigt som de ska komma över separa-
tionen från den biologiska familjen så ska 
de knyta an till den nya familjen som de är 
placerade hos. I den skärpunkten ska barnet 
eller ungdomen hitta en plats och samtidigt 
förhålla sig till två familjer och eventuella 
spänningar dem emellan.
 
De barn och unga som vi har mött som bor 
på HVB vill att det ska kännas mer som ett 
vanligt hem där det finns vuxna som bryr sig; 
som i en familj. 



10

Ronja, 14 år med adhd, berättar om hur tydligt 
det är att hon bor på en institution och inte i ett 
vanligt hem: 

”Jag är institutionsskadad. Jag skulle vilja 
att dom inte är där för att få betalt utan för 
att dom bryr sig. Att det var mer normalt, 
att man alltså får äta när man  vill till 
exempel.”

I linje med det Ronja berättar så har flera barn 
som vi har mött vittnat om att det är tydligt att 
de bor på en institution och inte i en familj. De 
vuxna som de har i sin närhet får betalt för att 
vara där. De är inte där utav kärlek och omtanke. 
Ronja beskriver att allt är väldigt inrutat på HVB-
hemmet och att man bara får äta under bestämda 
tider. Det är inte som ett ”vanligt” hem där man 
kan gå och ta något ur kylskåpet om man känner 
för det. Flera barn och unga beskriver även hur 
det är svårt att knyta an och bygga relationer 
eftersom personalen skiftar och de upplever ett 
bristande engagemang. Flera av de barn och 
unga som vi har pratat med återkommer även till 
vuxnas tillgänglighet. De som har haft tillgång till 
personal dygnet runt beskriver det som viktigt. 
De som inte haft personal tillgänglig hela tiden 
önskar att de hade haft det. 

Flera av de unga återkommer till att det är svårt 
att känna tillit och öppna upp sig för personal. 
Det är en utmaning att bygga relationer då major-
iteten av barnen och de unga har erfarenheter av 
flera flyttar och vårdsammanbrott. Ronja berättar 
att hon bott i såväl familjehem, på HVB och på 
SiS. Hon hävdar att flyttarna och placerings-
formerna beror på henne, att hon har så många 
problem så att ingen klarar av henne. Grunden 
till flytt och uppbrott verkar ofta bero på att man 
inte har fått sina behov – relaterade till sin NPF – 
tillgodosedda. Barnen och ungdomarna beskriver 
uppbrott i form av korta placeringar och många 
omplaceringar, vilket är något som de tycker är 
viktigt att undvika. Det gör det svårare att någon-
sin känna sig som hemma, öppna upp sig och 
skapa en förtroendefull relation. Vad händer när 
ett barn inte har några trygga relationer eller blir 
nekad omtanke? 

Majken, 17 år med autism, som har varit utsatt 
för ett flertal sexuella övergrepp – både in-
nan och under tiden hon har varit placerad 
– beskriver konsekvenserna av att inte bli visad 
omtanke:

 ”Jag skulle vilja att någon skulle visa 
att dom bryr sig. Bara någon som vill 
prata med dig och visar att dom faktiskt 
lyssnar och tror på dig. Jag tappade mitt 
förtroende. Hade inte tillit för någon för 
dom brydde sig inte. Det gjorde att jag 
kände sig så annorlunda och ensam. Jag 
slutade öppna upp mig och tog inte emot 
hjälp och vård. Det var ändå ingen som 
brydde sig.” 

Vid placering, eller vid plötsliga uppbrott vid 
byte av vårdmiljö, blir en trygg relation extra 
viktig, och inte minst behovet av omtanke. 
Många av de barnen och ungdomarna vi har 
träffat undrar: ”Varför frågar ingen hur jag 
mår?”, ”Någon vuxen måste ju märka att något är 
fel?”, ”Varför pratar ingen med mig om det?”. 
Själva har de inte kunnat, vågat eller orkat berät-
ta om det som känts svårt. Många av barnen 
och ungdomarna känner sig därför övergivna 
med sina problem. En trygg relation mellan 
placerade barn och HVB-personal eller familje-
hemsföräldrar utgör grunden för utveckling 
på andra områden, att lära sig färdigheter och 
bygga självkänsla. När människorna man lever 
med däremot inte visar intresse, eller inte kan ge 
bekräftelse på att man duger eller är älskad som 
man är, så skapar det en känsla av utanförskap, 
ensamhet och gör det svårt att hitta motivation 
till förändringsarbete. 

Flera av barnen och de unga berättar om hur det 
gått fort när de har kommit till familjehemmet 
eller boendet. Plötsligt var det dags att snabbt 
rafsa ihop några saker och sen åka. Ingen vet 
riktigt vad som kommer att hända framöver. Vid 
placering eller de plötsliga uppbrotten vid byte 
av vårdmiljö så behöver barnen och ungdomar-
na ofta byta skola. Kan barnen och de unga 
däremot behålla sin gamla skola finns det en 
vinst med det, inte minst behovet av att vara en 
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del i ett sammanhang med jämnåriga och vuxna 
som bryr sig om en.  

Alisa, 17 år med autism, berättar att för henne 
så har skolan varit hennes enda trygga plats där 
hon har haft möjligheten att skapa naturliga 
relationer:

”Den enda plats där det finns någon vuxen 
som bryr sig är i skolan.” 

Skillnaden när någon bryr sig
De barn vi har träffat som har haft en positiv 
upplevelse under sin placering berättar ofta hur 
avgörande det har varit att det funnits någon 
vuxen som de kunnat prata med. Det kan ha 
varit en familjehemsförälder, boendepersonal 
men också en socialsekreterare eller lärare som 
har visat att den har brytt sig, tagit sig lite extra 
tid och som frågat om det svåra. Och eftersom 
majoriteten av barnen vi har pratat med har bott 
på flera olika HVB och/eller familjehem, så har 
de flera erfarenheter av hur det kan fungera i 
olika verksamheter. Det som tydligt framgår är 
skillnaden när någon visar att de bryr sig. 
Sara, 20 år och under utredning för adhd, berät-
tar om hur hennes andra HVB har hjälpt henne. 
Personalen visade att de brydde sig och engag-
erade sig, vilket skapade en familjär känsla på 
HVB-hemmet som möjliggjorde att hon kunde 
känna sig trygg och ta till sig vård och ta tag i 
sina egna problem: 

”Jag fick prata ut mer, och jag märkte att 
personalen fanns där mer än vad de gjorde 
på mitt gamla behandlingshem. Så det 
var väldigt mycket bättre. Här är de mer 
insatta, de vill verkligen hjälpa, de vill att 
man ska komma vidare, alltså att man ska 
öppna sig, att man ska träna på vissa saker. 
Så ja, alltså i det här behandlingshemmet 
så vart man som en familj, alltså 
personalen vart som en föräldrar, man 
kunde prata med alla. Och tjejerna vart till 
slut som systrar. Alltså man vart verkligen 
som en familj. Det gav mig möjligheten 
mig att stå på mina egna ben, och ta mer 
ansvar.” 

När vi frågar Sara om vad personalen gjorde just 
på det HVB-hemmet som var bra för att skapa den 
familjära känslan, så berättar hon:

”Personalen var jättebra, alltså de ville 
verkligen hjälpa en. Men alltså man såg det 
och man märkte det i gester. De kunde bete 
sig som vuxna, men sen också bjuda på sig 
själva. Var man ute och fikade kunde dom 
prata som ungdomar och bah ”kolla vilken 
snygg kille”, även fast de har en man. Det var 
såna saker, alltså som också gjorde att man 
öppnade upp sig till slut för dem.”

Likt Sara så är det många barn och unga som tyck-
er att det är viktigt att personal bjuder på sig själva. 
Det är en förutsättning för att man ska kunna 
bygga upp en relation och känna förtroende.

Kevin, 20 år med adhd och autism, har erfarenhet 
av två HVB. Ett HVB där personalen inte bry-
dde sig och vilket fick hans mående att drastiskt 
försämras. Efter mycket påtryckningar från Kevins 
familj och flera anmälningar mot HVB-hemmet 
blev Kevin placerad på ett nytt HVB. Här kände 
Kevin att han behandlades som människa och att 
personalen brydde sig:

”Alltså, enkelt kan jag typ säga att de 
behandlade mig som en människa. De ville 
hjälpa. De var stränga, fast det kändes bra, 
för de var stränga för man kände att de 
brydde sig. Hemmet pushade verkligen för 
att någonting skulle hända. De hjälpte mig 
både emotionellt och praktiskt.”

Kevin berättar för oss att det var här ”allt vände” 
och att personalen har betytt mycket för hans 
tillfrisknande. Personalen visade att de brydde 
sig och när han vågade lita på dem så började 
han lyssna på deras råd och märkte då att han 
började må mycket bättre. De barn och unga vi 
har samtalat med säger att vuxna som bryr sig 
är en förutsättning att kunna ta till sig vården på 
ett konstruktivt sätt. De goda mötena har direkt 
betydelse för i vilken mån de unga kan ta till sig 
det stöd och den vård de behöver när de vårdas 
utanför hemmet. 
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De ungas 
egna  
önskemål

• Bli visad omtanke, kärlek och intresse 
• Känna tillhörighet och samhörighet
• Att boendepersonal och socialsekreterare 

bryr sig 
• Någon som finns där när man är ledsen
• Att man blir som en del av en familj
• Att vuxna ”bjuder på sig själva” 
• Hjälp att hantera och bevara relationer till 

biologiska föräldrar
• Hjälp med socialt stöd och sociala relationer
• Att vuxna bygger upp en tillit, ett förtroende 

och tar sig tid
• Att de vuxna respekterar ens integritet men 

samtidigt visar att de finns där
• Att man inte behöver byta skola vid 

placering eller vårdsammanbrott
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� SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 
För barn och unga som omhändertas förändras livssituationen 
drastiskt. Förändringarna skiljer sig beroende på tidigare miljö 
och anledningen till varför man blir placerad. De flesta barnen 
har dock ett tung personligt bagage med sig när de blir place-
rade. Ett bagage som de kommer behöva hjälp att hantera. När 
du som barn blir placerad hamnar du oftast i en situation där det 
finns en avsaknad av naturliga relationer till föräldrar, syskon, 
familj och vänner. Du har ofta behövt byta skola och du har 
behövt lämna ditt hem. Att vid en placering eller byte av vård-
miljö samtidigt klara av annat som pågår; såsom saknad efter 
närstående, utredningar och ny skola så krävs vuxna som visar 
att de bryr sig om en. Ett gott bemötande präglat av omtanke 
från HVB-personal och familjehemsföräldrar går hand i hand 
med barnets rätt till delaktighet och ett ändamålsenligt om-
händertagande. Graden av tillit till de vuxna som är involverade 
i omhändertagandet är avgörande för barnets aktiva deltagande. 
Det goda mötet ger barnet och den unga möjlighet att uttrycka 
sig och känna sig betydelsefull. När människorna man lever med 
däremot inte visar så mycket intresse, eller inte ger bekräftelse på 
att man duger eller är älskad som man är, så skapar det en känsla 
av utanförskap och ensamhet. 

Placerade barn och unga med NPF är en särskilt utsatt och 
sårbar målgrupp som behöver stöd i planeringen av sina insatser 
och hjälp att hitta strategier för att kunna hantera relationer och 
fördela sin energi. Där blir trygga relationer extra viktigt för att 
fullt ut kunna utveckla sina färdigheter och självkänsla. 

Vuxna som möter barn och unga som är placerade med NPF 
behöver ha kunskap och förståelse för konsekvenserna av den 
upplevda utsattheten av att vara placerad, men även kunskap om 
NPF för att förstå barns och ungas beteende. Det krävs för att 
kunna våga stå kvar och fortsätta att erbjuda sitt stöd. För barn 
och unga som utsatts för upprepade kränkningar från vuxna och 
behövt försvara sig själva, får svårt att känna tillit. Att dedikera 
tid till barnet eller ungdomen, på hens villkor, är ett bra sätt att 
bygga en förtroendefull relation som möjliggör viktiga samtal 
och kan hjälpa barnet eller ungdomen att må bättre. Vi ser därför 
att respekt, lyhördhet och verkligt intresse är en förutsättning för 
gott omhändertagande. 
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Bli lyssnad på 
Många av de barn och unga vi har pratat med upplever att de aldrig blir lyssnade på – varken i mötet med sin 
socialsekreterare eller på sitt HVB- eller familjehem. Rätten att komma till tals handlar inte bara om att barnet och 
den unga ska få uttrycka sin åsikt om vad som är bäst för hen. Det handlar också om barnets rätt att framföra sina 
tankar, känslor och upplevelser. Det ligger sedan till grund för barnets rätt till delaktighet. 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 125 , har 
barn och unga har rätt till inflytande och att bli 
lyssnade på. Man ska även säkerställa att barn 
med funktionsnedsättning erbjuds stöd för att 
fritt kunna uttrycka sina åsikter, och att dessa 
åsikter ska tillmätas betydelse 6.  All kommuni-
kation förutsätter att någon lyssnar och många 
av de barn och unga vi har mött längtar just 
efter att bli lyssnade till. 

Vuxna bestämmer
Alla barn har rätt att få säga sin mening, bli 
lyssnade på, och vara med och fatta beslut 
som rör dem. Det betyder inte att barn ska 
bestämma själva, men de har rätt att vara med 
och bestämma. Ett stort ansvar vilar på vuxna – 
barnkonventionen ger barn särskilda mänskliga 
rättigheter just för att barn är särskilt utsatta 
och beroende av vuxna vars ansvar är att ge 
dem skydd och stöd, och att jobba för barns 
rättigheter. 

Sarah, 14 år med adhd:

”Det är de vuxna som bestämmer, liksom så 
här ʼJa, men vi ser vad som är bäst för dig, bla, 
bla, blaʼ. Men jag tror inte riktigt på det där, jag 
tycker det är lite bullshit. Jag tror att det bästa 
är att lyssna på vad ungdomen vill, för att jag 
tänker alltså att, man känner ju sig själv bäst.” 

Flera barn och ungdomar berättar att de inte får 
den hjälp de har rätt till – till exempel att få ta 
del av information om varför de är placerade, 

5 Barnkonventionen, artikel 12
6 Barnkonventionen, artikel 7

vilken behandling som är aktuell, hur länge de 
ska vara placerade och varför. 
Mohammed, 16 år med adhd, berättar för oss 
att han inte vet varför han är placerad:

”Alltså, soc sa bara ʼdu kommer flytta 
till något boende om någon vecka 
eller såʼ. Jag fick ingen information 
överhuvudtaget.”  

Likt Mohammed så är det många av barnen 
som upplever att de inte fått information om 
varför de är placerade. Att inte få information 
om deras liv bidrar till en känsla av hopp-
löshet. Flera uppger att det känns som att 
ingen bryr sig om dem när ingen berättar vad 
som händer.

Kim, 16 år med adhd och autism, identifierar 
sig som icke-binär och trans. Hen berättar om 
hur viktigt det varit för henom att hamna på 
ett hbtqi-vänligt HVB:

”Det är jättefel, för de lyssnar inte. Till 
exempel så har jag sagt att jag verkligen 
vill hamna på ett boende för hbtqi-
personer eller för både och. Då tycker 
jag att man borde ta det på fullaste 
allvar. Vilket de inte gör.”

Kim berättar att hen har blivit utsatt för våld, 
hot och kränkningar på grund av sin köns-
identitet och sexualitet på flera boenden. Det 
har därför varit viktigt för hen att bli placerad 
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på ett hbtqi-vänligt boende. Kim har uppgett 
det till sin socialsekreterare vid flertal tillfällen 
men tycker att de varken lyssnar eller tar hens 
upplevelser på allvar. Forskning har visat att 
utsatta barns egna beskrivningar behövs för att 
förstå deras situation och för att kunna ge dem 
rätt stöd7. Alla barn och unga som vi har pratat 
med säger att de vill vara med och påverka hur 
placeringen ska gå till. Att lyssna på barnen kan 
bidra till ett ökat självförtroende hos barnet och 
få dem att känna sig delaktiga i beslut som tas 
som rör dem. Att komma till tals och bli lyssnad 
på är i sin tur en förutsättning för att barnet ska 
kunna få inflytande och i vissa fall själv bestäm-
ma i en fråga. Barns delaktighet är som sagt inte 
detsamma som att barnet ska bestämma men det 
är viktigt att klargöra för barnet och ungdomen 
att dennes åsikter och erfarenheter är viktiga och 
kommer beaktas, även om det är mycket annat 
som påverkar ett beslut. 

De hör, men de lyssnar inte
En förutsättning för att barn och unga ska berätta 
om viktiga saker är att de känner att de vuxna är 
genuint intresserade och verkligen lyssnar. Och 
lyssna betyder mycket mer än att bara vara tyst 
när barnet pratar. Det gäller också att försöka 
förstå vad som sägs och ibland vad som inte sägs.

Många av barnen och ungdomarna som vi har 
träffat tycker att de vuxna inte lyssnar orden-
tligt. Flera har upplevt att HVB-personal och 
familjehemsföräldrar sitter och läser tidningen 
eller tittar på TV när man pratar och inte ger full 
uppmärksamhet när man har något viktigt att 
berätta. 

Merra, 17 år med autism, som har bott på HVB 
tycker att en grundförutsättning för samtal är tid:

”Det är svårt att öppna upp sig. Därför behöver 
vuxna kunna ge tid och visa att dom verkligen 
lyssnar och är där för dig. Man blir inte priorit-
erad och man känner sig inte viktig. Man vill bli 
omhändertagen liksom.”

Merra menar att det är bättre att vuxna som inte 
har tid att stanna upp ett par minuter för att 

7 Cater, Å. Vad barn säger om våld. Barns röster om våld. Att 
lyssna, tolka och förstå. 2:a uppl. ed. Malmö: Gleerups; 2015.

lyssna, kan säga något i stil med ”Jag förstår att det 
här är viktigt för dig. Kan vi prata om det senare?”. 
Då kan man bestämma en tid när man faktiskt kan 
prata och bli lyssnad på, annars känner man sig 
ständigt bortprioriterad och det kan resultera i 
att man helt slutar försöka prata om det som är 
viktigt för en.

Cajsa, 14 år med 
adhd, berättar om 
hur hon inte 
känner sig 
lyssnad på av 
personalen på sitt 
HVB: 

”Jag kan sitta och prata 
med dem och de sitter och 
lyssnar på vad jag säger, men 
det känns inte riktigt som att de 
förstår.” 

För att barnet och ungdomen ska känna sig delak-
tigt måste hen ha möjlighet att göra sig hörd och 
kunna påverka sin egen situation. Barn och unga 
behöver lyssnas på, och de behöver erbjudas stöd 
utifrån deras NPF för att kunna formulera sina 
åsikter och dessa åsikter ska man ta hänsyn till. 
Det är därför viktigt att familjehem och person-
alen på HVB är insatt i hur kommunikation ska 
fungera utifrån den enskildes NPF-diagnos. Detta 
förutsätter att det finns en bred kunskap om NPF 
och en stor verktygslåda med olika kommunikativa 
hjälpmedel – som hur digitala hjälpmedel och visu-
ellt stöd i form av skriven text och bilder, som till 
exempel sociala berättelser och ritprata, kan under-
lätta förståelsen. Det är även viktigt att det finns en 
flexibilitet kring hur, var och när man ska samtala 
– till exemepel att det inte är krav på ögonkontakt, 
att man kan samtala under en promenad eller när 
man kör bil och att man ställer ledande frågor om 
det är svårt för den unga att själv formulera sina 
frågeställningar.

Möten
Barnen och unga är experter på vad som är viktigt 
i deras egen vardag. Trots detta så upplever många 
unga att de inte blir lyssnade på under möten. 
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Hanna, 14 år med add, berättar om hur hon har 
slutat gå på möten för att ingen ändå lyssnar på 
vad hon har att säga:

”Ja, men alltså, jag har slutat gå på de där 
mötena. De lyssnar inte på mig. Jag ser 
ingen anledning till att gå på dem längre 
faktiskt. Jag kan sitta med typ i tio minuter. 
Sen går jag.” 

Hanna delar erfarenhet med många andra barn 
och unga som vi har pratat med angående att 
vuxna bara sitter och pratar med varandra under 
mötet. Man känner sig inte inbjuden i samtalet 
och upplever att det är de vuxnas – snarare än de 
ungas egna behov – som hamnar i centrum. 
 
Kevin, 20 år med adhd och autism, berättar hur 
viktigt det är att man får uppbackning av en 
vuxen under mötet. Om man har någon som tar 
den ungas parti så kan möten faktiskt vara bra 
och det kan göra så att man får igenom saker:

”När jag sa någonting till hemmet, nästa 
dag så hade vi ett möte om det. Eller i 
alla fall inom veckan så hade de kallat … 
De hade kallat dit soc, och så skulle vi ha 
ett möte om och prata igenom allting. De 
backade mig och sen så såg hemmet till att 
det verkligen blev av.” 

Det är flera barn och unga som föreslår att man 
borde bli tillfrågad om man vill ha med sig någon 
vid mötet. Till exempel om man har en trygg 
vuxen i sin närhet, det kan till exempel vara en 
lärare som man känner sig trygg med, och som 
man vet tar ens parti. För om det är en vuxen i 
rummet som bryr sig om en, så kommer de andra 
vuxna tvingas lyssna på vad man har att säga. 
Kevin berättar för oss att få komma till tals, och 
uppleva att hans åsikter har ett värde, minskade 
hans känslan av maktlöshet och exkludering.

Socialsekreterarens viktiga roll 
Socialsekreteraren är viktig för barnet och ungdo-
men då hen har ett mycket stort inflytande över 
barnets liv från det att en utredning påbörjas, till 
att en placering avslutas. Barnen och ungdomar-

na tycker att det är viktigt att socialsekreterare är 
snälla, omtänksamma och lyssnar om man har 
något att berätta. 

I våra samtal med barn och unga är dock brist-
fällig kontakt med sin socialsekreterare ett av de 
vanligaste klagomålen. Många unga berättar att 
det kan vara svårt att få tag i sin socialsekreterare 
och att det är jobbigt när de måste byta social-
sekreterare. 

Mikael, 16 år med adhd säger:

”Det är väldigt vanligt att ungdomar 
inte ens vet hur deras soc-handläg-
gare ser ut.”

I en granskning8 av situationen 
för barn på HVB som Inspek-
tionen för vård och omsorg 
(IVO) genomförde 2017 så svarar 
drygt 80 procent av de tillfrågade 
barnen och ungdomarna, med 
erfarenhet av placering på HVB, att de 
tycker att det är mycket eller ganska viktigt 
att ha en nära kontakt med sin socialsekreterare. 
Granskningen visar dock att en tredjedel av 
barnen inte haft eller fått möjlighet till enskilda 
samtal med socialtjänsten. Hälften av barnen har 
inte fått regelbundna besök av socialtjänsten i 
de HVB de bor på. Var femte barn upplever att 
det är svårt att prata med sin socialsekreterare 
och nästan lika många upplever att de inte blir 
lyssnade på9. Bilden bekräftas av de barn och 
unga som vi har mött. Andra aspekter av kom-
munikation som barnen tar upp är att de vill bli 
tillfrågade om hur kommunikationen ska gå till. 
Dels hur ofta man ska ha kontakt och att ens so-
cialsekreterare förklarar när hen är tillgänglig och 
hur lång tid det kan ta innan man får återkop-
pling. Man tycker även att det är viktigt att ens 
socialsekreterare ska kunna prata på telefon och 
följa upp hur läget är mer kontinuerligt. Man vill 
även bli informerad om en socialsekreterare är 
sjuk eller har semester och om det finns en annan 
person man i så fall kan ta kontakt med. En god 
och genomtänkt organisation gynnar alla, men i 
synnerhet de unga med NPF som har ett stort be-

8 Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Får barn som bor 
på HVB tillräckligt stöd av socialtjänsten? Nationell tillsyn av 
socialtjänstens uppföljningar gällande vården av barn som bor i 
HVB, 2017
9 Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Får barn som bor på 
HVB tillräckligt stöd av socialtjänsten? Nationell tillsyn av soci-
altjänstens uppföljningar gällande vården av barn som bor i HVB, 
2017 
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hov av tydlighet, förutsägbarhet och struktur. 
Förutsägbarhet och tydlighet är förutsättnin-
gar för att barn och unga med NPF ska känna 
sig delaktiga och trygga. De unga menar att 
de är benägna att dela med sig mer om de har 
en socialsekreterare som visar att de bryr sig; 
som är engagerad i relationen. 

Karl, 16 år med adhd har en positiv upplevelse 
av sin socialsekreterare just för att hon har 
visat att hon bryr sig:

”Hon kan ta sig tid att bara sitta och 
prata allmänt också. Hon pratar inte 
bara om allt som är dåligt, hon pratar 
inte om allt som är bra. Hon frågar hur 
det är med mig och tjejen. Man märker 
att hon genuint bryr sig”. 

När vi frågar om vad som gör en social-
sekreterare bra svarar barn och unga enhälligt 
att det är att hen bryr sig. Det gör de genom 
att bara lyssna till hur barnet mår, se till dess 
behov och anpassa bemötande och kommuni-
kation efter det.

Saras berättelse 
– det goda mötet 
Sara blev placerad på HVB när hon var 14 år och 
kommer inte ens ihåg hur många socialsekreterare 
hon har haft. De har bytt arbetsplats eller tjänst på 
grund av organisatoriska skäl eller för att Sara har 
blivit förbannad för de har sagt fel sak vid fel tillfälle. 
Till exempel så har ett flertal socialsekreterare kom-
menterat Saras beteende och hotat henne med att bli 
placerad på SiS. Hur skulle hon bete sig? Hon är mer 
eller mindre inlåst på ett HVB där hon vantrivs. Det 
fanns ingen som brydde sig där. Det var tydligt att 
personalen var där bara för att dem fick betalt och 
inte för att de brydde sig. Sara mådde väldigt dåligt 
under denna period, hon var deprimerad och när 
hon berättade för personalen att hon inte ville leva, 
så ryckte de på axlarna. Sara hade dessutom ingen 
kontakt med sina biologiska föräldrar och hon hade 
ryckts bort från sina vänner i samband med placer-
ingen. Hon var helt utelämnad åt sin ensamhet. 

Det var inte så att Sara inte hade försökt att göra 
något åt situationen. Hon hade flera gånger kontak-
tat sina socialsekreterare för att berätta om hur hon 
vantrivdes på HVB-hemmet. Men det var aldrig 
någon som lyssnade på henne. För att inte gå under 
så tog hon saken i egna händer och rymde från 
hemmet. Vad skulle hon göra? Hon upplevde att det 
skulle bli hennes undergång om hon stannade kvar. 
Hon rymde flera gången men blev efterlyst och upp-
hittad varje gång.

Efter något som kändes som hundratals socialsekreter-
are, så fick Sara ännu en ny socialsekreterare. Det var 
en kille som hette Jan. Sara hade inga förväntningar på 
mötet med Jan. Det skulle antagligen bli samma visa 
som alla andra gånger. Jan skulle ge en uppläxning om 
att det inte är bra att rymma och om han frågade Sara 
vad hon tyckte så skulle han ändå bara börja avbryta 
henne med massa dumma förbättringsförslag ”tänk så, 
gör så”. Det hade gjort henne skeptisk och hon kände 
inte längre något förtroende för socialsekreterare.
Men när Sara träffade Jan märkte hon fort att det här var något annat, 



han lyssnade på henne. Han frågade henne 
och lyssnade till det hon hade att säga och hon 
märkte att han brydde sig. Hon kunde berätta 
allt – om hur illa det var på boendet, om hur 
hon mådde och varför hon rymde och hon 
märkte att han förstod. Han tog hennes parti, 
han sammankallade till SIP-möten där han stod 
på hennes sida mot HVB-hemmet som enbart 
bara pratade om hur problematisk hon var. Han 
inkluderade henne i samtalet. Det var inte längre 
massa vuxna personer som pratade om Sara, utan 
vuxna som pratade med Sara.
Sara kände mer och mer förtroende för Jan och 
det var verkligen den bästa socialsekreteraren 
hon någonsin hade haft. Hon kände att han 
trodde på henne och att hon fick en chans att 
motbevisa det som stod i alla papper. Han kunde 
prata och ge information på ett annat sätt, hon 
kände att hon för första gången förstod det som 
sades. Det var inget juridiskt myndighetsnack 
utan han talade som en människa till en annan 
människa. Han frågade henne även hela tiden om 
hon förstod och om hon hade några frågor.

Sara blev placerad på ett nytt HVB men hon 
kände inget förtroende för boendepersonal efter 
det hon hade varit med om innan. Så Sara rymde 
ännu en gång. Hon blev upphittad och förd 
tillbaka till boendet. Jan förklarade här för Sara 
att om hon faktiskt rymmer en gång till så kom-
mer konsekvensen bli SiS. Sara blev lite ställd, 
hon hade hört det här från socialsekreterare förut 
men den här gången var det inget hot, utan mer 
som ett konstaterande, en naturlig kon-
sekvens. Han sa det med hjärta och han gav 
henne en chans att motbevisa för alla vad de 
trodde om henne. Hon var inget ”förlorat 
fall” och hon skulle visa dem! Och det gjorde 
Sara. Hon rymde inte någon mer gång efter 
det och precis som Jan rådde henne så gav hon 
det nya HVB-hemmet en chans. Det visade sig att 
det nya HVB-hemmet var mycket bättre. Det tog 
såklart en tid att bygga upp ett förtroende men 
till slut så släppte hon in dem. Hon började till 
och med se dem som sin familj. Det gjorde så att 
hon kunde ta emot vården, bland annat kunde 
hon påbörja en utredning för adhd. 
Sara känner att hon idag mår mycket bättre. Hon 

har flyttat från HVB-hemmet och bor i en egen 
lägenhet. Hon har dock fortfarande kontakt 
med boendepersonalen och flera av de andra 
boende. Hon har börjat studera och står idag 
på egna ben. Sara tycker att det är viktigt att 
uppmärksamma situationen för placerade barn 
och ungdomar med NPF. Hon menar att det är 
en förutsättning att barn och unga blir lyssnade 
till och får vara delaktiga i beslut som berör dem. 
Sara vet att en person kan göra skillnad och för 
henne var det Jan.



20

De ungas 
egna  
önskemål

• Väg in det som de unga säger istället för att 
enbart lyssna på andra vuxna

• Tala inte och bestäm saker över ungas 
huvuden

• Fråga om man vill ha med sig en trygg vuxen 
på möten

• Ta initiativ till att prata och fråga hur barnet 
eller ungdomen mår

• Ha inte möten där man ändå inte lyssnar på 
barnet eller ungdomen

• Lyssna till ungas önskemål vid placering och 
vilket behov de har av stöd

• Ta det barn och unga säger på allvar och 
agera om något är fel

• Anpassa kommunikation och möten efter 
diagnos

• Avsätt gott om tid till att lyssna 
• Ha kontinuerlig kontakt och göra 

uppföljningar med barn och unga
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� SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 
Gemensamt för alla barn och unga i rapporten var viljan att 
berätta om sina erfarenheter för en vuxen som hade tid och 
vilja att lyssna. Barnen och ungdomarna vill att vuxna ska tro 
på dem och förstå hur de har det. Det var flera av de barn och 
unga som intervjuades som sa att detta var första gången som 
de fått möjlighet att formulera sig kring deras erfarenhet av att 
vara placerad. Under intervjuerna visade det sig även att flera av 
barnen och ungdomarna inte kom ihåg eller kände till saker om 
sin bakgrund och varför de var placerade. Avsaknaden av samtal 
har skapat en känsla av att sakna sammanhang som kan leda till 
dålig självkänsla och maktlöshet. De flesta barnen och unga med 
dessa upplevelser tappar även tilltron till vuxna och samhället 
i stort. Utan vuxna med kunskap och rutiner för att lyssna till 
barn så kommer verksamheter som har till uppgift att förbättra 
barns livsvillkor aldrig att utvecklas till det bättre. För att barn 
och unga som är placerade med NPF ska få det stöd som det 
behöver och har rätt till krävs det att vuxna som bemöter barnet 
eller ungdomen har tid och vill lyssna på barnet eller ungdomen. 
Vi kan inte förvänta oss att ett barn som befinner sig i en utsatt 
situation ska vända sig till en vuxen för att få berätta, tvärtom 
kan barnet eller ungdomen ha ett sätt som gör att den vuxna 
känner sig avvisad eller osäker på om de vill prata. Vuxna som 
möter barnen och unga som är placerad behöver ha kunskap och 
förståelse om både NPF men även den utsatthet som det innebär 
att vara placerad. Det är samhällets och de vuxnas ansvar att ta 
initiativ till samtal och ge stöd till varje barn och ungdom som 
har behov. 
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Trygghet
I det här avsnittet kommer vi beskriva vad de unga anser är viktigt för att känna sig trygga. I de möten vi haft med 
unga har det framkommit att trygghet ofta saknas i de ungas vardag, vilket påverkar deras möjlighet till delaktighet 
och livskvalité. Det handlar om att man inte har fått möjlighet att förbereda sig inför flytt, att inte få information alls 
eller på ett sätt så att man förstår. Om att inte få svar på sina frågor, om uppbrott och om en vardag som präglas av 
hot och våld.  Men vi har också tagit del av goda erfarenheter. Bland annat genom Kevins berättelse, som efter en svår 
period kom till ett HVB där han kände sig trygg och kunde utvecklas. Genom att lyfta de goda exemplen kan vi lära oss 
om vad placerade barn och unga med NPF behöver för att känna sig trygga. 

Trygghet kan beskrivas som ett samlingsbe-
grepp för både fysiska, psykiska och existen-
tiella aspekter på välbefinnande och är en 
förutsättning för att kunna och vilja vara delak-
tig. Är vi otrygga går mycket tid och kraft åt att 
överleva dag för dag och hantera de känslor som 
följer med otrygghet: oro, rädsla, ångest och 
kanske till och med skräck. De barn och unga 
som vi har mött beskriver bland annat trygghet 
så här: 

• Att bli talad till i lugn samtalston utan skrik
• Att inte få stryk
• Att få en lång kram när man mår dåligt 
• Att inte behöva vara rädd eller orolig
• Att veta vad som förväntas och vad som 

kommer att hända
• Att ha personal nära

Barns rätt till trygghet regleras i barnkonven-
tionen. Varje barn har rätt till social trygghet, det 
vill säga en levnadsstandard som är skälig för att 
trygga barnets utveckling10. Varje barn har också 
rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld 
och mot vanvård eller utnyttjande11. Vi vet från 
forskning att barn och unga med funktionsned-
sättning är mer utsatta för våld än andra barn 
och unga, vilket bland andra Barnombudsman-
nen skrivit om12. Även barn på institution är mer 
utsatta för våld än andra barn13 . De unga vi har 
mött bär alla med sig erfarenheter av otrygghet, 
vilket har påverkat dem på olika sätt. 

10 Barnkonventionen artikel 26 och 27
11 Barnkonventionen artikel 19
12 Respekt – barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd, 
Barnombudsmannen (BO), 2016 
13 Barn som utsätts för fysiska övergrepp, Socialstyrelsen, 2010

Förberedelse och förutsägbarhet 
Många av de unga vi mött berättar att de 
knappt fick någon information alls innan 
de placerades. Flytten har skett hastigt, ofta 
samma dag som de fick veta vart de skulle. 

Majken, 18 år med autism, beskriver hur det 
gick till när hon skulle placeras på ett HVB: 

”De sa till mig dagen när jag skulle flytta 
… Jag var ju på psykiatrin, som sagt. Och 
så kom socialen och sa till mig att ʼJa, 
men du ska flytta till ett HVB som heter 
X-gårdenʼ och jag bara ʼJaha, okejʼ. Och 
så sa de ʼJa, men packa din väska och så 
kan vi dra när du är redoʼ”. 

Majken berättar att hon inte förstod varför 
hon placerades på HVB eller vad det var för 
ett ställe och att första tiden blev svår med 
mycket oro och ångest. Andra gången hon 
flyttade så fick hon möjlighet att förbereda 
sig och då blev det bättre. Majkens erfaren-
heter belyser vikten av att få förbereda sig 
innan man flyttar, genom att få hälsa på eller 
åtminstone få se ett fotografi. De barn och 
unga som vi har mött uppger att det är bättre 
att ge den information man har, än ingen alls. 
Om man till exempel vet att den unge ska till 
HVB, men ännu inte bestämt vilket så är det 
bra att informera om vad ett HVB är istället 
för att inte säga något alls.
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De unga berättar också om oro inför placering. 
En del har hört historier om familjehem och 
HVB från andra ungdomar. Som Felix, 16 med 
adhd: 

”Man visste aldrig, var kommer jag hamna? 
Hur kommer familjen se ut? Kommer jag 
trivas? Kommer det vara bra? Man har ju 
hört historierna om andra vänner som 
blir utplacerade, att de inte har haft det 
bra. Grejen är att alla familjehem är inte 
så bra. Väldigt många som har sagt ʼmina  
familjehemsföräldrar slog migʼ och ʼde 
låste in migʼ och så vidare.”

Felix fick ingen information, utan lämnades 
ensam med sin oro. Han har viktiga tankar om 
hur socialtjänsten kunde ha gjort istället: 

”Hade det gjorts professionellt så hade 
jag ändå fått prata med dem, fått åka hit, 
kanske rentav sova över i det som skulle 
bli mitt rum för att ändå känna på hur det 
är. Fast det blir bara pang, bom, du ska bo 
här.” 

Felix erfarenheter synliggör vikten av att social-
sekreteraren och eventuellt andra vuxna fångar 
in vilka frågor den unge har och tar reda på om 
det finns någon oro. 

En del har erfarenhet av att bara föräldrar 
informeras inför placering. Som Lina, 20 år och 
som utreds för adhd: 

”Så jag fick inte så mycket information 
över huvud taget, eller … ja, jag fick inte 
alls information, utan den gick till min 
mamma, så de trodde att hon skulle 
ge informationen till mig, men jag och 
mamma hade jättedålig kontakt, så jag fick 
inte reda på någonting alls.” 

Barn och unga har rätt till information som rör 
deras liv enligt barnkonventionen artikel 12, 
då det är en förutsättning för delaktighet och 
inflytande.14

14 Barnkonventionen artikel 12

Barn med NPF kan ofta behöva extra tydlig in-
formation och att man säger saker flera gånger 
och på olika sätt. Det kan innebära att man som 
vuxen behöver använda kommunikationsverk-
tyg som bildstöd eller att man både ritar och 
skriver samtidigt som man informerar 
muntligt. Fråga den unge om hur 
hen vill att man informerar 
om viktiga saker och säk-
erställ alltid att den unge 
verkligen har förstått 
vad det man säger in-
nebär på ett sätt som 
är begripligt. Detta 
skapar en förutsägbar-
het som för personer 
med NPF ofta är helt 
nödvändig för att man ska 
känna sig trygg. 

Jenny, 21 år med autism, tycker att 
vuxna som lämnar viktig information till unga 
med NPF ska säkerställa att de unga förstår och 
att man då kan fråga: Kan du återberätta vad jag 
precis har sagt med egna ord?

Att inte förstå varför man är placerad och vad 
som ska hända  
Förutsägbarhet och begriplighet i sin vardag är 
något som är viktigt för de flesta, men för barn 
och unga med NPF är det grundläggande för att 
fungera och må bra.

Viktoria, 14 år med adhd:

”Jag förstår fortfarande inte varför jag är 
kvar här. Det snurrar fortfarande i mina 
tankar, för att egentligen så tycker jag 
inte att jag har en anledning att bo på ett 
HVB.” 

Flera av de unga vi mött beskriver att de inte 
riktigt förstår varför de är placerade eller vad 
som ska hända framöver. Ännu mindre har de 
gjorts delaktiga i sin egen planering. 

Kevin, 20 år med autism och adhd, säger att 
han efter två vistelser på HVB fortfarande inte 
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förstår varför han placerades från första början:  

”Alltså, jag förstår fortfarande inte riktigt 
varför jag blev bortskickad. Jag tror det 
var … jag var deppig, och så var det … det 
gick svårt, svårt för mig i skolan. Alltså, 
inte med själva motivationen, utan bara 
att jag var okoncentrerad.” 

Kevin säger att den egentliga orsaken till hans 
placering var att BUP och socialtjänsten inte 
kunde samarbeta. Han mådde till slut så psykiskt 
dåligt att socialtjänsten och BUP inte gav honom 
något annat val än att välja mellan att läggas in 
för tvångsvård eller flytta till HVB. 

De unga beskriver att frågor som: varför man 
bor på ett HVB, vad man förväntas göra, vilken 
hjälp man ska få och vad som ska hända härnäst, 
ofta lämnas obesvarade. Även om man får infor-
mation, så kanske man inte förstår den. 

Jenny, 21 år med autism beskriver det så här: 

”Ibland när man inte mår så bra så har 
man svårt att ta in informationen som man 
får. Då måste informationen vara ännu 
tydligare. Lite som att man först förklarar 
på universitetsnivå och sedan får jobba sig 
nedåt.” 

Erik, 16 år med adhd och autism, säger att han 
aldrig har förstått varför han inte får bo med sin 
mamma. Han har varit placerad i familjehem 
sedan han var liten och bor nu på HVB. När Erik 
inte fick några svar på varför och om han skulle 
få flytta hem till sin mamma, samtidigt som han 
kände vantrivsel i familjehemmet, så såg han 
inte längre någon annan utväg än att rymma: 

”Jag har inte velat bo kvar, så jag har ringt 
dem flera gånger. Sen sa de till slut att 
… För jag började rymma därifrån och 
allting. Så sa de att ʼOm du sköter dig, så 
får du bo kvar i familjehemmet. Om du inte 
sköter dig, så får du flytta härifrån´. Så jag 
slutade sköta mig, för jag ville inte bo kvar 
där.” 

Att inte få svar på de frågor som är absolut vikti-
gast för en, är något som Erik delar med flera av 
de unga vi mött. Vi ser att det skapar stress och 
otrygghet, vilket i sin tur omöjliggör delaktighet. 
Som tidigare nämnts så är det viktigt att förutom 
att ge information, göra det på sätt som blir tyd-
ligt och begripligt för den unge samt säkerställa 
att hen verkligen förstår. Detta menar vi är 
extra viktigt när vi möter barn och unga 
med NPF. 

Uppbrott 
Vi vet att brist på stabilitet och tryg-
ghet kan skapa stora svårigheter för 
personer med NPF. Hur blir det då 
om man får flytta gång på gång och 
dessutom har med sig svåra erfarenheter 
i bagaget? Kim, 14 år med adhd och trotssyn-
drom, berättar att hon bott såväl i familjehem, 
på HVB och på SiS. Hon tänker att det har med 
henne att göra, att hon har så många problem så 
att ingen klarar av henne. 

Arvid, 17 år med adhd har bott på flera olika 
boenden beskriver känslan så här: 

”Ja, jag kommer vara här ett tag, sen 
kommer jag till nästa. Det var aldrig riktigt 
det här att ʼhär kommer jag vara, här 
kan jag slappna av, det går att göra det 
hemaktigt härʼoch vad man ska säga.” 

Att aldrig känna att man kan landa och hitta en 
stabilitet i tillvaron omöjliggör både trygghet och 
möjlighet till delaktighet. Särskilt svårt är detta 
om man är ett barn och dessutom har en NPF. 

De unga beskriver att alla dessa flyttar mellan 
boenden skapar en otrygghet och en känsla av 
”att inte höra till”. Struktur och förutsägbarhet 
rubbas, vilket i sin tur skapar stress. De beskriver 
att man inte vet vart man ska hamna nästa gång, 
vilket gör att man undviker att berätta om att 
man inte har det bra där man nu bor, för tänk om 
det blir ännu värre nästa gång?

Att rymma blir för en del unga ett sätt att ta 
makten över sitt eget liv. Några kan se att deras 



26

svårigheter med impulskontroll och konsekvens-
tänk har gjort att de ofta rymmer. 
Viktoria, 14 år med adhd berättar att hon ofta 
rymde, men när hon kom till det HVB där hon 
bor nu, så behövde hon inte det längre. Vi frågar 
vad som blev skillnaden: 

”Jag vet inte. Jag kom i väg till skolan och 
jag skötte mig. Och jag har alltid haft 
impulser till att dra. Det har inte behövt 
varit så stora grejer, men jag har alltid ... 
Alltså, jag har inte brytt mig, så jag har bara 
dragit. Men där drog jag inte ... alltså, jag 
drog aldrig därifrån. Och jag skötte alla 
regler och följde allting.”

Victoria säger att det som gjorde att hon till slut 
stannade var att de vuxna brydde sig, det gjorde 
att hon började bry sig om sig själv. 

Det normaliserade våldet
Av de 100 barn och ungdomar som vi har haft 
kontakt med så har en majoritet upplevt våld i sin 
vardag i en omfattning som inte går att jämföra 
med andra barn och ungdomar. Av de 80 unga 
som besvarat vår enkät så har 25 % varit utsatta 
för våld av personal eller familjehemsförälder och 
64 % av någon annan i boendet. Vi har tagit del 
av berättelser om sexuella övergrepp av vård-
givare, om att leva med hot och därför inte våga 
lämna sitt rum på flera veckor, om att bli miss-
handlad inom en vecka från att man flyttade till 
HVB, om att aldrig ha sett våld tidigare och nu se 
det varje dag, om att ha blivit slagen i alla de 30 
hem man har bott i och att bli utsatt för tortyr-
liknande bestraffningar av familjehemsföräldrar. 
För en del har hot och våld blivit en del av en 
vardag, något som man alltid behöver förhålla sig 
till. 

De unga beskriver också en utsatthet utifrån sin 
NPF. De blir inte trodda eller anses överdriva på 
grund av sin diagnos. De kan ha svårare att tolka 
signaler, kommunicera sina behov samt att de 
ofta redan har låg självkänsla, vilket gör det lät-
tare att hamna i destruktiva miljöer och relation-
er. Och även om man inte är den som utsätts för 
våldet, så finns våldet närvarande överallt, mellan 

exempelvis andra ungdomar man bor tillsam-
mans med. Detta sammantaget gör det nästintill 
omöjligt att bearbeta traumatiska händelser och 
erfarenheter, även om hjälp erbjuds.

Arvid, 17 år med adhd, har 
bott i över 30 olika familje-
hem och HVB och utsatts 
för våld på samtliga, utom 
där han bor nu. Våldet har 
förekommit på både HVB 
och i familjehem och upp-
stod oftast vid gränssättning 
när Arvid blev arg och agerade ut 
men också som bestraffning. På HVB- 
hemmet där han bor nu blir han 
aldrig sådär arg: ”De låter det aldrig gå så 
långt”. Arvid anser att man borde kontrollera 
familjehem mer än HVB då man är mer utsatt i 
familjehem. En gång så blev han tvingad till att 
säga saker av familjehemmet, innan möte med 
socialtjänsten: 

”Då blev jag tvingad att säga vissa saker 
innan vi gick in. Alltså ʼDet här ska du säga, 
det här ska du säga, annars får du strykʼ. Så 
jag blev tvingad till att säga saker.” 

Bland de unga vi har mött så verkar det som 
att förutsättningarna för känna sig trygg som 
placerad är större om du bor i ett familjehem och 
behandlas bra, men att utsattheten är större än på 
ett HVB om du i familjehemmet utsätts för våld 
eller behandlas illa. 

Även om man inte utsätts för våldet, så finns 
det ständigt närvarande. Majken, 18 år och med 
autism, berättar att hon aldrig hade upplevt 
våld innan hon flyttade till HVB och att hon nu 
upplever det nästan dagligen. Att komma till en 
institution blir en chock för många. 

Kim,14 år med adhd och trotssyndrom, berättar 
hur hon misshandlades när hon var 12 år och 
första gången befann sig på ett HVB: 

”Ja, och sen så blev jag misshandlad, de 
hällde Cola på mig och sen så sparkade 
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de till mig. För det var min första vecka, jag 
fattade inte vad institution var.”

Avsaknaden av trygga vuxna i de ungas vardag 
återkommer i berättelserna. Våld och hot kan 
förekomma utan att personal märker. 

Erik, 16 år med adhd och autism berättar: 

”Jag blev mordhotad av en ungdom som 
bodde här förut. Och då rymde jag i två 
veckor. Personalen har inte den kollen 
som de ska ha, Det var en ungdom som 
blev misshandlad här av en annan ungdom 
nästan hela tiden. Kastade stenar på en 
personal och sjuka grejer. De hade inte den 
kollen. De avbröt inte.” 

När man inte får stöd från personal eller blir trodd 
tvingas man hantera situationen på egen hand. 
Flera berättar att de får skydda sig själva, antingen 
genom att slå tillbaka, låsa in sig på rummet eller 
rymma. 

Så här säger Felix 16 år med adhd:

”Jag kan skydda mig själv i alla fall, i fall att 
något skulle hända. Men alltså trygg … Jag 
bodde i andra huset där borta förut. Då hade 
jag … Det var en ungdom där som hotade 
mig, alltså dödshotade mig och allting.” 

Just den där känslan av att vara själv i världen och 
behöva ta hand om sina egna problem delar Felix 
med flera av de andra. 

Att se andra utsättas och må dåligt utan att 
personal griper in, påverkar förstås också tilliten 
till vuxna och i förlängningen det egna måendet. 
Kevin, 20 år med adhd och autism, berättar om sin 
tid på HVB, när han såg andra ungdomar utsättas 
för våld utan att de vuxna ingrep: 

”Alltså, det är grejer som är helt … det här är 
inte normala grejer, skulle jag säga. Ja, det 
var … en av tjejerna hade var… De hade då 
släppt in en kille som var hennes expojkvän, 
och han hade våldtagit henne och gått ut 

igen. Och ingen hade ifrågasatt någonting, de 
bara lät folk gå in. Jag såg folk bara gå förbi 
personalen med vodkaflaskor till sina rum”. 

Kevin började under placeringen må allt sämre av 
allt det som hände i hans boendemiljö och förlo-
rade mer och mer tillit till vuxenvärlden. Att börja 
må sämre psykiskt under en placering är något som 
han delar med andra unga vi mött. 

Något som flera ungdomar som bott på HVB 
återkommer till, är att man inte blir trodd på när 
man väl berättar om att man själv eller någon an-
nan är utsatt för våld eller att det man säger inte 
tas på allvar. Man kan nästan få en känsla av att 
visst våld är accepterat bland personalen och att de 
vuxna ser det som en naturlig del av ungdomarnas 
vardag. 

Felix, 16 år och med adhd, säger:

”Men det största problemet som man 
egentligen inte kan snacka med någon om 
någon ungdom beter sig som en idiot. För 
går du till husmötet så säger de att ʼvi pratar 
inte om andra ungdomar här, du får gå till 
ärendeansvarig eller psykologʼ. Går du till 
ärendeansvarig säger de ʼja, vi förstår att det 
är jobbigt, men vi kan inte göra någontingʼ. 
Går du till din psykolog säger de samma sak, 
går du till deras psykolog, då försvarar de 
deras beteende.”

Just erfarenheter av att inte det finns någon att pra-
ta med, men också att våldet inte tas på allvar tas 
upp gång på gång av de unga. En ungdom sa ”det är 
som att det normala är att det ska förekomma våld”. 
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Kevin är 20 år och går på folkhögskola. Han 
drömmer om att arbeta som rymdingenjör. När 
vi träffar Kevin så är det för att han vill berätta 
sin historia av att ha varit placerad på två olika 
HVB, varav ett höll på att ta livet av honom och 
det andra fick sopa upp resterna av vad som fanns 
kvar och bygga upp honom på nytt. Det är nu tre 
år sedan Kevin flyttade hem igen och han förstår 
inte riktigt varför han blev placerad från första 
början. Han var visserligen deprimerad och hade 
en hel del problem i skolan, men att det skulle 
sluta med att bo på en institution var inte något 
som Kevin eller hans mamma hade förutsett. 
Enligt Kevin så var det BUP som drev på behovet 
av den första placeringen och på ett möte med 
BUP och socialtjänst så fick Kevin och mamma 
två alternativ, vilket innebar att Kevin antingen 
skulle placeras på HVB eller läggas in med tvång 
på BUP. Kevin säger att det kändes som ett hot, 
som att han inte hade något val än att tacka ja till 
en institutionsplacering. Det hade inte behövt bli 
så säger Kevin: ”Egentligen så handlade det om 
att BUP och socialtjänsten inte kunde samarbeta 
på ett bra sätt.” 

Det första HVB-hemmet som Kevin kom till 
verkade väldigt fint och hade mycket pengar, 
det serverades alltid finfika och man gick ofta ut 
och åt på olika restauranger. Men ganska snabbt 
märkte Kevin att mycket var en fasad. Personalen 
var inte engagerad, det låtsades vara kompisar 
men kunde varken sätta gränser eller skapa rela-
tioner. ”De brydde sig liksom inte, utan satt mest 
och pratade med varandra eller spelade dataspel” 
säger Kevin. De placerade unga som bodde på 
hemmet flöt fritt, det förekom både alkohol, 
gruppsex och prostitution bland det unga. Ofta 
på själva boendet. Många av de boende började 
må sämre under placering och trots att Kevin 
signalerade både till boende och socialtjänst, 
så reagerade ingen. Det dröjde inte länge innan 
Kevins psykiska hälsa försämrades drastiskt. Han 
fick svår ångest, duschade sig med desinfektions-
medel så att huden föll av, sprayade rummet med 
starka substanser och hade alltid på sig gasmask. 
Han vägrade lämna sitt rum och slutade äta. Det 
blev snabbt allvarligt och Kevins mamma trodde 
att hennes son skulle dö. Kevin säger att de flesta 
andra ungdomarna som bodde där, började må 

Kevins berättelse 
– om två olika HVB-hem



29

sämre under placeringen och många blev väldigt 
sjuka. Till slut fick Kevin flytta hem igen, men 
mådde så dåligt att det inte fungerade särskilt 
länge. Kevin fick återigen ett ultimatum – ”HVB 
eller tvångsvård”. 

Kevin flyttade till det nya HVB-hemmet en 
vinterdag. Han ville inte prata med någon, utan 
gick direkt till sitt rum och stängde dörren. Dag 
tre kom hans kontaktperson Karim för första 
gången till boendet. När Kevin väl träffade Karim 
så tog det inte lång tid innan saker och ting 
började förändras. Kevin säger att de inte ens tog 
en vecka innan han gick ner till matsalen och åt 
med de andra, något han inte hade gjort på flera 
år. Vad var då skillnaden? Enligt Kevin så är det 
enkelt, han kände att personalen brydde sig och 
de tillät inte vare sig våld, missbruk eller sexuella 

handlingar. Personalen var tillsammans med 
ungdomarna, umgicks och gjorde olika saker 
och kunde på så vis fånga upp saker innan det 
hann utvecklas till beteendeproblem på både 
individ- och gruppnivå. Och Kevin kände att 
Karim alltid stod på hans sida, vilket gjorde 
att han blev trygg och kände sig betydelsefull. 
Kevin berättar om ett möte på socialtjänsten, 
när Karim reste sig och dunkade näven i bordet. 
”Han stod verkligen på min sida och kämpade 
för mig. Jag kände mig lyssnad på”. Vad gjorde 
de egentligen på det andra HVB-hemmet, som 
de inte gjorde på det första HVB-hemmet, frå-
gar vi.  ”De gjorde bara sitt jobb och var person-
alen olämplig eller illa omtyckt av ungdomarna 
så fick de inte stanna”, säger Kevin. ”Vad vi unga 
tyckte om personalen var viktigt och vi kände 
att vi faktiskt kunde påverka”.
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De ungas 
egna  
önskemål

• Ha ett eget rum där man kan känna sig säker
• En trygg miljö där man inte blir utsatt för hot 

och våld
• Man ska få möjlighet att besöka boendet 

innan placering
• Information om varför man är placerad eller 

ska placeras
• Personal och socialtjänst som är ärlig om 

hur läget ser ut
• Vuxna som inte kommer med falska löften
• Boendepersonal som visar respekt och tror 

på vad barn och unga berättar 
• Vuxna som inte planerar och bestämmer 

saker över barns huvuden
• Att alla på boendet respekterar varandra
• Att inte behöva flytta runt på massa 

boenden 
• Att inte bli diskriminerad på grund av ens 

funktionsnedsättning, ålder, etnicitet, 
nationalitet, kön eller sexualitet
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� SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION
Vi kan se att många av de placerade unga saknar förutsättningar 
för att känna sig trygga i sitt boende och i relation till vuxna, 
exempelvis till socialtjänsten. Deras tillvaro präglas istället av att 
försöka hantera en ofta oförutsägbar vardag; där man inte vet 
varför man är placerad, vad som ska hända och till att skydda 
sig från hot och våld. En del har, på grund av sin NPF och andra 
svårigheter, ett utagerande beteende och bristande impulskon-
troll vilket innebär att de regelbundet hamnar i våldsamma 
situationer, inte sällan med personal. En del har svårare att tolka 
signaler, kommunicera sina behov samt att de ofta redan har låg 
självkänsla, vilket gör det lättare att hamna i destruktiva miljöer 
och relationer. Ibland triggar personal genom att istället för att 
lugna, använda hårda ord och fysiskt våld. 

Men lika viktigt som att lyfta de dåliga erfarenheterna är det 
att lyssna till de goda erfarenheterna och lära av dem. De unga 
vittnar om att när de väl har träffat en vuxen, som tar sig tid till 
att skapa en relation, är tydlig och närvarande samt involverar 
den unge i behandlingen så gör det stor skillnad. De unga vill 
ha hjälp, de vill må bättre. Grundläggande är att få tydlig och 
individuellt anpassad information inför en flytt och få möjlighet 
att förbereda sig, att få information om varför man är placerad 
på ett sätt som man förstår och att man får vara med och påverka 
sin behandling. Det sista innebär, att man görs delaktig i att for-
mulera både långsiktiga och kortsiktiga mål och aktiviteter och 
att alla frågor man har fångas upp och besvaras. En viktig aspekt 
för att känna sig trygg är att bli trodd. De unga med NPF har 
erfarenheter av att personal/familjehem tycker att de överdriver, 
att vuxna inte tror på det som de berättar eller att våldet förmin-
skas. En annan viktig aspekt för de unga är att ha trygga vuxna 
omkring sig som är fysiskt och mentalt närvarande. En del berät-
tar om personal som under sin tjänstgöring ringer privata samtal 
eller sitter i personalutrymmet och spelar dataspel, istället för att 
vara ute bland de unga. Att personalen är aktiv och närvarande 
är en förutsättning för att de ska kunna fånga upp vad som sker 
mellan de placerade innan meningsskiljaktigheter blir bråk och 
att hjälpa till vid konflikter. 
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Stöd och bemötande  
utifrån min NPF
Barn och unga med NPF är överepresenterade i samhällsvården, men trots det saknas mycket kunskap. Det verkar 
i det närmaste vara ett lotteri var man hamnar och om familjehemmet eller HVB-hemmet kan tillgodose den unges 
individuella behov av stöd, anpassningar och behandling utifrån sin funktionsnedsättning. Kunskapbristen gör skada 
för den här gruppen, vilket de ungas berättelser vittnar om. Flera tycker inte att de har fått tillräcklig information om 
sin diagnos. Många beskriver också att det inte får hjälp att hantera sina svårigheter, utan att det bemötande man får 
från omgivningen snarare förvärrar. Att få stöd, ett anpassat bemötande och en individanpassad behandling är helt 
centralt för den här gruppen. Men det som är viktigast enligt de unga själva är att få förståelse. Om omgivningen har 
negativa förväntningar på en, riskerar diagnosen istället att bli en självuppfyllande profetia som leder en åt fel håll.

Bland gruppen placerade unga så är det vanligt 
med både NPF och andra psykiatriska diag-
noser. En undersökning som Socialstyrelsen 
genomfört vid SiS särskilda ungdomshem 
visar bland annat att över 50 % av de placerade 
ungdomarna har NPF och att överlappnin-
gen mellan olika NPF och andra psykiatriska 
diagnoser är stor15 . Trots detta saknas mycket 
kunskap. I Attentions andra delrapport från 
projekt Familjelyftet framkommer det bland an-
nat att 86 % av socialsekreterare aldrig erbjudits 
någon utbildning om NPF av sin arbetsgivare16. 
Placerade unga med NPF är som regel i stort 
behov av stöd, anpassningar och behandling. 

Hur det unga ser på sin NPF
Alla de unga som deltagit i vår undersökning 
har en eller flera NPF eller är under utredning. 
Många har dessutom andra diagnoser och/eller 
missbruk. Det varierar när i tiden de unga vi 
mött har fått sin diagnos. För en del så märktes 
det tidigt, ofta i skolan och för en del så var an-
dra problem mer uppenbara och funktionsned-
sättningen uppmärksammades först senare. 
 
Hur man ser på sin diagnos och sina behov 
varierar. Många berättar om att de inte har fått 
någon information om sin NPF av vuxna utan 

15 Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov 
– Förutsättningar och former för integrerad och annan speciali-
serad vård, Socialstyrelsen, 2019 
16 Familjelyftets rapport: del 2 – Kunskapen om NPF diagnoser 
växer inom socialtjänsten, men vi har fortfarande mycket att 
lära, Riksförbundet Attention, 2020 

att man har fått lära sig själv. 

Som Arvid, 16 år med adhd, som tidigare ham-
nade i konflikter varje dag, med både personal, i 
skolan och med andra boende, men nu tycker att 
det fungerar bättre:

”Jag har inte fått någon information 
egentligen, om hur det påverkar mig. Men 
jag har väl lärt mig själv hur den påverkar 
mig och sånt.” 

Flera av de unga vittnar om att man blir bemött 
på ett visst sätt för att man har en diagnos, som att 
man får en stämpel. Detta leder ibland till att man 
inte vill prata om sin diagnos den eller ens kännas 
vid den. 

Erik, 16 år med adhd och autism, säger att han 
knappt vet vilka diagnoser han har och han vill 
inte heller veta: 

”Alltså, jag vill inte känna mig som en annan 
människa än vad jag är.  Om jag får veta på…  
Nu känner jag att jag är, alltså, mig själv. 
Om jag får reda på vad de här diagnoserna 
innebär, då känns det som att jag kommer 
bli mer så som jag hör att det är.”
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Flera av de unga vi har mött lyfter att de 
förväntningar som omgivningen har på dom 
utifrån sina diagnoser blir som ett stigma. Till 
slut blir man sådan som omgivningen förväntar 
sig att man ska vara. Den negativa synen på 
NPF blir ett hinder för att kunna tillgodogöra 
sig viktig kunskap om sin diagnos, som exem-
pelvis vilka svårigheter man har och hur de kan 
hanteras i vardagen. För en del av de unga vi 
mött så har diagnosen ändå varit till hjälp och 
något som man ser som en naturlig del av sin 
identitet. Det de unga säger är: ”Prata med mig. 
Låt inte dina förutfattade meningar styra”. 

Stöd och anpassningar
Vi vet att rätt stöd och anpassningar är 
grundläggande för att man med NPF ska få 
möjlighet att utvecklas och må bra. Barn med 
funktionsnedsättningar har enligt barnkon-
ventionen rätt till ett fullvärdigt liv som gör det 
möjligt för dem att delta aktivt i samhället 17. 
För att kunna delta aktivt så behöver de unga 
bemötas som individer. De anpassningar de 
unga tar upp som är viktiga är att få hjälp med 
rutiner, komma iväg till skolan, stöd i skolan, 
tillgång till medicin och hjälpmedel, men också 
att få en förståelse och ett bra bemötande. 

Majken som nu är 18 år, fick sin autismdiagnos 
under placering när hon var 16 år, berättar att 
för henne så handlar stödet om att bland annat 
få mer kunskap om sig själv och sina behov: 

”Jag behöver hitta liksom … eller jag 
behöver veta hur jag fungerar, för jag har 
fått reda på att de är olika för alla.” 

Majken har lärt sig att hon behöver hjälp med 
struktur och att få veta vad som ska hända 
under dagen: 

”Jag tror att det är viktigt med struktur 
och att man är tydlig med hur vardagen 
kommer att se ut. Att  ʼja, men på den här 
dagen gör vi det här och sen i morgon 
gör vi det här ʼ och  ʼdet här är den maten 
som kommer att vara. ʼ” 

17 Barnkonventionen artikel 23 

Just detta med stöd i vardagsrutiner exempelvis 
måltider, hygien, fritid är något som flera unga 
återkommer till. Ofta har de kanske inte haft 
några rutiner alls tidigare och även små förän-
dringar påverkar på ett positivt sätt.  

Bristande anpassningar beror ofta på att krav 
upplevs som för höga eller för låga. Att hantera 
kravfyllda situationer är ofta svårt för personer 
med NPF, samtidigt som krav som är för lågt 
ställda kan påverka hur man lyckas i exempelvis 
skolan. 

Isak, 16 år med autism och adhd, berättar om att 
personalen tjatar om att han ska göra saker och 
att de inte förstår att det blir svårt för honom:  

”De säger så här: ʼGör det då. Gör det. 
Gör det, gör det, gör det!ʼ. Och då blir 
jag förbannad, och så blir det fel. Och så 
skriver personalen ner det i journalerna, 
och då får ju soc reda på det, och min soc är 
helt dum i huvudet.”

Isak kan själv se hur hans beteende är starkt 
kopplat till hur personalens bemötande och vilka 
krav de ställer. Felaktigt ställda krav har fått stora 
konsekvenser för Isaks livssituation och mående, 
då han har varit med om flera vårdsammanbrott 
och flyttar mellan SiS och HVB.  

Kevin, som efter många års placering och bristfäl-
lig skolgång lyckats läsa in 9 betyg på ett halvår, 
beskriver att han numera går i en skola där 
kraven är precis lagom, inte för låga och inte hel-
ler för höga och att det gör hela skillnaden: 

”De pushar mig inte hårt, men de pushar 
mig så precis lagom.” 

Vad innebär då detta lagom? Jo, det förutsätter att 
den vuxne behöver lära känna den unge, att stötta 
den unge att lära känna sig själv och att man 
tillsammans hittar vilken kravnivå som är bra 
för just den enskilda individen. Och återigen, att 
inte låta förutfattade meningar styra och på så vis 
skapa självuppfyllande profetior. 
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Bemötande
En annan viktig del för personer med NPF – 
och inte minst de unga som vi har pratat med 
– är vikten av ett lugnt och stabilt bemötande. 
Hos personer med NPF finns ofta en ökad 
känslighet för andras bemötande och när en 
personal använder ett högt tonläge, aggressiv-
itet eller hårda tillrättavisningar för att stävja en 
konflikt, kan det istället få motsatt effekt. 
Isak berättar om hans erfarenheter från per-
sonal på HVB som istället för att lugna ner, 
förvärrade konflikter genom att ”pusha” på:

”Alltså vissa personal möter ungdomar 
eller mig väldigt fel. Vissa säger att man 

inte ska skylla på sina diagnoser. Och 
jag tycker inte att man ska säga 

så, för att det är … till exempel 
adhd, man har impulser.  Men de 
möter … vissa möter ungdomar 

fel. Och det är jättejättefel, för att 
man gör inte så. Speciellt när man vet 

att ungdomarna har de diagnoserna. För 
vissa förvärrar ju situationen. Genom att 
de pushar på en.” 

Arvid, 17 år med adhd berättar om att han 
under uppväxten ofta blivit arg och i samband 
med detta bemötts av aggressivitet av personal 
och familjehemsföräldrar och att det ofta slutat 
med att han blivit slagen eller nedbrottad. På 
hans nuvarande boende så gör de annorlunda:

”Här har jag aldrig fått stryk av någon i 
personalen. Aldrig ens blivit nedhållen 
eller nedbrottad. Jag har inte ens blivit 
nedbrottad om jag har blivit arg, för jag 
har inte blivit så arg här.”

Det som Arvid menar är skillnaden är att per-
sonalen där han bor nu har mer utbildning, de 
kan hantera situationer och de är inte aggres-
siva. De pressar honom inte att prata, utan låter 
honom ta det i sin takt. 

Vård och behandling
När vi frågar de unga vilken behandling de har 
fått, så svarar många ”mediciner”. Flera av de 

vi mött har inte sett sin egen behandlingsplan och 
ännu mindre varit delaktiga i den. 

Så här säger Isak, 16 år med adhd och autism: 

”Mediciner, annars så sa dom att jag va på 
ett behandlingshem men dom förklara aldrig 
vad min behandling va.”

Återigen så ser vi vikten av möjliggöra delaktighet 
och informera om både syfte, mål och genom-
förande. Jenny, 21 år med autism, säger:

”Informationen ska vara anpassad. Man ska 
veta hur, vad och varför.” 

Frågan uppstår; om man inte hur, vad och varför 
man ska behandlas, är man då ens behandlings-
bar?  När vi frågar vad de unga själva tycker att de 
har fått hjälp med eller vad de behöver för att må 
bättre, så är det en trygg miljö och en strukturerad 
vardag. Vår rapport visar ju att detta brister, men 
också att det finns goda exempel där de ungas 
behov tillgodoses. Många unga har dessutom svåra 
erfarenheter med sig i bagaget och lider av psykisk 
ohälsa och behöver någon form av psykologisk och 
psykiatrisk behandling. Gemensamt för de unga vi 
har pratat med är att det ofta finns stora problem 
med att tillgodogöra sig sådan form av behandling, 
även när den erbjuds. Detta eftersom man ofta 
saknar den trygghet och de så viktiga mellanmän-
skliga relationerna som gör det möjligt att ens orka 
påbörja en sådan process. Även uppbrott påverkar, 
eftersom detta ofta innebär byten av psykolog och/
eller terapeut. Men även vardagens krav kan sätta 
käppar i hjulet. 

Jenny, 21 år med autism säger: 

”Svårt att få behandling i vardagen. De är 
mycket fokus på rutiner och aktiviteter men 
inte på att arbeta med det som är orsaken 
till varför man är där.”

För barn och unga med NPF kan just vardagen, 
med skola och relationer vara uttröttande på ett 
helt annat sätt än för andra. Jenny synliggör också 
att det blir ungdomens beteende som får stå i fokus 
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för insatser, inte orsaken till varför man mår dåligt.
Kevin fick hjälp med att strukturera sin behandling på 
ett HVB så att han skulle orka genomföra den, vilket han 
beskriver som avgörande: 

”På det bra hemmet var allt strukturerat över hur 
jag skulle orka med behandlingen.” 

Genom att det blev mindre fokus på krav, så kunde han 
fokusera på det mest centrala, att börja må bra igen. Att 
mängden krav och regler ibland krockar med behan-
dlingsinsatserna är något som flera ungdomar tar upp. 
Återigen så synliggörs vikten av individuellt anpassat stöd 
och behandling. 

Vikten av att ha trygga vuxna i sin vardag kan inte nog 
betonas även när det kommer till behandling för att 
kunna må bättre. Och även om man har förtroende för 
vuxna på boendet, så vittnar många unga om att även 
relationen till sin socialsekreterare är avgörande för att 
man ska våga öppna upp. 

Viktoria, 14 år med adhd, säger så här: 

”Jag kan inte prata med personalen. Jag måste 
anpassa mig jättemycket. För att de skriver som 
sagt ner allting i journalerna och sen så får soc reda 
på det. Och då orkar jag inte ta om det med dem 
också.” 

Men om tryggheten och tilliten finns, så kan det vara 
avgörande för ett bättre mående. 

Lina, 20 år som utreds för adhd, berättar om när hon 
äntligen fick rätt stöd av personalen på det nya boendet 
hon kom till:  

”Jag fick jättemycket hjälp här att förebygga till 
exempel … alltså, ångesten. Jag fick prata ut mer, 
och jag märkte att personalen fanns där mer än vad 
de gjorde på mitt gamla behandlingshem. Så det 
var väldigt mycket bättre. Och här fick jag lära att 
verkligen stå på mina egna ben, och ta mer ansvar 
och liksom … Det var så mycket saker som gjorde 
det bättre.” 

Lina synliggör vikten av att de vuxna är med, lyssnar till 
de unga och skapar en tillitsfull relation för att verkligen 
kunna hjälpa. 

De ungas 
egna  
önskemål

• Ökad kunskap om NPF (inom socialtjänst och 
boenden)

• Stöd och anpassningar i vardagen
• Placering på HVB & familjehem med NPF-

kunskap
• Stöd med ens NPF för att klara skolgången
• Acceptans och förståelse 
• Stöd och hjälp med det sociala
• Se och möta den enskildes stödbehov 
• Stöd i att bli mer självständig
• Hjälp med vårdkontakter 
• Hjälp med ens psykiska mående
• Så lite förändringar som möjlighet 
• Regelbundna möten med BUP
• Mer samverkan mellan hem, skola, vård och 

socialtjänsten
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� SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION
Vi vet att barn och unga med NPF ofta behöver anpassningar 
och stöd för att må bra och kunna hantera sin livssituation. 
Anpassningar, stöd och ett gott bemötande är också förutsättnin-
gar för att barn och unga med NPF ska ha möjlighet att vara 
delaktiga och ha inflytande över sin livssituation. Vad säger då 
de unga är viktigt för att må bra och känna sig delaktig? Plac-
erade barn och unga är en mångfacetterad grupp och behoven 
ser förstås olika ut. Det som är tydligt i de berättelser vi har tagit 
del av är att diagnosen oftast inte är central i den unges egen 
”problembild” av vad det är som hen behöver hjälp med för att 
må bättre. Det är inte alltid att de själva har reflekterat över sin 
diagnos eller vet vad den innebär. De har inte heller alltid fått 
information om den och det är sällan något som de vuxna talar 
särskilt mycket om. Ibland har diagnosen blivit som en stämpel, 
förknippad med negativa förväntningar  både hos den unge själv 
och hos omgivningen. En del säger att de inte har fått hjälp och 
anpassningar med det som är svårt utifrån sin NPF, då de vuxna 
har andra förklaringsmodeller och inte lyssnar på den unge. 
Vi kan också se att många unga saknar hjälp och stöd med det 
som de själva oftast tycker är svårast, att hantera känslor och 
relationer. Där ser vi snarare att exempelvis personal genom att 
vara hotfulla och aggressiva, vid exempelvis gränssättning, kan 
förvärra det som redan är svårt. Ofta för att de saknar kunskap 
och förståelse om vad som ligger bakom beteendet och därmed 
också saknar verktyg för hur de ska hantera och förebygga. Även 
socialsekreterare som inte anpassar sitt bemötande utifrån den 
unges behov kan göra stor skada när den unge tappar förtroende, 
tillit och trygghet till den som har ansvar för att man ska ha det 
bra. För en del så leder bristande anpassningar till katastrofala 
följder. Det blir en ond cirkel, som inte sällan slutar med omplac-
ering – för en del till SiS –  men också med en förvärrad psykisk 
hälsa och försämrade livsvillkor.  Vi har också tagit del av goda 
erfarenheter och i gruppträffar sett hur bra och viktigt det är att 
de unga själva får fundera och reflektera över sin diagnos och 
vad den innebär. Det som är talande i samtliga berättelser är 
att man med rätt stöd, anpassningar och bemötande kan skapa 
väldigt stora förändringar för den enskilde ungdomen. 
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Slutord 
Trots att de barn och unga vi mött bär på olika erfarenheter, så är de svar vi 
fått varit påfallande samstämmiga. Placerade barn och unga med NPF be-
höver: vuxna som bryr sig och lyssnar, anpassad kommunikation, förståelse 
och att bli trodd, att få vara med och påverka sin vardag, en tillvaro utan 
hot och våld och få rätt stöd och bemötande utifrån sina svårigheter och 
utmaningar. Vi vet att barn och unga med NPF är en mångfacetterad grupp, 
men samtliga har funktionsnedsättning som gör det svårare för dem att 
klara vardagens utmaningar. Vi finner de unga i familjehem, på HVB och de 
särskilda ungdomshemmen (SiS). Flera har erfarenhet av att behöva flytta 
mellan boenden och att må allt sämre under placering. Vi har i vår rapport 
kunnat se att bristen på kunskap och förståelse kan göra stor skada för en 
redan utsatt grupp. 
 
Rapporten visar också att när verksamheter har ett genomtänkt och an-
passat arbetssätt och när personal besitter kunskap om NPF så gör det stor 
skillnad. Vi vill uppmana dig som i din yrkesroll möter placerade barn och 
unga att öka din kunskap om NPF och därmed också om vilka anpassningar 
som gynnar personer med NPF. 
 
NPF är en så kallad dold funktionsnedsättning och det kan därför vara svårt 
för omgivningen att förstå hur det är att leva med den. På grund av över-
representationen av unga med NPF bland placerade barn och unga så är det 
därför extra viktigt att yrkesverksamma som möter målgruppen har kun-
skap. Kunskap ger förståelse som leder till ett individanpassat bemötande 
och bättre insatser. Vi ser att gedigen kunskap om NPF är nödvändigt och i 
många fall avgörande för att placerade barn och unga ska vilja och kunna 
vara delaktiga i sina behandlingsinsatser, vilket i sin tur leder till förbättrad 
livskvalité.  
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Förbättrings-
förslag: 

• Personal inom familjehem, HVB och SiS 
ska få adekvat utbildning om NPF

• Undervisning om NPF ska bli 
obligatorisk och ingå i läroplanen på 
socionomutbildningen 

• HVB, familjehem och SiS ska få tillgång till 
extern handledning med NPF-kompetens

• Utvecklade placeringsformer och 
behandlingsinsatser som bättre möter 
barnets hela vårdbehov

• Vårdsammanbrott ska utredas 
tillsammans med barnet i varje enskilt fall 

• Ansvariga för uppföljning och tillsyn 
av placeringar ska alltid undersöka 
förekomst av hot och våld 

• Implementering av barnkonventionen 
och att barns och ungas möjligheter 
till delaktighet säkerställs i samtliga 
verksamheter som möter barn och unga 
med NPF



En rapport från 
Riksförbundet Attentions 
projekt Ung Dialog
Fokus i rapporten ”Var ska jag hamna?” är situationen för placerade barn och unga 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Rapporten bygger på 100 röster 
från barn och unga som vi har tagit del av genom en enkät, djupintervjuer och fokus-
grupper. Utifrån vad de unga själva tycker är viktigt har vi valt att i rapporten beröra 
följande fyra områden: Relationer och socialt samspel, Bli lyssnad på, Trygghet  
samt Stöd och bemötande utifrån min NPF.

Vi hoppas att de ungas egna berättelser och förslag på förbättringar kommer att 
bidra till trygga placeringar där kunskap om NPF är en självklarhet. 

Läs mer om projektet och Attentions övriga arbete på attention.se.


