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Sammanfattning/abstract 

Varje år placeras över 1000 ungdomar inom Statens Institutions Styrelse (SiS), 
varav ungefär hälften placeras för behandling. Studiens frågeställningar är: I vilken 
grad uppfattar behandlingsplacerade ungdomar inom SiS att de får hjälp med sina 
familjeproblem? Finns det synliga samband mellan ungdomarnas könstillhörighet 
eller etniska ursprung och deras skattade upplevelse av hjälp med familjeproblem 
under placeringstiden? För att besvara frågorna har kvantitativ arkivdata 
analyserats, material som vid in- och utskrivning av ungdomar samlats genom 
strukturerade ADAD-intervjuer (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Studien 
visar att ungdomarnas upplevelse av hjälp kan delas in i tre kategorier; ”över 
förväntan” 27%, ”motsvarar förväntan” 41%, ”mindre än förväntat”, 32%. 
Inskrivningsintervjuerna visar en signifikant skillnad (p<.05) att pojkarna i högre 
grad ger uttryck för att inte behöva hjälp med familjeproblem, att flickorna i större 
grad önskar hjälp. Resultaten visar även en signifikant skillnad (p<.05), att 
utlandsfödda ungdomar i högre grad än svenskfödda uppger det vara viktigt att få 
hjälp med familjeproblem under placeringstiden. Vid utskrivning framträder ingen 
tydlig skillnad i nöjdhetsgrad avseende kön eller etnisk bakgrund. En diskrepans 
framträder mellan personals skattning av ungdomarnas hjälpbehov med 
familjeproblem vid inskrivning och ungdomarnas skattning av upplevd hjälp vid 
utskrivning. För 42% av ungdomarna skattade personal hjälpbehovet som ”litet” 
eller ”inget”, vid utskrivning skattade samma ungdomar att de fått ”ganska 
mycket” eller ”mycket” hjälp. För 10%, av ungdomarna skattade personal att de 
hade ”betydande” eller ”avsevärda” familjeproblem där hjälpinsatser var 
”nödvändiga”. Vid utskrivning skattade ungdomarna graden av hjälp som ”liten” 
eller ”inte alls”. Nyckelord: familjeterapi, psykoterapiforskning, ungdomar, 
institutionsvård, SiS, ADAD, examensuppsats. 

 

Summary / abstract 

Each year over 1000 adolescents are placed within the National Board of 

Institutional Care (SiS) of which half stay in the facilities for treatment. The essay 

is built from information gathered through ADAD interviews (Adolescent Drug 

Abuse Diagnosis) performed during registration and discharge of adolescents 

from SiS. The questions that are meant to be answered are; “How do the 

treatment placed adolescents in SiS apprehend the help they get with their family 

related problems?” and “Are there visible connections between gender or ethnic 

origin and the adolescent’s experience of help with the family related problems 

during the placement period?” During the registration the boys gave an 

expression of not being in need of help, the girls gave an expression of being in 

need of help, significance (p<.05). At discharge no clear differences appears in 

degree of satisfaction. The results also show a significant difference (p<.05). that 

foreign-born adolescents greater than Swedish-born stated that it is important to 

get help with family problems during the investment period. At discharge no clear 

differences appears in degree of satisfaction. Keywords family therapy, 

psychotherapy research, adolescents, residential care, SiS, ADAD, exam essay. 



 
 

 
 

 

 

 

Förord 

En känd bokhandel har använt sig av sloganen ”att läsa är att resa” - att skriva en 

uppsats kan också vara en resa. En resa som tagit mig genom andras böcker och 

artiklar, via en värld som emellanåt känts som datatekniska labyrinter, in i en 

mängd kvantitativt arkivmaterial som krävt inre reflektioner, yttre diskussioner 

och en del utmanande tankelooper. Flera personer har skapat förutsättningar och 

underlättat min ”uppsatsresa”. Inledningsvis var den helt avhängig hjälp från 

personal på SiS forskningsenhet – tack. Stefan Nordqvist; för din positiva 

inställning som möjliggjorde att arkivmaterialet som studien bygger på kunde bli 

tillgängligt. Emma Englund; för praktisk hjälp med att ta fram ADAD-materialet 

och vara en ovärderlig support när jag tog mina första ångestfyllda steg in i den 

kvantitativa bearbetningen via SPSS. Helena Stahre; för ditt stora tålamod och 

stöd när jag utmanat mina tekniska tillkortakommanden. Under flera år har 

ADAD-intervjuare och registrerare på SiS olika institutioner lagt en gedigen grund 

genom insamlande och registrering av data. Deras engagemang och ungdomarnas 

svar har naturligtvis lagt grunden för att studien varit möjlig att genomföra. Som 

handledare har Anders Hempel bidragit med kloka synpunkter under 

”uppsatsresan”, tack för din hjälp.  

Mina kära korrekturläsare, tillika sambo och döttrar, ni har varit otroligt värdefulla 

medresenärer – tack för allt stöd och praktisk hjälp.  
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1 Inledning 

Inom Statens Institutions Styrelse (SiS) finns det för närvarande 25 institutioner 

med 577 platser för vård av ungdomar i åldern 13-20 år. Varje år placeras över 

1000 ungdomar inom SiS, könsfördelningen är cirka 30% flickor och 70% pojkar. 

Ungefär hälften av ungdomarna kommer till SiS för akut- eller utredningsplacering 

och har en relativt kort placeringstid, oftast mindre än tre månader. Den andra 

hälften placeras för behandling med en genomsnittlig tid på ca ett år, för det 

mesta i låsbar form. Av de ungdomar som placeras inom SiS flyttar ca 25% hem 

till föräldrahemmet efter avslutad institutionsvistelse (SiS i korthet, 2013).   

 

När en ungdom skrivs in för institutionsvård ska han eller hon delta i en 

inskrivnings-ADAD intervju (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) inom en vecka. 

Formuläret är översatt till svenska och anpassat efter svenska förhållanden. 

Intervjun genomförs av institutionspersonal som har gått utbildning i 

instrumentet. Intervjun följer ett strukturerat frågeformulär med huvudsakligen 

fasta svarsalternativ och fyrgradiga skattningsskalor. Ungdomen lämnar 

bakgrundsinformation, skattar sin oro inom varje livsområde den senaste 

månaden på en fyrgradig skala, samt uppger i vilken mån ungdomen vill ha hjälp 

inom respektive livsområde. Oftast finns det ett samband mellan den unges oro 

inom ett livsområde och dennes önskan om hjälp. Efter genomförd intervju 

skattar intervjuvaren på en 10-gradig skala allvarlighetsgraden i den unges 

problematik och behov av ytterligare insatser. Den insamlade informationen har 

delvis till syfte att fungera som ett utrednings- och bedömningsinstrument för 

vården, delvis som ett underlag för utvärdering i samband med placeringens slut. 

Dessutom ska data från intervjuerna finnas som underlag för framtida forskning. 

ADAD-intervjun är tänkt att ge information och underlag för skattning av den 

unges situation inom följande livsområden: fysisk hälsa, skolgång, arbete/syssel-

sättning, fritid och vänner, psykisk hälsa, brottslighet, användning av alkohol och 

narkotika, samt familjeförhållanden. Dessutom ger intervjun gedigen information 

om ungdomens och föräldrarnas bakgrundsfaktorer (Institutionsvård i fokus nr 4, 

2012).   

 

Det är författarens utgångspunkt att då föräldrar och barn lever åtskilda under 

placeringstiden, är det en svår men väldigt viktig uppgift för behandlings-

institutionen att möta barnets möjligen uttryckta önskan om hjälp inom 

livsområdet familjeförhållanden. Studiens utgångsläge är att relationen mellan 

föräldrar och barn är betydelsefull, även då de inte kan bo tillsammans under 

kortare eller längre tid, samt att kontakten mellan barn och deras föräldrar kan 

påverka behandlingsresultatet. Även då föräldrarna är frånvarande spelar de en 

viktig roll i barnens liv. Syftet med studien är att belysa om ungdomar som varit 
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placerade inom SiS uppfattar att de fått hjälp med sina familjerelationer under 

placeringstiden, i den omfattning som motsvarar deras önskemål i ADAD-

intervjun. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

De mest avgörande riskfaktorerna inom primärfamiljen som kan hota ett barns 

positiva utveckling är enligt Scholte och Van der Ploeg ”allvarliga föräldrakonflikter, 

konflikter mellan föräldrar och ungdomar, dålig kommunikation mellan föräldrar och ungdomar 

och osäker anknytning, dålig vägledning och icke-responsiv, icke-demokratisk och eftergiven 

barnuppfostringsmetod” (Andreassen, 2003 s 31). Dessa primärrelationer avser i första 

hand föräldrarna, men kan även inkludera andra närstående personer, signifikanta 

andra. För ett barn som institutionsplacerats är sannolikheten stor att relationen 

till föräldrar eller andra vårdgivare har präglats av någon eller flera av ovannämnda 

faktorer under en kortare eller längre tid. Enligt Broberg m fl är de grundläggande 

förutsättningarna för att en anknytningsrelation ska kunna uppstå att relationen 

har; ”A) varaktighet över tid B) riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar C) har 

känslomässig relevans för individen D) kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

E) innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andre – det som gör 

relationen till en anknytningsrelation är F) att den som är anknuten söker trygghet, tröst och 

beskydd hos sin anknytningsperson” (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-

Mothander, 2006 s 55).  

 
Enligt Bowlby börjar barnet tidigt forma en inre arbetsmodell vars syfte är att 

lagra kognitiva och emotionella minnen utifrån relationen till anknytnings-

personerna. Denna inre modell fungerar som ett sätt att forma självuppfattningen. 

Exempelvis hur barnet ser på sig självt i relation till andra människor, hur det 

värderar relationer och vad det förväntar sig i framtida relationen till nya 

människor och omgivningen i stort. Genom barnets upplevelse av anknytnings-

personernas tillgänglighet, känslomässiga respons och värdering av barnet, formas 

och befästs barnets självbild i relation till andra människor. Förutsättningen för att 

utveckla en positiv självbild och tillräcklig självständighet avgörs till stor del av 

anknytningsrelationens kvalité (Broberg et.al., 2006; Hertz, 2011). Daniel Stern 

betonar en optimistisk syn på anknytningen och möjligheterna att kontinuerligt 

skapa nya positiva relationella erfarenheter, tillsammans med och i samspel med 

känslomässigt viktiga personer, vilka då får en anknytningsmässig reparerande 

funktion. Enligt Stern utvecklas människans självkänsla i interaktion med andra 

människor. Flera känslor av ”själv” kan samexistera och utvecklas parallellt med 

varandra, exempelvis ett intersubjektivt själv och ett narrativt själv. En människas 

olika ”själv” är hela livet under förnyelse, utifrån de ålders- och utvecklings-

mässiga steg personen genomgår och den kontext den omges av. Det skapar 
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möjlighet för relationella- och identitetsmässiga förändringar under hela livet 

(Broberg et.al., 2006; Hertz, 2011; Stern, 2003). 

 
Ungdomar som institutionsplacerats har upplevt separation från förälder samt har 

ofta erfarenhet av att tidigare varit placerade på flera olika ställen (Institutionsvård 

i fokus nr 4, 2012). Ungdomarnas erfarenhet av varaktiga relationer är därför 

många gånger bristfällig. Att skiljas från föräldrar och, eller att vistas hos 

vårdgivare som initialt kan betecknas som en främling, står i kontrast till vad som 

kännetecknar en stabil anknytningsrelation. Att uppleva den förlust som en 

ofrivillig separation från anknytingspersonerna innebär, blir oftast för ungdomen 

en sorg och ett existentiellt hot. Det i sin tur kan leda till ökade behov hos den 

unge att söka skydd och trygghet hos föräldrarna, anknytningsbehovet ökar till 

följd av förlusten (Broberg et.al., 2006). Många institutionsplacerade ungdomar 

har upplevt att deras föräldrar har bristande förmåga att möta och ta hand om 

deras behov. Trots föräldrarnas tillkortakommande i föräldraskapet, bär 

ungdomarna ofta på en stor lojalitet gentemot sina föräldrar. Personalen kan å sin 

sida ha vissa svårigheter att involvera föräldrarna, som de kan uppfatta utgör 

orsaken till ungdomarnas problem (Degner & Henriksen, 2007; Hertz, 2011). 

Cederström (Degner & Henriksen, 2007) påpekar att de barn som under 

placeringstiden kontinuerligt behåller kontakten med sina föräldrar, även utvecklar 

sin relation till dem. Bearbetningen av föräldrarelationen underlättar även för 

barnet att knyta an till de ställföreträdande vuxna som ger vardaglig omsorg. 

Degner & Henriksen anser att ”föräldrar och andra signifikanta personer i det privata 

sociala nätverket är grunden för positiv utveckling och det är för den skull avgörande att dessa 

personer inkluderas i behandlingsprocessen” (Degner & Henriksen, 2007, sidan 26). De 

anser att även om ungdomarna fått uppleva negativa effekter av föräldrarnas 

agerande, är vikten av att inkludera föräldrarna i behandlingsprocessen inte 

mindre betydelsefull för det. Tvärtom kan det öppna för att barnet skapar nya och 

kompletterande anknytningsmässiga erfarenheter, när det inte behöver hamna i 

lojalitetskonflikter mellan de vuxna som har känslomässig betydelse för barnet 

(Hertz, 2011). 

 

3 Tidigare forskning 

Ett flertal forskningsstudier har publicerats i Sverige och utomlands gällande 

institutionsplacerade ungdomar, de flesta med avseende på barnens beteenden 

innan och efter placeringstiden, samt med stort fokus på barnens beteende-

problematik. Vidare fokuserar studierna ofta på organisering av behandling, 

behandlingsmetoder och återfallsrisker för ungdomar till normbrytande beteende. 

Inom temat återfallsrisk och återanpassning går det att hitta en del forskning som 
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berör relationen mellan ungdomar och föräldrar under institutionsplacering och 

utslussning till andra öppnare boendeformer.  

 

I sin studie framhåller Andreassen (2003) att en av förutsättningarna för att den 

unges positiva beteendeförändring i institutionsmiljö ska kunna bibehållas ute i 

samhället, är föräldrarnas/anhörigas delaktighet i vården och att förhållandena i 

yttervärlden har ändrats och kan möta den unges förändrade beteenden och 

behov. Andreassens slutsats delas även av Levin (1998) som understryker vikten 

av att de placerade barnen måste ges möjlighet att bibehålla och förbättra 

relationen till anhöriga under placeringstiden. Deras slutsatser stöds även av 

Chmelka och medarbetare (2010) som poängterar betydelsen av att arbeta med 

familjerelationerna både under placeringstiden och under anpassningstiden efter 

hemflytt. Bullock, Gooch och Little (1998) lyfter fram de rollförändringar som 

ofta uppstår i familjen då ett barn placeras utanför hemmet, samt den påfrestning 

det kan innebära för alla parter när barnet återigen flyttar hem. Deras slutsats är 

att familjemedlemmarna behöver hjälp att bearbeta den sorg separationen 

inneburit, samt att kunna anpassa förväntningarna på varandra vid hemflytt. Även 

om kontinuiteten i förälder/barn relationen är viktig, anser dock Stein (2009) att 

relationens karaktär och kvalité i form av gemensamma mål, viljan till försoning 

och förändring, samt förmågan till närhet är av ännu större betydelse. Biehal 

(2007) ställer sig frågande till om det alltid är positivt att placerade barn 

återförenas med sina familjer? Hennes ståndpunkt är att i familjer där vanvård och 

kränkningar har förekommit, förväntas familjemedlemmarna ofta kunna 

återförenas innan de har fått tillräckligt stöd att bearbeta sina relationer och att 

förändra de förutsättningar som ledde till att problemen uppstod. Återföreningen 

kan försätta samtliga parter i en situation som blir övermäktig att på egen hand 

lösa på ett konstruktivt sätt. Förutsättningen för bibehållen minskning av 

problematiska beteendemässiga och emotionella symptom samt förbättrade 

skolprestationer under placeringstiden, ökar i takt med att flera faktorer i barnens 

närmiljö engageras, exempelvis familj, skola, fritidssektor och grannar menar 

Farmer, Southerland, Mustillo och Burns (2009). Både Weitz (2011) och Höjer 

och Sjöblom (2011) fokuserar på ungdomars väg till vuxenblivandet, där skola och 

familj spelar en central roll. Genomförda eller uteblivna insatser inom 

samhällsvården kan även starkt påverka och prägla barnens identitet, känsla av 

samhörighet och socialisation in i samhället. 

 

Varje år gör SiS en sammanställning av de uppgifter som samlats in i samband 

med ADAD-inskrivningsintervjuerna, där ungdomarnas svar gällande samtliga 

undersökta livsområden redovisas. Fördjupningsstudier har genomförts med 

avseende på livsområdena brottslighet och missbruk. Enligt uppgifter från 

myndighetens forskningsenhet har inga fördjupningsstudier gjorts angående 



 
 

5 (36) 
 

 

 

 

livsområdet familj. Det har inte heller genomförts några studier som samman-

kopplar barnens skattning i in-ADAD av hjälpbehov i sina familjerelationer, med 

de svar som visar i vilken mån barnen enligt svaren i ut-ADAD har upplevt sig ha 

fått hjälp (SiS, Nordqvist, 2012). Med avseende på ungdomarnas ADAD-

skattningar, kan deras upplevelser av hjälp med sina familjerelationer under 

placeringstiden inom SiS, betraktas som ett outforskat område.  

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

I Andersson Vogels avhandling (2012) framgår att ”forskning från flera discipliner har 

under de senaste decennierna visat hur (uppfattningar om) kön, klass och etnicitet spelar en stor 

roll i vårt samhälle. Kategorier som dessa formar, i samvekan med varandra våra egna 

identitetsuppfattningar, människors bemötande gentemot varandra, människors 

utvecklingsmöjligheter … … samhälleliga maktstrukturer och samhälleliga institutioners 

bemötande och hantering av individer” (Andersson Vogel, 2012 sidan 26). Dessa 

socioekonomiska villkor som gäller i samhället i stort återspeglas utan tvekan 

också i en institutionsmiljö. Det gäller sannolikt såväl personals föreställningar och 

värderingar som ungdomarnas förväntningar och handlingssätt, vilket troligen 

återspeglas omedvetet i såväl behandlingsplanering som samspel med personal, 

ungdomar och föräldrar. 

 
Könsperspektivet anses av många forskare vara en avgörande faktor vid 

kategorisering av människor, både vad gäller tillskrivning av egenskaper och 

förväntningar på individen. Användningen av begreppet genus istället för kön 

fokuserar på det kulturellt formade perspektivet, det sociala könet frånsett det 

biologiskt betingade könet. Föreställningen om män som mer rationella, raka och 

känslomässigt stabila, samt kvinnor som mer känsliga, intrigerande och 

känslomässigt sköra återspeglar sig ofta i socialtjänstens arbete. Samma 

förhållande gäller sannolikt även inom institutionsvården, som arbetar på uppdrag 

av socialtjänsten. Forskningen visar att dessa könsstereotypa förväntningar i 

mångt och mycket återspeglar sig i planering och utförande av den vård flickor 

och pojkar som placerats inom SiS får (Andersson Vogel, 2012; Degner & 

Henriksen, 2007; Herz, 2012; Laanemets & Kristiansen 2008). Enligt Degner och 

Henriksen (2007) beskrivs pojkars problem traditionellt i ordalag som tyder på 

utagerandeproblematik och flickors problem i ordalag som tyder på 

inåtvändproblematik. I sin forskningsrapport presenterar Laanemets och 

Kristiansen en studie de gjort angående SiS ungdomsvård ur ett genusperspektiv, 

där de bl a kommit fram till att pojkarna ”skulle lära sig att bli stora, starka, 

ansvarstagande och rationella män utan att visa sina känslor. Vården kan därför sägas uppvisa 

en större ensidighet i relation till pojkarna. Flickorna däremot tilläts i betydligt högre grad att 

uppvisa variationer avseende uttrycksformer för känslor och beteenden och fick ett större 

individuellt handlingsutrymme” (Laanemets & Kristiansen, 2008, sidan 140). I 
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rapporten försöker författarna bland annat att belysa personalens förhållningssätt 

till ungdomarna ur ett relationellt perspektiv, dock utan att ta fasta på de 

eventuella likheter eller skillnader vad gäller personalens sätt att stödja 

ungdomarnas kontakt med föräldrar och andra anhöriga. Enligt den bild som 

Degner och Henriksen (2007) ger i sin uppföljningsstudie av 46 (lika många av 

båda könen) institutionsplacerade ungdomar, framkommer att både pojkar och 

flickor beskriver sina föräldrarelationer som problematiska; ”pojkarnas relation till 

papporna handlar i större utsträckning om att de utsätts för övergrepp och våld medan flickorna 

ger uttryck för att pappan varit frånvarande. … Mammorna förväntar sig att flickorna ska 

utföra traditionella kvinnosysslor i hemmet samtidigt som en del flickor menar att de dessutom 

måste ta ansvar för mamman och hennes egna personliga problem. Pojkarna beskriver istället 

mammorna som beskyddande och stödjande, även om de inte förmått att skydda dem från 

pappans våld” (Degner & Henriksen, 2007, sidan 74). De skäl som ungdomarna har 

beskrivit som bidragande till en positiv förändring i deras liv är ur pojkarnas 

perspektiv att komma bort från ett negativt kamratumgänge, men ur flickornas 

perspektiv att komma bort från en besvärlig familjesituation.  

 
Personer med lägre socioekonomiska förhållanden är överrepresenterade som 

mottagare av socialtjänstens insatser. Dit räknas personer vars levnadsför-

hållanden kännetecknas av att vara ensamstående förälder, vara arbetslös, att 

erhålla försörjningsstöd, eller att vara utlandsfödd. Forskningen visar att 

”tvångsingripanden i familjer och omhändertagande av barn med stöd av Lagen om vård av 

unga (LVU) visar att inledda utredningar av utrikesfödda barn eller barn med utrikesfödda 

föräldrar, oftare leder till tvångsomhändertaganden och vård utanför hemmet jämfört med 

svenskfödda barn med svenskfödda föräldrar” (Baianstovu, 2012, sidan 19). 

Språkmässiga- och kulturella olikheter är ofta den viktigaste anledningen till att 

familjerna och socialtjänsten har svårt att hitta frivilliga samförståndslösningar för 

att undvika tvångsingripanden, ibland även med inslag av ömsesidig misstro eller 

fientlighet. Ungdomar vars föräldrar och eventuellt de själva är utlandsfödda 

hamnar lätt i en konflikt mellan två världar, där den normativa samhällstrukturen 

inte tar hänsyn till familjekulturen. För dessa ungdomar är det extra viktigt att 

socialtjänsten och behandlingsinstitutioner kan hitta samarbetsformer med 

familjen som kännetecknas av vilja och förståelse. Lyckat samarbete kan luckra 

upp de hierarkiska låsningarna som ofta uppstår inom familjerna och därmed 

underlätta integrationen (Andersson Vogel, 2012, Baianstovu, 2012, Herz, 2012,). 

 

Begreppet ”etnicitet” kan enligt Andersson Vogel beskrivas som ”de processer som 

skapar en gemenskap, delvis baserad på hudfärg, ursprung, språk och kultur men också sociala 

förhållanden” (Andersson Vogel, 2012, sidan 28). De ungdomar som ingår i studien 

är både av svensk- och utländsk härkomst. De av utländsk härkomst som ingår i 

studien utgör inte någon homogen etnisk grupp, därför kommer begreppen 
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”utlandsfödd” och ”svenskfödd” att användas när behovet av differentieringen 

föreligger. 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Enligt SiS styrdokument för behandlingsverksamheten delas de familje- och 

nätverksinriktade insatserna in i tre kategorier, beroende på syftet med insatsen 

och vem som utför den. Kategori 1,”informera, involvera” har som syfte att 

underlätta kontakten mellan barn, föräldrar och institution, genom att personalen 

informerar och involverar föräldrarna i institutionens arbete. Insatsen utförs i 

första hand av behandlingsassistenter, där 3-5 högskolepoäng i familjesamtal 

förväntas ingå i deras utbildning. Insats enligt kategori 2, ”stöd, utredning” har som 

syfte att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och att förbättra umgänget mellan 

barn och förälder. Kompetenskrav för den som ansvarar/utför insatsen är 

behörighet att bli antagen till grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1). 

Kategori 3, ”förändring” har som mål att åstadkomma förändring i 

kommunikationsmönster och relationer familjemedlemmarna emellan. Insatsen 

ska bedrivas av leg. psykoterapeut med familjeinriktning, alternativt steg-1 

utbildad terapeut under handledning av legitimerad- och handledarutbildad 

familjeterapeut. (SiS tjänstekarta, 2013). 

 

4 Frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på om ungdomar som varit placerade inom SiS 

uppfattar att de fått hjälp med sina familjerelationer under placeringstiden, i den 

omfattning som motsvarar deras önskemål i in-ADAD. Studiens frågeställningar 

är: 

- i vilken grad upplever behandlingsplacerade ungdomar inom SiS att de får hjälp 

med sina familjeproblem? 

- finns det synliga samband mellan ungdomarnas könstillhörighet eller etniska 

ursprung, och deras skattade upplevelse av hjälp med familjeproblem under 

placeringstiden? 

 

5 Metod 

Studien bygger på kvantitativ data som samlats in genom strukturerade ADAD-

intervjuer (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) med institutionsplacerade 

ungdomar. De insamlade uppgifterna från in- och ut-ADAD registreras och lagras 

i myndighetens databas och finns därmed tillgängliga för statistisk bearbetning. 

Detta gäller såväl ungdomarnas som intervjuarnas skattningar. Den statistiska 

bearbetningen har genomförts med hjälp av dataprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, version 19). 
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5.1 Undersökningsdeltagare 

Undersökningen omfattar ungdomar som både har blivit in- och utskrivna från 

SiS institutioner under perioden 1 januari 2010 till 31 december 2012. SiS 

målsättning är att ha hög täckningsgrad av genomförda ADAD-intervjuer, både 

vad gäller in- och utskrivning. Myndighetens institutioner klarar inte fullt ut att 

följa kvalitetsmålen så att en del bortfall uppstår, täckningsgraden varierar mellan 

institutioner men ligger ofta på knappt 70% för inskrivnings-ADAD och något 

lägre för utskrivnings-ADAD. Skälen till brister i täckningsgraden är bland annat 

att personal missar att genomföra intervjun, eller att ungdomen väljer att tacka nej 

till att svara på frågorna. Internbortfallet bland insamlad data är oftast ganska lågt. 

Insamlad data från samtliga institutioner registreras och förvaras i en central 

databas (Institutionsvård i fokus nr 4, 2012).  

 

Ungdomarnas väg in till institutionerna har gått via olika placeringstyper; akut, 

utredning, behandling eller LSU (Lagen om Sluten Ungdomsvård). En del 

ungdomar har påbörjat sin institutionsvistelse i en placeringstyp och sen blivit 

överflyttade till en annan typ av vård. Sammanlagt antal ungdomar som har 

registrerade in- eller ut-intervjuer under den aktuella perioden är 2671. Ett 

grundläggande kriterium för studien är att ungdomen både genomfört in- och ut-

ADAD under vistelsetiden. Detta medför att det är samma ungdom som först 

uttryckt sina hjälpbehov och senare skattat den hjälp den uppfattat sig fått under 

placeringstiden. Vid bortfall av den ena intervjun ogiltigförklaras den andra 

intervjun som underlag för studien. Studien omfattar de ungdomar som har 

skrivits ut från en behandlingsenhet oavsett vilken typ av placering de haft vid 

inskrivning, samt godkänt att deras svar fått användas för forskning, sammanlagt 

255 personer. Fördelen med urvalet är att behandlingsungdomarnas betydligt 

längre genomsnittliga placeringstid ger institutionerna längre tid att kunna hjälpa 

ungdomen inom valt livsområde. Nackdelen är att forskningsunderlaget blir 

mindre. En genomsnittlig placeringstid för behandling är ca ett år.  

 

SiS uppdrag är att ta emot ungdomar i åldrarna 13-20 år, ibland görs avsteg från 

den nedre åldersgränsen, då socialtjänsten får problem att hitta en lämplig 

placeringsform för barn som visar självdestruktivt beteende. Medelåldern bland de 

255 placerade flickor och pojkar som ingår i studien är 15 år, medianåldern 16 år 

och den största åldersgruppen antalsmässigt är 17 år. Av dessa placerade 

ungdomar är det 159 pojkar (63 %) och 93 flickor (37 %). Av de ungdomar som 

ingår i studien är 36 (14%) födda utomlands. I samtliga grupper är 

könsfördelningen bland svensk- och utlandsfödda likvärdig med könsfördelnigen i 

hela undersökningsgruppen. Det som väcker uppmärksamhet är att så stor andel 

som 5% är 11 och 12 år, d v s åldersmässigt innan eller i början av högstadiet.  
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Tabell 1. Kön / Ålder  

ADAD A8 / C3 
Antal Procent 

 
Flickor 

Flickor/  
% ålder   

 
Pojkar 

Pojkar/  
% ålder  

Ålder 11 2 0,8 1 1,1 1 0,6 

12 11 4,4 2 2,2 9 5,7 

13 18 7,1 8 8,6 10 6,3 

14 42 16,7 18 19,4 24 15,1 

15 39 15,5 14 15,1 25 15,7 

16 41 16,3 21 22,5 20 12,6 

17 45 17,8 10 10,7 35 22,0 

18 27 10,7 10 10,7 17 10,7 

19 24 9,5 9 9,7 15 9,4 

20 3 1,2 0 0,0 3 1,9 

Total 252 100,0 93         100,0            159        100,0 
       

  Bortfall 3 personer, totalt 255 deltagare 

 

5.2 Undersökningsmetod 

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är ett standardiserat frågeformulär 

som används i flera länder, dels för utredning och bedömning av ungdomars 

problem och behov, dels för utvärdering av inträffad förändring/utveckling, samt 

som underlag för forskning. I sin avhandling redogör Josefine Börjesson för tre 

olika studier av ADAD som intervju- och bedömningsinstrument. Enligt studier 

både i Sverige och utomlands bedöms att ADAD-intervjun uppvisar god giltighet 

(validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Även i den svenska översättningen och 

standardiseringen förefaller ADAD vara ett pålitligt och användbart instrument 

(Börjesson, 2011). Frågeformuläret ger information och underlag för skattning av 

den unges situation inom flera livsområden, i denna studie har området 

familjeförhållanden valts ut. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Hösten 2012 togs kontakt med SiS forskningsenhet angående möjlighet att få 

tillgång till arkivmaterial från de databaser där inregistrerade ADAD-resultat 

förvaras. Tillsammans med forskningsenhetens personal beslutades vilka frågor 

från in- och ut-ADAD som kunde vara aktuella (bilaga 1), utifrån studiens syfte 

och frågeställning. Forskningsenhetens personal skulle sammanställa en datafil 

med det aktuella ADAD-materialet. Det insamlade materialet har kvalitetssäkrats 

av personal på SiS forskningsenhet, vilket innebär att bakgrundsvariablerna i varje 

intervju har kontrollerats och korrigerats med information i myndighetens 

dokumentationssystem. Även bortfall på numeriska variabler inom varje 

livsområde har kontrollerats (SiS, Englund, 2013). I slutet av våren 2013 blev filen 

tillgänglig för bearbetning. För att möjliggöra den statistiska bearbetningen 

kontaktades SiS dataenhet under våren, för licens av dataprogrammet SPSS.  
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5.4 Bearbetningsmetoder 

Under ADAD-intervjun skattar ungdomarna sina svar inom varje livsområde på 

en fyrgradig skala med kvalitativa mått. Exempelvis; aldrig, sällan, ofta, mycket 

ofta – inte alls, lite, ganska mycket, mycket. Ungdomens svar är därför att betrakta 

som ordinaldata, vilket bäst lämpar sig för beskrivande statistik där typvärden kan 

presenteras i diagram eller frekvenstabeller. Den statistiska analysen visar sen om 

det går att dra några signifikanta slutsatser av studien (Hartman, 2004; Lantz, 

2009). Materialet har analyserats med hjälp av dataprogrammet SPSS olika 

analysmetoder. Det mest användbara för beskrivande- och analytiskstatistik har 

varit frekvens- och korstabeller, kombinerade med uträkning av procentsatser och 

signifikansnivåer.  Den procentuella beräkningen åskådliggör fördelningen av 

typvärdena i relation till varandra. Den statistiska signifikansen anger däremot 

sannolikheten för om undersökningsresultatet har uppkommit av en slump, eller 

om effekten kan betraktas som ”sann” och där med generaliserbar för en större 

grupp. I undersökningen har signifikansnivån 0.05 använts som ett riktvärde, 

vilket anger att det är högst 5% sannolikhet att resultatet är beroende av slumpen 

och att resultatet därmed kan anses statistiskt säkerställt (Eliasson, 2006; Lantz, 

2009; Wahlgren, 2012; Wedin & Sandell, 2004).  

 

5.5 Genomförande 

Efter en del tekniska- och handhavandeproblem kunde arbetet med själva 

analysen påbörjas. Det är två ADAD-frågor som varit av störst betydelse för 

undersökningens första frågeställning. Vid inskrivningen har ungdomarna på en 

fyrgradig skala svarat på frågan ”Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som 

hör samman med din familj”. De har fått välja mellan svarsalternativen ”inte alls”, 

”lite”, ”ganska mycket” och ”mycket”. Vid utskrivning har ungdomarna fått svara på 

frågan ”Har du under din vistelse här haft behov av hjälp i områdena?” Bland samtliga 

livsområdena nämns ”familj” som ett alternativ. De ungdomar som svarar ”Nej” på 

frågan får ingen följdfråga angående livsområdet. De ungdomar som svarar ”Ja” 

på föregående fråga, får då frågan ”Om ja, hur mycket hjälp anser du att du har fått” 

(bilaga 1) (SiS ADAD 2011). Ungdomarna ombeds gradera upplevelsen av den 

hjälp de fått som ”inte alls”, ”lite”, ”ganska mycket” eller ”mycket”. De ungdomar som 

har flera familjer behöver inte tydliggöra vilken familj, eller vilka familjerelationer 

de syftar på. Den empiriska delen av undersökningen har genomförts genom att 

jämföra den samstämmighet eller diskrepans som visar sig mellan ADAD-

intervjuerna. Svaren i inskrivnings-ADAD, där ungdomarna skattar 

viktighetsgraden av att få hjälp med sina familjerelationer, har jämförts med 

ungdomarnas skattning i utskrivnings-ADAD, där ungdomarna svarar i vilken 

mån de uppfattar sig ha fått hjälp med sina familjeproblem. Då en del ungdomar 

som graderat önskan om hjälp vid inskrivning, uppgett att de inte behövt hjälp vid 
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utskrivning, har det inte gått att jämföra deras upplevda hjälpbehov vid 

inskrivningen med graden av upplevd hjälp under placeringstiden. Ytterligare en 

variabel att ta med har varit personalens skattning av den unges hjälpbehov inom 

livsområdet, i samband med att in-ADAD genomfördes. Utöver dessa tre 

grundfaktorer har svarsmaterialet belysts utifrån en del av den unges 

bakgrundsfaktorer. De bakgrundsvariabler som varit mest relevanta för analys är 

den unges kön och ålder, samt föräldrarnas etniska ursprung. 

 
Enligt konventionen för statistiska tabeller brukar den oberoende variabeln 

presenteras i kolumnen (vertikalt) och den beroende variabeln i raden 

(horisontellt) (Eliasson, 2006). Av utrymmesmässiga skäl frångås denna praxis 

ibland då undersökningens resultat presenteras. Enstaka internbortfall bland 

intervjusvaren kan även förekomma, antingen p g a ej svarat eller fel vid 

registrering. Vid redovisning av svaren anges de korrekta svaren och anledningen 

till bortfallet preciseras inte närmare. Därav kan det förekomma viss skillnad på 

antalet personer som svarat på varje fråga. I den löpande texten under resultat och 

diskussion används begreppen familjeproblem och familjerelationer som liktydiga 

med varandra.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

För utveckling av både individer och samhällen är det viktigt att forskning bedrivs. 

I Nürnberg-kodexen från 1947 framgår det att det åligger forskaren att ta hänsyn 

till tre viktiga aspekter när det gäller forskning där individer deltar: tillräcklig 

information, samtyckarkompetens och reell frivillighet. Detta förutsätter att 

forskningsdeltagarna har fått information om forskningens syfte och metoder, är 

myndiga och har kognitiv kompetens att kunna ta ställning till sin delaktighet, 

samt inte har blivit utsatta för någon form av tvång eller manipulation (Sverne 

Arvill, Hjelm, Johansson & Sääf, 2012; Övreeide, 2011). Innan ungdomarna svarar 

på frågeställningarna i ADAD får de ta ställning till om deras svar får användas 

för framtida forskning, eller endast för utrednings- och behandlingsplanering. Då 

forskningsändamålet inte varit känt i förväg för ungdomarna har de inte fått veta i 

vilket forskningssammanhang deras svar kommer att användas. Nästan utan 

undantag är de deltagande ungdomarna placerade med stöd av Lagen med 

särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) §3 eller §6 vid inskrivningen,      

d v s de har blivit omhändertagna av samhället på grund av eget självdestruktivt 

beteende. Då ungdomarna är tvångsomhändertagna är det svårt att säga på vilket 

sätt deras inställning till delaktighet påverkas av deras livssituation, och därav 

deras kompetens att fullt ut ta ställning till frågan. De flesta ungdomarna som 

svarar på ADAD är under 18 år, vårdnadshavare har inte tillfrågats om sitt 

godkännande till att den unge deltar i forskningen. Vissa avsteg från ovan nämnda 
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forskningsetiska faktorer kan göras, om bedömning görs att den kunskap 

forskningen bidrar med kan leda till utveckling av hjälpåtgärder för utsatta 

grupper (Sverne Arvill, et.al., 2012; Övreeide, 2011).  

 

När ungdomarna genomför en in-ADAD får de frågan om de ger sitt samtycke till 

att deras svar får användas i forskningssyfte, vilket de aktuella ungdomarna gjort. 

För studiens genomförande har det ej förelegat behov av tillgång till 

informanternas identitetsuppgifter, placerande kommun eller vistelseinstitution. 

Det förekommer att samma person blir intagen för vård inom SiS vid mer än ett 

tillfälle under uppväxten. I studien betraktas och benämns varje inskrivning som 

en person, även om samma person rent hypotetiskt kan förekomma vid mer än ett 

tillfälle bland de 2671 intagningarna som finns med i forskningsmaterialet.     

 

7 Resultat 

Det presenterade resultatet baseras på svaren från de 255 ungdomar som skrivits 

ut från behandlingsavdelning och svarat på både in- och ut-ADAD.  

 

7.1 Upplevt behov av hjälp  

Vid genomförande av in-ADAD får ungdomarna på en fyrgradig skala svara på 

frågan ”Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör samman med din 

familj”. 135 ungdomar ansåg att de inte hade hjälpbehov och 117 uppgav önskan 

om hjälp av varierande grad. Det framkom att flickorna i betydligt högre grad än 

pojkarna uttryckt en önskan om hjälp. Av flickorna har 58% uppgett att det är 

viktigt för dem att få hjälp med familjerelationerna, motsvarande siffra för 

pojkarna är 40% (tabell 2). Skillnaden mellan pojkar och flickor är signifikant 

(p<.05). 

 

Tabell 2. Kön / Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör samman med    

 din familj 

 ADAD A8 / H21 
Kön 

Total Pojkar Flickor 

Vikt att få hjälp med 
familjeproblem 

Inte alls Antal 96 39 135 

% avser kön 60% 42% 54% 

Lite Antal 22 16 38 

% avser kön 14% 17% 15% 

Ganska mycket Antal 16 14 30 

% avser kön 10% 15% 12% 

Mycket Antal 25 24 49 

% avser kön 16% 26% 19% 

Total Antal 159 93 252 

% avser kön 100,0% 100,0% 100,0% 

  Bortfall 3 personer, totalt 255 deltagare 
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Vad gäller angelägenhetsgrad att få hjälp med familjeproblem vid inskrivning, har 

ungdomarna klassindelats utifrån skol- och myndighetsålder, d v s mellanstadiet, 

högstadiet, gymnasiets tidiga år och myndighetsålder. De yngre ungdomarna anser 

i högre grad att det är ”mycket” viktigt att få hjälp med sina familjerelationer, 

jämfört med de äldsta ungdomarna som i högre grad uppger att de ”inte alls” anser 

sig ha behov av någon hjälp (tabell 3). 

 

Tabell 3. Ålder / Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör samman med  

din familj 

 ADAD C3 / H21 

Ålder 

% av 
ålder 

 

11-
12 
år 

% av 
ålder 

13-
15 
år 

% av 
ålder 

16-
17 
år 

% av 
ålder 

18-
20 
år 

% av 
ålder 

Total 

Vikt av att få 
hjälp med 
familjeproblem 

Inte 
alls 

 6 50% 46 47% 45 53% 35 65% 132 53% 

Lite 
 

 2 17% 15 15% 14 17% 7 13% 38 15% 

Ganska 
mycket 

 0 0,0% 13 13% 13 15% 4 7% 30 12% 

Mycket 
 

 4 33% 24 25% 13 15% 8 15% 49 20% 

Total  12 100,0% 98 100,0% 85 100,0% 54 100,0% 249 100,0% 

           

  Bortfall 6 personer, totalt 255 deltagare 

 

7.2 Etniskt ursprung och hjälpbehov 

Sammanlagt har 244 ungdomar svarat på frågan om föräldrarnas ursprung. Av 

dem har 15 (6%) svenskfödd far och utlandsfödd mor, 29 (12%) ungdomar har 

utlandsfödd far och svenskfödd mor, och 77 (32%) av ungdomarna har två 

utlandsfödda föräldrar. Sammantaget har 121 (50%) ungdomar som ingår i 

studien minst en utlandsfödd förälder. Barn till utlandsfödda mödrar tenderar i 

något högre grad att ge uttryck för att de ”inte alls” behöver hjälp med 

familjerelationerna 61%, jämfört med 50% av barnen till svenskfödda mödrar. Av 

barn till såväl utlands- som svenskfödda fäder svarade 53% att de ”inte alls” 

behövde hjälp med sina familjeproblem. 

 

Även om gruppen utlandsfödda ungdomar är relativt liten visar resultaten från in-

ADAD en signifikant skillnad (p<.05), att de utlandsfödda ungdomarna i högre 

grad än svenskfödda uppger det vara viktigt att få hjälp med familjerelationerna 

under placeringstiden. Av svaren framgår inte om ungdomarnas föräldrar vistas i 

Sverige eller utomlands (tabell 4). Vid jämförelse mellan svaren från svensk- och 

utlandsfödda ungdomar i ut-ADAD, går inte att utläsa någon skillnad gällande 

graden av upplevd hjälp med familjeproblem under placeringstiden. 
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Tabell 4. Född i Sverige / Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör 

samman med din familj 

ADAD C6 / H21 
Född i Sverige 

Nej Ja Total 

Vikt att få hjälp med 
familjeproblem 

Inte alls Antal  11 124 135 

% födelseland 31% 58% 54% 

Lite Antal  12 26 38 

% födelseland 34% 12% 15% 

Ganska 
mycket 

Antal  3 27 30 

% födelseland 9% 12% 12% 

Mycket Antal  9 38 47 

% födelseland 26% 18% 19% 

Total Antal  35 215 250 

% födelseland 100,0% 100,0% 100,0% 

                                                                                            Bortfall 5 personer, totalt 255 deltagare 
 

7.3 Jämförelse mellan svar i in- och ut-ADAD 

Som tidigare framgått ingår 255 ungdomar i studien. Vid genomförande av in-

ADAD fick de frågan ”Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör 

samman med din familj”. Som svar uppgav 135 av ungdomarna att de ”inte alls” har 

behov av hjälp med familjeproblem, 117 uppgav att de behöver hjälp med sina 

familjerelationer av varierande grad (figur 1). Svaren från tre intervjuer 

registrerades som bortfall. Vid genomförande av ut-ADAD fick ungdomarna 

frågan ”Har du under din vistelse här haft behov av hjälp i områdena familj?” De 

ungdomar som svarat ”nej” på frågan har inte fått någon följdfråga. De som svarat 

”ja” fick då följdfrågan ”Hur mycket hjälp anser du att du har fått …” Av de 135 

ungdomar som vid inskrivning uttryckte att de ”inte alls” hade hjälpbehov med 

sina familjeproblem, uppgav nu 66 (49%) att de haft behov av hjälp under 

placeringstiden. Av de 117 ungdomarna som uttryckte hjälpbehov vid inskrivning, 

uppgav nu 38 (32%) att de inte hade haft hjälpbehov med sina familjeproblem 

under placeringstiden. D v s de som vid inskrivning uppgav att de inte hade 

hjälpbehov hade i större omfattning ändrat sin inställning, jämfört med de som 

uttryckte hjälpbehov vid inskrivning.  

 

Av den grupp på 144 ungdomar som vid genomförande av ut-ADAD gav uttryck 

för att de haft behov av hjälp med sina familjeproblem (56% av de 255 som ingår 

i studien), har 66 endast gett uttryck för hjälpbehov i ut-ADAD och 78 uppgett att 

de behövt hjälp med sina familjeproblem i både in- och ut-ADAD (kursiv i figur 

1). Nästan hälften av ungdomarna har uttryckt olika inställning till sitt hjälpbehov 

vid in och utskrivning. Fördelningen av hur ungdomarna i ut-ADAD skattat 

graden av hur de ansett sig ha fått hjälp med familjeproblem kan förstås på minst 

två sätt. Delvis som uttryck för hur de 144 ungdomarna som uppgett sig ha 
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behövt hjälp, uppfattat den hjälp de fått under placeringstiden. Resultatet framgår 

av summeringen längst ner i figur 1 (figur 1 och tabell 5).  

 

 

→    Ej uppgett   →                                → Ej uppgett hjälpbehov, 69 ungdomar 

                                             hjälpbehov,                   

       ↓                       135 ungdomar        ↓ 

     3 Bortfall                                                        66 Uppgett hjälpbehov vid utskrivning 

     117 Uppgett hjälpbehov vid inskrivning             ↓ 

     ↓                                                                     ↓ 

    Grad av önskat                                                   ↓                   Upplevelsegrad av hjälp i ut-ADAD           Ej behövt    

     hjälpbehov                                                         ↓                   Inte        Lite         Ganska    Mycket           hjälp enligt  

       ↓                                                                  →                    1            19           24              22                 ut-ADAD 

                                                                            

                      →   38  →                       →                   1            10            8               6                   13 

 

                                                                             

                      →   30  →                       →                    0            3             8               7                    11              

          

                                                   

                                                                             

                      →   49  →                       →                     0            8             13             14                  14 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                Summa 144                                       2            40           53              49                   - 

                                                Procent 100%                                   1%         28%       37%           34%                - 

Figur 1. Flödeschema över hur svaren i in- och ut-ADAD fördelats 

 

Delvis kan ungdomarnas skattning också förstås och användas för att jämföra den 

samstämmighet eller diskrepans som visar sig i ungdomarnas svar vid de olika 

ADAD-intervjutillfällena. Svaren i inskrivnings-ADAD, där ungdomarna skattar 

hur viktigt de anser det är att få hjälp med sina familjerelationer, jämförs då med 

deras skattning i utskrivnings-ADAD, där ungdomarna svarar i vilken mån de 

uppfattar sig ha fått hjälp med sina familjeproblem. Sammanlagt har 78 ungdomar 

vid båda intervjutillfällena uppgett att de haft hjälpbehov (31%  av de 255 som 

ingår i studien). Deras svar har markerats med kursiv stil i figur 1 och tabell 5. 

Svaren från de ungdomar som graderat sitt hjälpbehov vid inskrivning och 

upplevelsegraden av hjälp vid utskrivning med samma svarsalternativ, har 

markerats med fetstil. Dit hör 32 ungdomar, 41% av gruppen. Till vänster om 

fetstil finns svar från de ungdomar som skattat graden av hjälp som lägre än det 

behov de uttryckte vid inskrivning, dit hör 25 ungdomar, 32% av gruppen. Till 

höger om fetstilt presenteras svaren från de ungdomar som graderar den hjälp de 

fått under placeringstiden, som högre än vad de graderade sitt hjälpbehov vid 

inskrivning, dit hör 21 ungdomar, 27% av gruppen.    

IN-ADAD 

255 

UT-ADAD 

Litet 
UT-ADAD 

Ganska 

 

UT-ADAD 

Bortfall 1 

Mycket 
UT-ADAD 
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Tabell 5.  Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör samman med din familj 

/ Hur mycket hjälp anser du att du har fått / Kön 

ADAD  
H21/ 
L19g2/A8 

Vikt att få hjälp 
med 
familjeproblem 

Skattning av hjälp med familj 

Total Inte alls 
 

Lite 
Ganska 
mycket Mycket 

Pojkar Inte alls 
Litet 
Ganska mycket 
Mycket 

0 
0 
0 
0 

11 
6 
1 
4 

15 
5 
3 
5 

13 
2 
2 
8 

39 
13 
6 

17 

 Total 0 22 28 25 75 

Flickor Inte alls 
Litet 

 Ganska mycket 
 Mycket 

1 
1 
0 
0 

8 
4 
2 
4 

9 
3 
5 
8 

9 
4 
5 
6 

27 
12 
12 
18 

Total 2 18 25 24 69 

Totalt Inte alls 
Litet 

 Ganska mycket 
Mycket 

1 
1 
0 
0 

19 
10 
3 
8 

24 
8 
8 

13 

22 
6 
7 

14 

66 
25 
18 
35 

Totalt 2 40 53 49 144 

 Procent på total                    1%              28%               37%             39%       100%     

 

Vid inskrivning uppgav 40% av pojkarna och 58% av flickorna att de ville ha hjälp 

med sina familjeproblem. Vid utskrivning uppgav 47% av pojkarna och 74% av 

flickorna att de behövt hjälp med sina familjeproblem under placeringstiden, 

ungdomarna skattade sen i vilken grad de uppfattade sig ha fått hjälp. Vid 

utskrivning skattar ungdomar av båda könen i högre grad att de haft behov av 

hjälp, än vad de skattade vid inskrivning. Flickornas uttryck för hjälpbehov ökar 

dock betydligt mer än pojkarnas. Graderingen av upplevd hjälp fördelar sig ganska 

likartad hos båda könen, förutom att två av flickorna uppgett att de behövde hjälp 

men att de ”inte alls” fick någon. 

 

7.4 Personalens skattning och ungdomarnas upplevelse 

I in-ADAD riktas frågor till den personal som intervjuar ungdomen. Bl a ska 

intervjuaren på en tiogradig skala skatta sin bedömning av ungdomens hjälpbehov 

inom de olika livsområdena, där varje gradering även anger vikten av stödinsats 

(bilaga 1). Vid inskrivning förekommer det ibland att ungdomarna anser sig inte 

behöva hjälp med familjerelationer under placeringstiden, men att personalen 

graderar att det finns familjeproblem som ungdomen behöver hjälp med. 

Personalens skattning bör därför finnas med som en viktig synpunkt vid en 

framtida behandlingsplanering på institutionen, därav är den även intressant i 

denna studie. Personalens skattning av ungdomarnas förmodade hjälpbehov i in-

ADAD, har jämförts med de 144 ungdomarnas skattning av den hjälp de upplevt 

sig ha fått enligt ut-ADAD. 
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För att öka överskådligheten presenteras i fyrfältsfiguren nedan hur personalens 

skattning vid inskrivning, överensstämt med ungdomarnas gradering av upplevd 

hjälp vid utskrivning. I varje fält som figuren bildar åskådliggörs ungdomarnas 

upplevelse av stöd med utgångsläge från personalens gradering av problemtyngd 

och därav behov av stödinsats. Enligt svaren i fält A och D (figur 2) 

överensstämmer personalens skattning och ungdomarnas upplevelse ganska bra. I 

fält B presenteras svaren från de ungdomar som uppfattat sig ha fått mer hjälp 

under placeringstiden än vad personalen skattade att de behövde. Till sist finns i 

fält C de ungdomar som personalen skattat att behövde omfattande hjälp och stöd 

med sina familjeproblem, men där ungdomarna vid utskrivning uppgett att de fått 

litet eller inget stöd alls. Gruppsammansättningen i varje fält presenteras sen med 

avseende på kön och etnisk bakgrund (tabell 11 och 12).   

 

H22 / L19g2  Hur mycket hjälp anser du att du har fått i ut-ADAD 

 Inte / lite                                                              Ganska / mycket 

Personalens skattning 
av problemtyngden 
i in-ADAD 
 
0-1 inga 
2-3 obetydliga 
4-5 måttliga 
Stödbehov: 
Lättare insatser 

Fält A)  
Behövt ”lite” hjälp enligt personal 
och upplever sig ha fått ”lite” 
hjälp 
 
Antal: 28  
Andel: 19% 
 
 

Fält B)  
Behövt ”lite” hjälp enligt personal 
men upplevt sig ha fått ”mycket” 
hjälp  
 
Antal: 60  
Andel: 42% 
 
 

 
6-7 betydande 
8-9 avsevärda 
Stodbehov: 
Hjälp nödvändig  

Fält C) 
Behövt ”mycket” hjälp enligt 
personal men upplevt sig ha fått 
”lite” hjälp 
 
Antal: 14 
Andel: 10% 

Fält D) 
Behövt ”mycket” hjälp enligt 
personal och upplevt sig ha få 
”mycket” hjälp 
 
Antal: 42 
Andel: 29% 
 

Figur 2. Hur vill du skatta den unges behov av hjälp för familjeproblem / Hur mycket hjälp 

anser du att du har fått 
 
I fält B (figur 2) presenteras de ungdomar som uppfattat sig ha fått mer hjälp 

under placeringstiden än vad personalen skattade att de behövde. Pojkarna (52%) 

tenderar i betydligt högre grad än flickorna (30%) att skatta hjälpinsatsen som 

högre än vad personalen graderade deras behov vid inskrivningen. I fält C finns 

de ungdomar där personalen skattat att de behövde omfattande hjälp och stöd 

med sina familjerelationer, men där ungdomarna vid utskrivning uppgett att de 

fått litet eller inget stöd alls. Det är 10%  av ungdomarna som befinner sig i denna 

grupp, 13% av flickorna jämfört med 7% av pojkarna. Även om gruppen är liten, 

innehåller den nästan dubbelt så stor andel flickor som pojkar (tabell 11).   
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Tabell 11. Hur mycket hjälp anser du att du har fått / Kön / Personals skattning av hjälpbehov, 

i enlighet med Figur 2 

 
H22 / L19g2 / A8 

Ungdomarnas skattning av hjälp med 
familjeproblem i ut-ADAD 

Total Fält A Fält B Fält C Fält D 

Flicka                                     
 
Pojke 
 

 Antal 11 21 9 28 69 

% per fält 16% 30% 13% 40% 100,0% 

 Antal 17 39 5 14 75 

% per fält 22% 52% 7% 19% 100,0% 

Total Antal 28 60 14 42 144 

% per fält 19% 42% 10% 29% 100,0% 

 
Av de 142 ungdomarna (2 bortfall) som vid utskrivning uppgav sig ha haft behov 

av hjälp med familjerelationer under placeringstiden, var 82% svenskfödd (117 

ungdomar) och 18% utlandsfödd (25 ungdomar). Enligt personalens skattning av 

ungdomarnas problemtyngd och hjälpbehov inom området familjerelationer 

ansågs 76% av de utlandsfödda ungdomarna och 59% av de svenskfödda ha inga 

eller måttliga problem (fält A och B, figur 2). Det medför att personalen bedömt 

behovsgraden av hjälpinsatser som ganska låg. Av de ungdomar som personalen 

ansåg hade stora familjeproblem och i behov av betydande insatser, var 41% 

svenskfödda och 24% utlandsfödda (fält C och D). Även om gruppen utlands-

födda är relativt liten, visar personalens skattningar att de i betydligt högre grad 

anser att svenskfödda ungdomar är i behov av familjeinsatser, jämfört med 

utlandsfödda ungdomar (tabell 12). Av de ungdomar där personal skattat deras 

problematik i relation till föräldrarna som ingen eller måttlig och behovet av 

stödinsatser därav litet, uppgav vid utskrivningen 39% av de svenskfödda och 56 

% av de utlandsfödda att de fått mycket hjälp med sina familjerelationer under 

placeringstiden. De utlandsfödda visade i hög grad att upplevelsegraden av 

erhållna hjälpinsatser under placeringstiden, varit högre än vad personalen 

bedömde insatsbehovet vid inskrivning (fält B, tabell 12).  

 

Tabell 12. Hur mycket hjälp anser du att du har fått / Ursprung / Personals skattning av 

hjälpbehov, i enlighet med Figur 2 

 
H22 / L19g2 / C6 

Ungdomarnas skattning av hjälp med 
familjeproblem i ut-ADAD 

Total Fält A Fält B Fält C Fält D 

Svenskfödd                                 
 
Utlandsfödd 
 

 Antal 23 46 12 36 117 

% per fält 20% 39% 10% 31% 100,0% 

 Antal 5 14 1 5 25 

% per fält 20% 56% 4% 20% 100,0% 

Total Antal 28 60 13 41 142 

% per fält 20% 42% 9% 29% 100,0% 
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8 Diskussion 

Med tanke på de livsområden och bakgrundsvariabler som ADAD-intervjun 

omfattar, skulle materialet kunnat analyseras ur flera olika teoretiska perspektiv, 

exempelvis ur genusperspektiv, etniskt perspektiv eller etiskt perspektiv. Då 

studien genomförs inom ramen för en familjeterapeutisk utbildning belyses 

resultatet i första hand ur ett relationellt- och anknytningsmässigt perspektiv, 

vilket utgjort studiens teoretiska ramverk. Under arbetets gång har flera hypoteser 

ställts och prövats, resultaten från de som har mest relevans för frågeställningarna 

har presenterats i undersökningens resultat. Under arbetet med att analysera 

materialet ur olika perspektiv, framträdde ett intressant tema som inte direkt var 

kopplat till frågeställningarna. Det är personalens skattning av ungdomarnas 

förmodade hjälpbehov enligt in-ADAD, jämfört med ungdomarnas skattning av 

den hjälp de upplevt sig ha fått enligt ut-ADAD. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Ursprungsmaterialet omfattade 2671 personer som genomfört ADAD-intervju 

under sin placeringstid inom SiS, av dessa har 1870 genomfört både in- och ut-

ADAD, vilket motsvarar 70%. Det omfattande bortfallet försvårar möjligheten att 

forskningsmässigt kunna följa ett stort statistiskt underlag ungdomar, både i 

början och i slutet av deras placeringstid. Många ungdomar har skrivits ut från SiS 

olika verksamheter som akut, utredning eller LSU. Endast de som skrivits ut från 

behandlingsavdelningar har varit aktuella för denna studie, under förutsättning att 

de både genomfört in- och ut-ADAD, sammanlagt 255 personer. Internbortfallet i 

de genomförda intervjuerna är väldigt lågt, endast enstaka svar.  

 

Gruppen utlandsfödda utgör en relativt liten andel av den undersökta gruppen, 

endast 14%. Frågan som väcks är om det förhåller sig så att utlandsfödda utgör en 

så liten andel av de ungdomar som placeras på institution för behandling. Annat 

alternativ är om bortfallsfrekvensen för genomförande av både in- och ut-

intervjun är högre för denna grupp jämfört med svenskfödda, exempelvis till följd 

av språksvårigheter.    

 
Frågorna i in-ADAD gäller både bakgrundsvariabler och ungdomarnas skattning 

av aktuell livssituation utifrån flera livsområden, bl a ställs frågan ”hur viktigt är det 

för dig nu att få hjälp med problem som hör samman med din familj” (SiS ADAD 2013), 

där ungdomen på en fyrgradig skala skattar sitt hjälpbehov så som hon eller han 

för tillfället uppfattar det. Frågorna i ut-ADAD syftar till att ta reda på hur 

ungdomen uppfattat sin vistelse på institutionen och den hjälp hon eller han har 

fått under placeringstiden. Bland annat tillfrågas ungdomen om hon eller han har 

haft behov av hjälp inom livsområdet familj, ifall ungdomen svarar ”ja” ombeds 
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hon eller han att på en fyrgradig skala skatta graden av upplevd hjälp. Under-

sökningen visar att väldigt många ungdomar ändrar uppfattning under sin 

vistelsetid, angående i vilken mån de haft behov av hjälp med sina familjeproblem 

eller inte. I in-ADAD uppgav 26% (66) av ungdomarna att de inte behövde hjälp 

med familjeproblem, men uppgav sen i ut-ADAD att de behövt hjälp. 

Motsvarande siffra för dem som i in-ADAD uppgav att de behövde hjälp och i 

ut-ADAD att de inte behövt hjälp är 15% (38). Detta medför att 59% av 

ungdomarna gett uttryck för samma inställning till hjälpbehov för familjeproblem 

i både in- och ut-ADAD. Med tanke på den stora andel ungdomar som uttryckt 

olika uppfattningar vid de olika intervjutillfällena, kan konstateras att svaren i 

ADAD i väldigt hög grad är baserade på upplevelsen i en ”här-och-nu-situation” 

och kan därför betraktas som en färskvara. Fenomenet är inte unikt för ADAD-

intervjuerna, utan vanligt förekommande bland självskattningsformulär. Det i sig 

påverkar dock varken svarens validitet eller intervjuernas reliabilitet, även om 

antalet individer där det går att följa graderingarna vid in- och utskrivning blir 

något mindre.  

 

ADAD är ett standardiserat frågeformulär som används i flera länder, dels för 

utredning och bedömning av ungdomars problem och behov, dels för utvärdering 

av inträffad förändring/utveckling, d v s utfallsutvärdering. Med ADAD som 

många andra självskattningsformulär, uppstår frågan hur svarspersonen associerar 

kring den ställda frågan och vad den tror sig svara på. Vidare hur formuleringen 

av de frågor som berör ingångsvärden, matchar med de frågor som berör utgångs-

värden, för att en säker utfallsutvärdering kan genomföras. Ovannämnda faktorer 

påverkar validiteten. De är av stor betydelse för att på ett säkert sätt kunna tolka 

den samstämmighet eller diskrepans som visar sig vid jämförelse av svaren från 

inskrivnings- och utskrivningsintervjun. De metoddilemman som uppstått rör 

tolkningen av vad ungdomen kan antas tro sig svarat på vid genomförande av 

ADAD. Vid inskrivning svarar ungdomen på frågan ”Hur viktigt är det för dig nu att 

få hjälp för problem som hör samman med din familj”. På en fyrgradig skala graderar 

ungdomen sitt hjälpbehov som ”inte alls”, ”lite”, ”ganska mycket” eller ”mycket”. Här 

uppstår ett associationsutrymme kring frågeställningen; har en ungdom som svarat 

”inte alls” tolkat frågan som att det inte är viktigt för honom eller henne att få hjälp 

med sina problem, alternativt att ungdomen inte har några problem och där av 

inte behöver hjälp? I de kringliggande ADAD-frågorna framkommer information 

som underlättar för intervjuaren att förstå och tolka ungdomens svar, men där det 

i en studie som denna inte går att ta hänsyn till alla tänkbara frågor vid svars-

analysen. Vid utskrivning svarar ungdomarna på frågan ”Har du under din vistelse här 

haft behov av hjälp i områdena; familj?” Det råder en nyansskillnad mellan hur in- och 

utskrivningsfrågorna formuleras, vilket i sig kan skapa olika associationer hos 
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svarspersonerna. I förlängningen kan det påverka valet av svarsalternativ och där 

med ha effekt på utfallsutvärderingen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens ena frågeställning är; i vilken grad upplever behandlingsplacerade ungdomar inom 

SiS att de får hjälp med sina familjeproblem?  Resultatet från ADAD-intervjuerna kan 

förstås på minst två sätt, dels hur samtliga ungdomar uppfattat den hjälp de fått 

under placeringstiden, dels för att jämföra den samstämmighet eller diskrepans 

som visar sig i ungdomarnas svar vid de olika ADAD-intervjutillfällena. 

 

Vid utskrivning skattade 144 ungdomar att de haft behov av hjälp för sina 

familjeproblem under placeringstiden. Två av dessa ungdomar skattade dock att 

de ”inte alls” fått hjälp, fördelningen av svaren fördelade sig ganska likvärdigt 

mellan de övriga svarsalternativen. Ungdomarnas skattning kan förstås som 

uttryck för hur de 144 ungdomarna som uppgett sig ha behövt hjälp, uppfattat 

den hjälp de fått under placeringstiden. Sett till ungdomarnas gradering 

procentuellt, framstår deras upplevelsegrad av hjälp som hög (figur 1 och tabell 5) 

– i så fall är resultatet positivt för det behandlingsarbete som erbjuds.  

 

Svaren från de 78 ungdomarna som vid båda intervjutillfällena uppgett 

hjälpbehov, går att dela in i tre kategorier. Den första kategorin, 41% av 

ungdomarna, har i ut-ADAD skattat upplevd hjälp som att den ”motsvarar 

förväntan”, d v s valt den gradering av upplevd hjälp som motsvarar deras skattning 

av hjälpbehov i in-ADAD. Den andra kategorin är gruppen ”över förväntan”, dit 

hör 27% av ungdomarna. Till denna grupp hör ungdomar som i ut-ADAD skattat 

sin upplevelsegrad av hjälp med problem i familjerelationerna som högre än den 

skattning de gjorde i in-ADAD. Den tredje kategorien är ”mindre än förväntat”, dit 

hör 32% av ungdomarna, de som i in-ADAD skattat sitt hjälpbehov större än vad 

de graderat den upplevda hjälpen enligt ut-ADAD.  

 

För ungdomarna i kategorin ”motsvarar förväntan”, kan det antas att den unge och 

personalen har kunnat mötas i en behandlingsallians, där ungdomen fått stöd att 

skapa sig nya positiva relationella erfarenheter och att utveckla sin självkänsla i 

interaktion med andra människor (Stern, 2003). Den andra kategorin som medför 

positiva relationella erfarenheter för ungdomarna är gruppen ”över förväntan”. Även 

denna grupp kan antas ha fått hjälp att förbättra relationen till sina anknytnings-

personer, vilket sannolikt även leder till en utveckling av en mer positiv självbild 

(Broberg et.al., 2006, Hertz, 2011, Stern, 2003). Enligt Cederström (Degner & 

Henriksen, 2007) har de ungdomar som kontinuerligt behåller kontakten med sina 

föräldrar under placeringstiden, lättare för att utveckla sin relation till föräldrarna. 
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Denna förbättrade föräldrakontakt leder även till att ungdomarna får lättare att 

knyta an till de ställföreträdande vuxna som ger dem vardaglig omsorg. Denna 

samverkande process tenderar därför att bidra till en mer positiv erfarenhet för 

såväl ungdomarna som för föräldrarna och behandlingspersonalen.  

 
Den tredje kategorin är ”mindre än förväntat”, dit hör ungdomarna som gett uttryck 

för att önskad hjälpinsats i viss mån uteblivit. På de flesta institutioner arbetar 

intervjuaren på den avdelning där ungdomen vistats. Sannolikt kan det påverka 

svaren hos vissa av ungdomarna, att han eller hon tenderar att välja ett mer 

positivt alternativ för att inte göra intervjuaren besviken. Om denna hypotes 

stämmer kan gruppen möjligtvis bli ännu större. De ungdomar som placeras inom 

SiS har oftast med sig kognitiva och relationella minnen som formar deras 

självkänsla, sätt att värdera relationer, samt föreställningen om sig själva i relation 

till andra människor. För ungdomar är det extra viktigt att få möjlighet att skapa 

sig nya positiva relationella erfarenheter. I samspel med känslomässigt viktiga 

personer, vilket behandlingspersonal ibland kan bli, kan det skapas en 

kompletterande anknytningsmässig relation. För ungdomen kan den leda till en 

relationell och identitetsmässig utveckling. När en ungdom signalerar till 

vårdgivaren att hon eller han har behov av stöd, är det ytterst viktigt att 

behandlingspersonal förmår att svara an på ungdomens signaler. Återkommande 

bristande respons från de vuxna som förväntan riktas till, riskerar annars att skapa 

en grogrund för relationella svårigheter. I förlängningen kan det ytterligare 

försvåra för ungdomen att skapa en förväntan och tilltro till positiva erfarenheter 

av framtida relationer, så även framtida behandlingsinsatser (Broberg et.al., 2006; 

Hertz, 2011; Stern, 2003; Degner & Henriksen, 2007). 

 

Oavsett hur ungdomarna graderat den hjälp de fått, beror den relationella 

utvecklingen naturligtvis inte enbart på personalen eller ungdomarna, föräldrarnas 

och andra anhörigas inställning och förmåga påverkar givetvis också utfallet. Även 

om föräldrarna uppfattas ha stora tillkortakommanden eller vara väldigt svåra att 

samarbeta med, kan de familjeinriktade insatserna ha avgörande betydelse för 

barnets utveckling och känsla av att ha fått hjälp. Om insatserna inte leder till en 

relationell förbättring mellan barnet och föräldern, kan de dock öppna möjligheter 

för den unge att bearbeta den sorg som förlusten av relationell närhet till 

anknytingspersonen kan ge upphov till. Det i sig kan skapa känslan av att ha fått 

hjälp med sina familjerelationer under placeringstiden.    

  
Studiens andra frågeställningar är; finns det synliga samband mellan ungdomarnas 

könstillhörighet eller etniska ursprung, och deras skattade upplevelse av hjälp med 

familjeproblem under placeringstiden. I resultatet framträder vissa skillnader beroende 

av ungdomarnas könstillhörighet, vilka kan förstås ur ett genusperspektiv. I in-
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ADAD framträder en signifikant skillnad (p<.05), där pojkarna i högre grad ger 

uttryck för att inte behöva hjälp och där flickorna i större grad ger uttryck för att 

vara angelägna om att få hjälp.  Vid inskrivning skattade 60% av pojkarna att de 

”inte alls” ansåg det vara viktigt att få hjälp med familjeproblem, bland flickorna 

befann sig 42% i denna grupp. Bland pojkarna har 26% valt något av svars-

alternativen ”ganska mycket” och ”mycket”, 38% av flickorna har valt något av dessa 

svarsalternativ. Utifrån resultaten från in-ADAD framträder ett tydligt mönster, 

där pojkarna i större grad ger uttryck för att inte behöva hjälp och där flickorna i 

större grad ger uttryck för att vara angelägna om att få hjälp. I resultaten från ut-

ADAD framträder inga tydliga skillnader i nöjdhetsgrad, beroende av könstill-

hörighet. Resultaten visar att flickorna är mer benägna att uttrycka sina hjälpbehov 

gällande familjeproblem vid inskrivning, men att både flickor och pojkar uppfattar 

på likartat sätt den hjälp de fått gällande deras familjeproblem. Forskningen visar 

att det finns könsstereotypiska förväntningar på kvinnor och män. Kvinnor 

förväntas i större omfattning visa varierande uttryck och beteende som speglar 

deras känslor, män förväntas i större omfattning visa rationellt förhållningssätt 

och vara känslomässigt återhållssamma. Forskningen visar att dessa könsstereo-

typa förväntningar i mångt och mycket återspeglar sig i planering och utförande 

av den vård flickor och pojkar som placerats inom SiS får (Andersson Vogel, 

2012, Degner & Henriksen, 2007, Herz, 2012, Laanemets & Kristiansen 2008). 

ADAD-resultaten kan förstås som att pojkarna och flickorna har med sig dessa 

könsstereotypa mönster när de skrivs in för institutionsvistelse. Även personalens 

skattning av ungdomarnas problemtyngd gällande familjeproblem vid inskrivning 

förstärker denna bild. 

 

Gruppen utlandsfödda utgör en relativt liten andel av den undersökta gruppen, 

endast 14%. Resultaten från in-ADAD visar en signifikant skillnad (p<.05) att 

utlandsfödda ungdomar i högre grad än svenskfödda anser det vara viktigt att få 

hjälp med familjerelationerna under placeringstiden. Bland de utlandsfödda 

ungdomarnas svar i in-ADAD framgår att 31% anser att det är ”inte alls” viktigt 

att få hjälp med sina familjerelationer, bland de svenskfödda är motsvarande siffra 

58% i samma grupp. Vid jämförelse av svaren från svensk- och utlandsfödda 

ungdomar i ut-ADAD, går inte att utläsa någon skillnad gällande graden av 

upplevd hjälp med familjeproblem under placeringstiden. Utifrån tidigare 

forskning får det betraktas som positivt att utlands- och svenskfödda ungdomar 

skattar likvärdig nöjdhetsgrad gällande den hjälp de fått för sina familjeproblem. I 

flera forskningsrapporter framgår att socialtjänstens insatser oftare utmynnar i 

tvångsomhändertagande av utlandsfödda ungdomar, än av svenskfödda. Skälen till 

det antas vara språkmässiga och kulturella olikheter som försvårar för social-

arbetarna och familjerna att hitta samförståndslösningar. Då ungdomarnas 

upplevelsegrad av stöd framstår som likvärdig oberoende av födelseland, får det 
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antas att personalen på institutionerna lyckas ganska bra att hitta samarbetsformer 

där språk och kultur inte utgör ett hinder.  

 

I ut-ADAD framkommer att det är fler ungdomar som vid utskrivning skattat att 

de behövt hjälp med sina familjeproblem under placeringstiden (56%), jämfört 

med de ungdomarna som gav uttryck för önskan om hjälp vid inskrivning (47%). 

Ett sätt att förstå förändringen är att ungdomarna under placeringstiden fått ökad 

insikt i sin problematik och större trygghet i att kunna ge uttryck för sina 

hjälpbehov. Ett annat sätt att förstå denna rörelse är att ungdomarnas familje-

problematik faktiskt har ökat till följd av att de varit placerade utanför sitt 

sammanhang.   

  

Enligt fält-B i fyrfältsfiguren (figur 2) framgår att för 42% av ungdomarna har 

personalen skattat ungdomarnas hjälpbehov med familjeproblem i in-ADAD som 

”litet” eller ”inget”, men där ungdomarna vid utskrivning skattat att de fått 

”ganska mycket” eller ”mycket” hjälp under placeringstiden. Det är positivt att så 

stor andel av ungdomarna vid utskrivning upplevt sig ha fått hjälp i högre grad än 

vad personalen antog att de behövde vid inskrivning. Med utgångspunkt i 

anknytningsteorier och forskning kring institutionsplacerade ungdomar, kan antas 

att ungdomar som placeras inom SiS, nästan utan undantag, har problem i sina 

relationer till anknytningspersoner. Som framgår i ovannämnda tabeller har 

intervjuande personal skattat att 61% av ungdomarna hade ”inga”, ”obetydliga” 

eller ”måttliga” problem och att behövlig hjälpinsats som högst var ”lättare 

insatser”. Det väcker förundran att personal i så stor omfattning graderar hjälp-

behovet inom familjerelationeran som så pass lågt. Om förhållningssättet har 

genomslagskraft under placeringstiden, finns det uppenbar risk att ungdomarnas 

problem inom familjerelationerna kommer i skymundan. Det skulle i så fall kunna 

innebära att möjligheterna att ge den unge nya positiva relationella erfarenheter 

tillsammans med anknytningspersonerna inte utnyttjas fullt ut. I fält-C i 

ovannämnd figur presenteras de ungdomar, 10%, där personalen in-ADAD 

skattat att ungdomarna hade ”betydande” eller ”avsevärda” familjeproblem och 

där hjälpinsatser var ”nödvändiga”. I ut-ADAD har dessa ungdomar skattat sin 

upplevelse av hjälp som ”liten” eller ”inte alls”. Personalen har uppenbarligen 

uppfattat ungdomarnas problematik vid inskrivningen, men valda behandlings-

insatser och interventioner under placeringstiden har dock inte lett till att den 

unge upplevt sig fått hjälp. I SiS interna styrdokument delas de familjeinriktade 

insatserna in i tre kategorier; 1) ”informera, involvera”, 2) ”stöd, utredning” 3) 

”förändring”. I styrdokumentet framgår även syftet med insatsen och vilken 

utbildningsnivå den personal som ansvarar för insatsen förväntas ha (se sidan 6). 

Med utgångsläge från den grupp ungdomar som presenteras i fält-C väcks 

funderingar kring organisering av de familjeinriktade insatserna inom SiS, samt om 
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och på vilket sätt detta styrdokument levandegörs och blir vägledande vid val av 

behandlingsinsatser för ungdomarna.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningens resultat väcker en del funderingar och nyfikenhet, vilket skulle 

kunna vara av intresse för framtida forskning. Det är två teman som skulle vara 

speciellt intressant att gå vidare med, det ena rör vårdupplevelsen, det andra rör 

organiseringen av vården.  

 
Det första temat rör ungdomarnas förväntan och upplevelse av hjälp med 

familjerelationerna under placeringstiden. Vilka inslag i form av planerade 

interventioner eller relationer har bidragit till att ungdomen vid utskrivning 

upplevt att den hjälp hon eller han fått har varit ”över förväntan”, ”motsvarat 

förväntan”, eller varit ”mindre än förväntat”? I vilken mån överensstämmer de 

anhörigas upplevelse med ungdomens skattning?  

 
Det andra temat rör institutionernas organisering, planering och upplägg av 

behandlingsinsatser, inriktade mot ungdomens relationella kontakt med föräldrar 

och andra känslomässigt viktiga personer. Enligt ledande forskning inom området 

framgår med tydlighet att förbättrade relationer mellan ungdomen, föräldrar och 

andra anhöriga har avgörande betydelse för bestående behandlingsresultat (se 

sidan 2-6). Intervjuande personal har skattat att 61% av ungdomarna hade ”inga”, 

”obetydliga” eller ”måttliga” problem, behövlig hjälpinsats graderades som 

”lättare insatser”. Det går att konstatera att den stora andel ungdomar som 

placeras inom SiS och graderas ha lindriga problem med sina familjerelationer, 

stämmer dåligt överens med rådande forskning. Av ovan beskrivna förhållande 

väcks följande frågor; Är det samstämmighet eller diskrepans mellan ADAD-

intervjuarnas skattning av ungdomarnas hjälpbehov med familjeproblem vid 

inskrivning, och de familjeinriktade insatser som beskrivs i de behandlingsplaner 

som upprättas under placeringstiden? På vilket sätt levandegörs SiS styrdokument 

för familjeinriktade insatser i planering av vården? I vilken grad motsvarar 

personalens utbildningsnivå de arbetsuppgifter de utför i enlighet med 

styrdokumentet? 
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Bilaga 1 

 

ADAD-frågor som refereras till under resultat: 

 

A8 Kön 

 1 – Man 

 2 – Kvinna 

 

C3 Hur gammal är du 

 Ålder 

 

C6 Är du född i Sverige 

 0 – Nej 

 1 – Ja 

 

C16 Är din mor född i Sverige (avser biologisk-/adoptivförälder) 

 0 – Nej 

 1 – Ja 

 

C18 Är din far född i Sverige (avser biologisk-/adoptivförälder) 

 0 – Nej 

 1 – Ja 

 

H21 Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för problem som hör samman 

med din familj? 

 0 – Inte alls 

 1 – Lite 

 2 – Ganska mycket 

 3 – Mycket 

 

H22 Ifylles av intervjuaren 

 Hur vill du skatta den unges behov av hjälp för familjeproblem? 

 Intervjuarens skattningsskala:  

 0-1 Inga reella problem, behöver inte ytterligare hjälp 

2-3 Obetydliga/lätta problem, ytterligare hjälp troligen inte nödvändig 

4-5 Måttliga problem, viss hjälp önskvärd 

6-7 Betydande problem, hjälp nödvändig 

8-9 Avsevärda/utomordentligt stora problem, hjälp är absolut     

      nödvändig 
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L19 1) Har du under din vistelse här haft behov av hjälp i områdena?  

 (g – Familj) 

 0 – Nej 

 1 – Ja 

 

2) Om ja, hur mycket hjälp anser du att du har fått inom varje av 

följande områden?    

 0 – Inte alls 

 1 – Lite 

 2 – Ganska mycket 

 3 – Mycket 

 

g – Familj    1 (Nej/Ja)    2 (Inte alls/Lite/Ganska mycket/Mycket) 
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Samtliga ADAD-frågor som tagits ut från arkivmaterialet och funnits med 

som underlag för undersökningen, de fetmarkerade finns redovisade på 

föregående sida:  

 

Fråga nr               Fråga, förkortad text  

 

in.år Inskrivningsår 

a11b Datum för intagning 

a4 Institution 

a8 Kön 

a14 Typ av intagning 

a15 Typ av placering 

c3 Ålder 

c4 Svenskt medborgarskap 

c5 Ej svenskt medborgarskap, vilket 

c6 Född i Sverige 

c7 Ej född i Sverige, land? 

c8 Ej född i Sverige, ålder när kom till Sverige? 

c9 Språk 

c10 Om annat språk än svenska, vilket? 

c11 Utövar religion 

c12 Om utövar religion, vilken? 

c13 Adopterad 

c14 Ålder vid adoption 

c16 Mor född i Sverige 

c18 Far född i Sverige 

c20 Lever modern 

c21 Modern lever ej, den unges ålder när avliden 

c22 Lever fadern 

c23 Fadern lever ej, den unges ålder när avliden 

c24 Föräldrar sammanboende 

c25 Om skilda föräldrar, ålder för skilsmässa 

c26a1 Moder omgift 

c26a2 Den unges ålder, när modern gifte om sig 

c26b1 Fadern omgift 

c26b2 Den unges ålder, när fadern gifte om sig 

c27 Kontakt med mor under senaste året 

c28 Kontakt med far under senaste året 

c29a Uppväxt 0-2 år 

c29b Uppväxt 3-6 år 

c29c Uppväxt 7-9 år 

c29d Uppväxt 10-12 år 
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c29e Uppväxt 13-15 år 

c29f Uppväxt 16-18 år 

c29g Uppväxt 19-21 år 

c30a Boendeform senaste månaden 

c30b Boendeform senaste året 

c31 Nöjd med boendesituation 

c32a Senast stadigvarande levt med 

c32b Om levt med annan, vilka 

c33 Moderns utbildning 

c34a Moderns yrke 

c35 Vad gör modern 

c37 Faderns utbildning 

c38a Faderns yrke 

c39 Vad gör fadern 

c43 Antal syskon 

c46 Antal gånger flyttat 

c47 Antal gånger rymt 

C47a Antal gånger utkörd hemifrån 

c48 Bott i familje/fosterhem 

c49 Antal tillfällen i familje/fosterhem 

c50 Sammanlagd tid i familje/fosterhem 

c51 Ålder vid första familje/fosterhemsplacering 

c52 Ålder, senaste tillfället i familje/fosterhem 

c53 Fortfarande familje/fosterhemsplacerad 

c54 Tidigare placerad på institution 

c55 Antal tillfällen, institutionsplacerad 

c56 Sammanlagd tid institutionsplacerad 

c57 Ålder, första institutionsplaceringen 

c58 Ålder, senaste tillfället institutionsplacerad 

c59 Har /har haft kontaktperson el kontaktfamilj 

c60 Deltagit i öppenvårdsprogram 

c61 Vilka öppenvårdsprogram deltagit i 

c62a Var kom från innan inskrivning 

c65a Föräldrar närvarande vid intagning 

c65b Släkt närvarande vid intagning 

c65c Familje/fosterhemsföräldrar närvarande vid intagning 

c65d Behandlingspersonal närvarande vid intagning 

c65e Socialsekreterare närvarande vid intagning 

c65f Polis närvarande vid intagning 

c65g Annan närvarande vid intagning 

h1a1 Biologisk mor problem med alkohol 

h1a2 Modersfigur problem med  alkohol 
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h1a3 Biologisk far problem med alkohol 

h1a4 Fadersfigur problem med alkohol 

h1a5 Syskon problem med alkohol 

h1b1 Biologisk mor problem med  narkotika 

h1b2 Modersfigur problem med  narkotika 

h1b3 Biologisk far problem med  narkotika 

h1b4 Fadersfigur problem med  narkotika 

h1b5 Syskon problem med  narkotika 

h1c1 Biologisk mor psykiska problem 

h1c2 Modersfigur  psykiska problem 

h1c3 Biologisk fader  psykiska problem 

h1c4 fadersfigur  psykiska problem 

h1c5 Syskon  psykiska problem 

h1d1 Biologisk mor sjukdom, handikappad 

h1d2 Modersfigur sjukdom, handikappad 

h1d3 Biologisk far sjukdom, handikappad 

h1d4 Fadersfigur sjukdom, handikappad 

h1d5 Syskon sjukdom, handikappad 

h1e1 Biologisk mor problem med brottslighet 

h1e2 Modersfigur problem med brottslighet 

h1e3 Biologisk far problem med brottslighet 

h1e4 Fadersfigur problem med brottslighet 

h1e5 Syskon problem med brottslighet 

h2 Konflikter i familjen 

h3 Föräldrar grälar och bråkar 

h4 Konflikter gällande ekonomi och pengar i familjen 

h5 Familjen lidit av dålig ekonomi 

h6 Trivts i sin familj 

h7a Diskat senaste 30 dagarna 

h7b Städat, bäddat senaste 30 dagarna 

h7c Handlat senaste 30 dagarna 

h7d Fixat, reparerat senaste 30 dagarna 

h7e Grälat, bråkat senaste 30 dagarna 

h7f Ljugit, lurats senaste 30 dagarna 

h7g Vägrat sådant som familjen vill senaste 30 dagarna 

h7h Ställt till oreda hemma senaste 30 dagarna 

h7i Stulit saker som tillhör familjen senaste 30 dagarna 

h8a Kommer överens med mor 

h8b Kommer överens med far 

h8c Kommer överens med syster 

h8d Kommer överens med bror 

h8e Kommer överens med övriga i familjen 
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h9 Nöjd med hur kommer överens med familj 

h10 Hur svårt att prata med mor om bekymmer 

h11 Hur svårt att prata med far om bekymmer 

h12 Hur nära står modern 

h13 Hur nära står fadern 

h14 Hur mycket litar på modern 

h15 Hur mycket litar på fadern 

H15a Annan vuxen som du har en nära relation till? 

h16a1 Mor besviken på dig 

h16a2 Far besviken på dig 

h16b1 Mor kritiserar dig 

h16b2 Far kritiserar dig 

h16c1 Mor blandar sig i/kontrollerar dig 

h16c2 Far blandar sig i/kontrollerar dig 

h16d1 Mor favoriserar andra 

h16d2 Far favoriserar andra 

h16e1 Mor orättvis gällande pengar 

h16e2 Far orättvis gällande pengar 

h16f1 Mor svårt att lyssna 

h16f2 Far svårt att lyssna 

h16g1 Mor är arg på dig 

h16g2 Far är arg på dig 

h16h1 Mor står dig nära 

h16h2 Far står dig nära 

h16i1 Mor ger goda råd 

h16i2 Far ger goda råd 

h16j1 Mor är ett gott föredöme 

h16j2 Far är ett gott föredöme 

h16k1 Mor är hotfull 

h16k2 Far är hotfull 

h16l1 Mor är för sträng 

h16l2 Far är för sträng 

h16m1 Mor är för mesig 

h16m2 Far är för mesig 

h16n1 Mor har för stora krav 

h16n2 Far har för stora krav 

h16o1 Mor svårt att förstå dig 

h16o2 Far svårt att förstå dig 

h16p1 Mor svårt att lita på dig 

h16p2 Far svårt att lita på dig 

h16q1 Mor missnöjd med ditt beteende 

h16q2 Far missnöjd med ditt beteende 
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h16r1 Mor missnöjd med hur du hjälper till 

h16r2 Far missnöjd med hur du hjälper till 

h17 Hur ofta fysiskt misshandlad av föräldrafigur 

h18 Hur ofta psykiskt misshandlad av föräldrafigur 

h19 Utsatt för sexuella övergrepp 

H19a Utsatt för sexuella övergrepp av annan 

H19b Varit med då någon närstående utsatts för våld 

h20 Oro/besvär med familjeproblem senaste 30 dagarna 

h21 Vikt att få hjälp med familjeproblem 

h22 Hur skatta familjeproblem 

h23 Förvanskat uppgifter om familjeproblem 

h24 Svårt att förstå familjeproblem 

h25 Osäkra frågor, familj 

utm11 Datum utskrivning/överflyttning 

ut.år År för utskrivning/överflyttning 

utL6.1 Godkänt att ingå i SiS forskningsregister 

Ålder COMPUTE KontÅlderutskrINT=DATEDIFF(utl3,pnr_FÖDDAT_s,""years"") 

utm7 Institution ANVÄND DENNA, nya koder 100203 

utm9 Kön. ANVÄND DENNA, KORRIGERAD 100210 

utm14 Typ av placering 

utm22a Till vad ska den unge skrivas ut/överflyttas 

utm28tot Samarbetet totalt med den unge 

utm29tot Samarbetet med familj totalt 

utm30tot Samarbetet med soc.tjänst totalt 

utM31g1 Förekommit insatser för familj 

utm32g Insatser inom familj framöver 

utm33a1 Förslag på kontaktperson/familj 

utm33a2 Förslag på stöd till nätverk 

utm33a3 Förslag på arbetsträning 

utm33a4 Förslag på öppenvård 

utm33a5 Förslag på utbildning 

utm33a6 Förslag på självhjälpsgrupp 

utm33a7 Förslag på annat 

utm34a Föreslår inst. ngt av följande alt. för placering 

utl7 Vet varför placerad 

utl8 Varit bra att du blev placerad här 

utl9 Vet du varför skrivs ut/flyttas 

utL10 Varit med i planering av behandling 

utL11.1 Har du haft en behandlingsplan 

utL11.2 Om ja, har du tagit del av den? 

utl12 Fått reda på utredningens resultat 

utl13 Har du tagit del av utredningen som institutionen gjort om dig? 
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utl14 Känner igen dig i beskrivningen 

utl15 Vet var du kommer att bo efter utskrivning 

utl16 Trivts på avdelning 

utl17 Trivts med rum 

utl18 Blivit retad av ungdomar på inst 

utL19c1 Behov av hjälp inom området fysisk hälsa 

utL19c2 Skattning av hjälp med fysisk hälsa 

utL19d1 Behov av hjälp inom området skola 

utL19d2 Skattning av hjälp med skola 

utL19e1 Behov av hjälp inom området arbete 

utL19e2 Skattning av hjälp med arbete 

utL19f1 Behov av hjälp inom området fritid och vänner 

utL19f2 Skattning av hjälp med fritid och vänner 

utL19g1 Behov av hjälp inom området familj 

utL19g2 Skattning av hjälp med familj 

utL19h1 Behov av hjälp inom området psykisk hälsa 

utL19h2 Skattning av hjälp med psykisk hälsa 

utL19i1 Behov av hjälp inom området brottslighet 

utL19i2 Skattning av hjälp med brottslighet 

utL19j11 Behov av hjälp inom området alkohol 

utL19j12 Skattning av hjälp med alkohol 

utL19j21 Behov av hjälp inom området narkotika 

utL19j22 Skattning av hjälp med narkotika 

utl20 Har personalen förstått vad du vill ha hjälp med 

utl21 Fått hjälp med vad du verkligen velat 

utl22 Har personalen tagit sig tid att prata 

utl23 Har du kunnat komma till tals, om din vård 

utl26a Skulle du rekommendera en kompis i samma situation 

 

 

 


