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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om ett familjearbete med 

placerade ungdomar och deras familjer, på SiS ungdomshem Folåsa, påverkar 

ungdomarnas upplevelse av oro/besvär inom områden så som familj och psykisk 

hälsa. 

Genom en analys av ungdomarnas svar på inskrivnings-, utskrivnings-, samt 

uppföljnings-ADAD- intervjuer har jag sökt svaren på frågeställningarna.  

När ungdomarna själva skattar så upplever de att det är bättre eller mycket bättre 

inom de flesta av de livsområden som ADAD avser att undersöka. Det visar sig 

att ungdomarna upplever mindre konflikter i hemmet efter behandlingen. De har 

även en mindre oro för problem inom området familj när uppföljningsintervjun 

görs ca ett år efter utskrivning. Oron för den psykiska hälsan har dock ökat 

något från inskrivning till uppföljning. 

Ungdomar anser sig i stor utsträckning fått hjälp med de problem de velat ha 

hjälp med, och endast två (2/ 26) av ungdomarna har vistats på annan 

behandlingsinstitution efter Folåsa. 

Nyckelord: ungdomshem, familjearbete, ungdomars uppfattning 

Abstract 

The purpose of this essay has been find out if working with a family which has 

its younger members placed in an institution, SiS Youthhome Folåsa, will affect 

the adolescents experience of anxiety and problems within their family and their 

mental health. 

Through an analysis of the interviews given to the adolescents upon arrival and 

departure to the facility and later on in the follow up interview, I have tried find 

the answers to the essay`s questions. 

When the adolescents themselves have to assess their experience, they find that 

life is better or much better in most areas that ADAD intends to explore. It 

shows that, one year after they have been discharged, the adolescents experience 

less conflicts in their families and they also worry less about family related 

problems. However, their apprehension of their mental health has increased 

somewhat compared to how they felt before the treatment. 

The majority of the adolescents consider that they got the help they needed with 

the problem they had and only two (2/26) of the participants in this study were 

placed at another institution after their stay at Folåsa. 

Keywords: youth home, family work, young people’s perception 
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Inledning 

Denna uppsats är en beskrivning av det familjearbete som bedrivs på SiS 

Ungdomshem Folåsa sedan 1996. Den jämför in- och uppföljningsintervjuer 

gjorda enligt Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) som görs med 

ungdomar som placeras på SIS ungdomshem Folåsa vad gäller vissa utvalda 

frågor speciellt med fokus på deras familjer. ADAD ska göras på samtliga 

ungdomar som skrivs in på Statens särskilda ungdomshem. 

Inskrivningsintervjun ger en bild avinom vilka områden ungdomarna innan 

behandlingen sa sig ha sina problem. Uppföljningsintervjun (1 år efter 

utskrivning) ger svar på hur de nu upplever problem inom de områden som de 

beskrev vid inskrivningen. En jämförelse av svar i IN-intervjuerna och UPP-

intervjuerna kan ge ett svar på om ungdomarnas oro ökat eller minskat. 

Jag vill ta reda på om familjearbetet på Folåsa kan ha påverkat ungdomarnas 

problembeskrivningar. 

 

Bakgrund 

SiS ungdomshem Folåsa är en gammal institution, näst äldst i landet. Den har 

varit i drift som institution sedan 1865. Elvhage (2006) skriver en del om det 

historiska perspektivet och samhällets syn på familjen.  

När behandlingsinstitutionerna inrättades på 1800-talet var det primärt för att 

skilja barn från försumliga föräldrar och isolera dem från hemmet. I Sverige 

började man inom den särskilda ungdomsvården på 1980-talet att visa ett större 

intresse för familjebehandling och familjeterapi. Många idéer har hämtats från 

USA. I USA har man sedan 1970-talet använt familjebehandling som metod för 

asociala ungdomar (Elvhage, 2006). När jag började arbeta på Folåsa 1995, var 

de på gång med att starta ett familjeteam och ett familjearbete. Familjeteamets 

fokus skulle vara att se helheten kring ungdomen.  

Sexton & Alexander (2000) hävdar att när man flyttar tonåringar från deras 

familjer och deras sammanhang kan bestraffande program oavsiktligt göra 

tonåringens problem svårare att lösa i det ”långa loppet”. Med detta i åtanke 

borde slutsatsen vara den att om en placering ändå är oundviklig så är det viktigt 

att fortsätta att arbeta med familjen och sammanhanget. 

Cocozza (2013) skriver att om det inte skulle vara möjligt att få till samarbete i 

en familj när samhället tagit över familjefunktionen i form av institution eller 

familjehem, så måste det finnas respekt för den biologiska familjen, hur den än 

ser ut, för att barnet skall kunna komma till ro i den nya omgivningen. Respekt 

för de vi arbetar med är viktigt utifrån flera synvinklar, inte minst ungdomens. 
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Att inte på något sätt ha med ungdomens familj och sammanhang borde inte 

kunna ses som respektfullt och om ungdomen som Cocozza (2013) påpekar inte 

då kan ”vila” så blir det svårt för denne att koncentrera sig på sin egen 

utveckling och primära uppgift under placeringen. 

Utifrån den specifika grupp, utlandsadopterade, som varit övervägande på 

Folåsa sedan 1996 finns temat anknytning väldigt levande. Elmund (2007) 

påpekar att en trygg anknytning inte kan underskattas för utvecklingen av social 

och kognitiv utveckling. Elmund (2007) menar också att det är den vuxnes 

ansvar att se till att anknytningen kan ske på ett lyckosamt sätt. Detta kräver 

också att den vuxne behöver titta på sin egen historia av anknytning. Så även om 

adopterade oftastblir placerad med hjälp av LVU § 3 (eget beteende) 

(Vinnerljung, 1999) så skulle en hypotes kunna vara att det finns teman 

kopplade till familjen att arbeta med som kan vara till gagn för ungdomens 

framtida utveckling. Speciella utmaningar finns för adoptivfamiljen som inte 

finns i andra familjer, t.ex. att som adoptivförälder behöva vara tillgänglig och 

möjlig för sitt barn att stödja dennes eventuella önskningar att söka efter 

ursprungsfamiljen (Elmund, 2007). Även om det var just adoptivprojektet som 

också var starten för familjeteamet, då sådana speciella utmaningar talade för 

vikten av att arbeta med hela familjen, så finns det även andra ungdomar 

placerade på Folåsa och familjearbete bedöms vara viktigt även för dem. 

Många metoder som används idag vad gäller ungdomar och deras familjer 

beskriver ett perspektivtagande för att kunna arbeta med svåra och viktiga 

frågor. Att förbereda familjen på ett strukturerat sätt genom att träffa föräldrar 

för sig och ungdomar för siginnan man sitter tillsammans finns beskrivet både i 

ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi (Diamond, Diamond och Levy, 2013), 

TFKBT, Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (Foa, Hembree och Olasov 

Rothbaum, 2013), KIBB, Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel 

(Runyon, Deblinger och Barlow, 2013) bland andra. Folåsas utmaning har varit 

att söka efter vetenskapligt understödda metoder för ungdomar med liknande 

problematiksom de ungdomar som placeras. Därefter anpassas metoderna till ett 

arbete med ungdomar placerade på institution. Jag har inte funnit så mycket 

referenser om just familjearbete/terapi på institution, däremot står det en del 

skrivet om familjeterapi kopplat till specifika problemområden vad gäller 

tonåringar, där man förespråkar att arbeta med hela familjen, ex anorexia 

nervosa (Hansson, 1995), borderline, depression, suicidalitet (Woodberry, 

Miller, Glinski, Indik, Mitchell, 2002), kriminallitet, brottslighet, normbrytande 

beteende (Sexton & Alexander, 2000). På en institution kan ungdomarnas 

problembild vara olika, men ovan skrivna problemområden är exempel på vad 

ungdomarna kan ”komma med”. 

Woodberry et al. (2002) har undersökt kombinationen familjeterapi och DBT 

med tonåringar, och hur man kan få ihop det individuella arbetet med arbete i 
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ungdomens familj och miljö. De skriver bland annat, att bara genom det faktum 

att ungdomen lever i sin familj och i sitt sammanhang så är det väsentligt att ta 

hänsyn till detta för att behandling överhuvudtaget ska vara möjlig. Det finns 

också ett ökat erkännande av att familjer bär en kolossal börda av omvårdnad 

om de har en familjemedlem med psykiatrisk diagnos. Föräldrar känner sig ofta 

maktlösa i hanterandet av deras tonåringars beteenden och är desperata i sin vilja 

att få hjälp. Woodberry et al. (2002) skriver vidare att en inkludering av familjer 

i behandlingen har en signifikant stöttning i litteraturen, psykosociala 

interventioner med familjer har visat sig ha en mycket kraftfull effekt på 

individuella utfall/resultat. De skriver också om detta med skydd- och 

riskfaktorer i familjer. Om man bara arbetar med ett individuellt perspektiv 

skulle man troligtvis varken få syn på det ena eller det andra. Oftast kommer en 

ungdom tillbaka till sin familj och sitt sammanhang efter en avslutad behandling 

på något sätt, även om de inte kommer att bo ihop, ur ett systemteoretiskt sätt att 

se på det så finns risk för att ungdomen oavsett förvärvad förändring återgår till 

sin gamla roll i familjen om inte systemet följt med i processen och också gjort 

en förändring. 

Ungdomarna finns på institutionen under en period som kan vara komplicerad, 

tonårstiden, mycket händer under tonåren vilket gör att det är viktigt att se 

normala utvecklingsfaser även hos de ungdomar som är placerade och inte 

problematisera sådant som hör till adekvat utveckling. Frigörelse som är en 

naturlig utveckling i en tonårings liv, kan ibland kompliceras av att familjeband 

kan vara svaga och ambivalenta (Andersson, 2012). Andersson (2012) påpekar 

vikten av ett professionellt familjearbete och att man måste använda en för dessa 

ungdomar och familjer lämplig metod. Precis som Folåsa så påpekar även 

Andersson (2012) att det är viktigt att utröna på vilken nivå det är möjligt att 

arbeta med varje specifik familj. Kanske är inte bearbetning alltid möjligt utan 

istället kan andra områden komma i fokus så som:  

Att kunna samtala med varandra (föräldrar och barn),  

Att kunna umgås utan att konflikter uppstår,  

Att lära känna varandra och förstå varandra lite bättre,  

Att acceptera en verklighet som är svår att ändra på (t ex. att en 

förälder är missbrukare, psykiskt sjuk eller liknande) (Andersson, 

2012) 

Andreassen (2003) framhåller att ett förbättrat förhållande mellan föräldrarna 

och ungdomen på institution förutsätter att familjen tas med i behandlingen. 

Utvärderingar av Familjearbetet på Folåsa har gjorts under perioder, 1996-1999 

(Åkermo), 1999-2000 (Björnsdotter & Gustavsson) samt 2001-2003 (Borg) i 

syfte att kolla av hur det arbetet som görs upplevs av föräldrar och socialtjänst. 



 

4 
 

Åkermo skriver att av de föräldrar som själva varit delaktiga i 

behandlingsprocessen upplevs de mer grundläggande förändringarna till sitt barn 

som mycket positiva. Av de sju föräldrar som ansåg sig kunna svara angav 

samtliga att relationen mellan dem och deras barn hade stärkts under vistelsen på 

Folåsa. Dessutom påpekar flera föräldrar positiva förändringar hos sina barn.  

Björnsdotter & Gustavsson beskriver att av de sammanfattande omdömena 

framgår att de allra flesta, både handläggare och föräldrar, ärnöjda eller mycket 

nöjda med ungdomens vistelse på Folåsa. Det som uppfattats som mest positivt 

är familjearbetet och skolan. 

Borg har kommit fram till att föräldrarna upplevde sig stöttade och delaktiga. 

Familjearbetet har åstadkommit att skapa en bättre relation mellan föräldrar och 

barn. Föräldrarna upplever att de blivit bättre på att reda ut konflikter mellan sig 

och barnet. 

Utvärderingarna ger också en del tips på utveckling. 

Jag kommer i detta arbete ha ungdomarnas upplevelse i fokus men det har också 

gjorts ytterligare ett arbete där föräldrarna uppmärksammats (Asmar, 2009). 

Författaren har intervjuat föräldrar som haft sina barn inskrivna på Folåsa och 

som har haft familjearbetet som insats. Då föräldrarna beskriver upplevelsen av 

familjearbetet, och svarar på frågan om hur de upplever att deras relation med 

deras ungdom påverkats under tiden då de haft kontakt med Folåsas familjeteam 

så säger tre föräldrar att de fått en förbättrad relation, och att de kände sig 

tryggare i föräldrarollen. Två föräldrar upplevde att deras relation till deras 

tonåring redan var bra och att det fortsatt så. Två föräldrar påpekade också att 

det inte alltid behövdes familjesamtal utan att det också var betydelsefullt med 

familjeaktiviteter, dvs. att tillsammans göra saker. I två fall var relationen 

ansträngd och förblev opåverkad på grund av motstånd från ungdomens sida att 

arbeta med relationen till sina föräldrar (Asmar, 2009). 

Samtliga föräldrar upplevde en skuldbörda vid placeringstillfället, men de 

upplevde alla att kontakten med familjeteamet medförde att skuldbördan 

minskade (Asmar, 2009). 

 

Beskrivning av målgruppen 

Statens institutionsstyrelse, SiS, startade 1993 och övertog 1994 ansvaret för de 

särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. SiS tar emot ungdomar med 

stora och komplexa behov för placering på institution. Ungdomsvården bedrivs 

på särskilda ungdomshem med olika inriktningar. Varje år påbörjas vård vid de 

särskilda ungdomshemmen för ca 1000 ungdomar.De flesta platserna är låsta 

eller låsbara och de flesta placeras enl. LVU (Lag med särskilda bestämmelser 
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om vård av unga). LVU används när den unge lever ett destruktivt liv med 

exempelvis kriminalitet och/eller missbruk (§3, de såkallade beteendefallen) 

eller om den unges föräldrar inte kan ge det stöd som ungdomen behöver för att 

få en bra uppväxt (§2, de så kallade miljöfallen). Det är socialtjänsten som 

ansöker om plats och betalar (merparten av) kostnaden för placeringen 

(Socialstyrelsen, 2014).   

I Socialstyrelsens uppföljning av MultifunC så står det att ”Ungdomar med olika 

risknivåer inte skall behandlas tillsammans då det kan förvärra utvecklingen för 

ungdomar med lägre risk” (Socialstyrelsen, 2014 s 10). Detta har varit viktigt för 

Folåsa då de haft ett specialuppdrag gällande adopterade ungdomar där 

huvudproblematiken inte varit, som ofta är vanligt bland placerade 

ungdomar,missbruk och kriminalitet utan mera problem rörande den psykisk 

hälsa, relationsproblematik i familjen, svårigheter i anknytning och vid 

separationer osv. När inte adopterade ungdomar fyller Folåsas platser fullt ut har 

de försökt att jobba för att få ungdomar med liknande problematik för att inte 

riskera det ovan skrivna. 

På SiS ungdomshem Folåsa finns det tre avdelningar, en låst akut- och 

utredningsavdelning för pojkar, och två låsbara behandlingsavdelningar. Det är 

de två senare som kommer att beskrivas i detta arbete, Allén med 8 pojkplatser 

och Villan med 8 flickplatser. Ungdomarna är mellan 13-18 år och är placerade 

enligt LVU§3 och§2 samt enligt SOL (Socialtjänstlagen). Alla ungdomar har en 

individuell genomförandeplan vad gäller behandlingen under deras tid på 

Folåsa. Skola, terapeutiska samtal, miljöterapi, ART (Aggression Replacement 

Training), MI (Motiverande Intervju) m.m., många insatser kan vara aktuella i 

ett ärende. I detta arbete kommer dock fokus ligga på det familjearbete som sker 

i familjen under ungdomarnas placering. 

 

Beskrivning av modellen 

Folåsa har skapat en anpassad modell för sin målgrupp. Ett familjeteam 

skapades 1996 för att möta den specifika målgruppen, utlandsadopterade 

ungdomar och deras familjer. Över tid har gruppen ändrats och Folåsa har inte 

bara utlandsadopterade placerade idag. Familjeteamet anser dock att modellen är 

överförbar till andra ungdomar och deras behov.  

Redan från början betonades vikten av att ha relevant utbildning för att arbeta i 

teamet. De personer som skulle arbeta i teamet skulle vara utbildade 

familjeterapeuter, dock krävdes inte legitimation, dvs. steg 2 utbildning. Som 

Elvhage (2006) beskriver i sin avhandling kräver arbete med familjer adekvat 

kompetens hos personalen.  
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Dilemmat att arbeta med familjearbete och tvångsvård har under skapandet av 

modellen varit viktigt att ta hänsyn till, och arbeta för hur man kan komma förbi 

eventuella hinder. Att viktiggöra föräldrars och ungdomens uppdrag lika mycket 

som socialtjänsten har varit en del i just detta och terapeuternas förhållningssätt 

ett annat. 

Elvhage (2006) påpekar att det är en svår uppgift att utveckla familjearbete inom 

särskilda ungdomsvården. Skulle det visa sig att familjearbete har stor betydelse 

för ungdomarnas förändring borde det ändå vara viktigt att ta sig förbi denna 

svårighet enligt mig. Viktigt att man ser vilka resurser som faktisk behövs för att 

ett familjearbete ska vara till nytta.  

Folåsa beskriver att deras starka sida är relations-, separations- och 

anknytningsproblematik. Att arbeta med familj och nätverk på ett strukturerat 

och medvetet sätt är självklart för familjeteamet på Folåsa. Fram till årsskiftet 

2013-2014 var familjearbete en del i allas behandlingar på 

behandlingsavdelningarna. Nu har socialtjänsten möjlighet att välja till eller bort 

den delen. Att Folåsa hade som det var tidigare berodde på att detyckte att det 

var en fråga om grundsyn på problematiken, genom att familjearbete fanns med 

i alla placeringar så ”sa” familjeteamet också att de tänker att det är ett 

familjeproblem att bli placerad eller få sitt barn placerat, familjeteamet ville 

tidigt lyfta bort skuld från både ungdom och föräldrar genom att inte identifiera 

någon som grunden till problemet utan ha ett mera systemiskt synsätt. De ville 

belysa att många lösningar av den uppkomna situationen stod att finna i hela 

systemet. Det är sällan som socialtjänsten väljer bort uppdraget att arbeta med 

familjen, så även idag bedrivs familjearbete i de allra flesta placeringarna. 

Vid skapandet av modellen har familjeteamet tittat på olika modeller som 

arbetar just med liknande målgrupp. Som Sundelin (2013) beskriver i sitt arbete 

där 4 familjeterapeutiska manualer möts så finns flera gemensamma drag i de 

fyra manualerna. Bland annat ges ett tydligt uppdrag till terapeuten att det är 

viktigt att etablerar en god samarbetsallians med klienten/ familjen förutom att 

ge metodspecifika instruktioner. Folåsa arbetar med sin allians till familjen på 

ett medvetet sätt under hela behandlingen, ibland kan den behöva återupprättas 

innan man kan arbeta med förändring igen. Familjeteamet inspirerades av Johan 

Sundelin som till en början hjälpte dem att utforma modellen. Han arbetade med 

intensiv familjeterapi (IFT), en behandlingsinsats för familjer, med mycket tung 

problematik, som varken lyckats att få hjälp inom öppen psykiatrisk vård eller 

socialtjänsten(Hansson et al., 2001). Familjeteamethar också tagit delar ur 

Funktionell Familjeterapi (FFT), både genom att träffa Kjell Hansson och 

diskuterat med honom men också genom föreläsningar av honom där han 

beskrivet FFT. Att fokusera på kommunikationen mellan familjemedlemmar och 

försöka minska klandrande kommunikation och lyfta upp stödjande 

kommunikation är viktigt i modellen. Genom att arbeta med positiva 
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omformuleringar och metakommunikation tycker familjeteamet att de kan arbeta 

med svåra teman i familjesamtal på ett framgångsrikt sätt. Många av de 

terapeutiska interventionerna är interventioner som beskrivs i FFT (Hansson et 

al., 2012). Folåsas familjeteam tänker att det är en kris att få sitt barn 

omhändertaget, speciellt om det är för första gången, därför arbetar de med tidig 

intervention och försöker möta familjen där de är just då. Familjeteamet tänker 

att det är hos familjen möjligheterna till förändringar finns, och genom att få alla 

att känna delaktighet och att motverka triangulering tror de att de når förändring. 

Modellen utgår från att alla har sin berättelse, och ingen sanning är mera sann än 

den andra. Den konstruktivistiska idén om multiversa finns med i modellen. 

Terapeuterna funderar i banor som att de är bra på att leda samtal och ha koll på 

den terapeutiska processen men vad gäller familjens liv så vet oftast familjen 

bäst vad som fungerar och vad som är möjligt när det gäller att hantera sina liv.  

Då familjeteametofta arbetar med ungdomar som har en neuropsykiatrisk 

diagnos så anser de att kunskap om neuropsykiatri är viktigt och därför har 

psykoedukation en plats i modellen. Det är viktigt att fokusera på familjens och 

individens resurser. Samtlig personal fick genom utbildning lära sig mera om 

Salutogenes (Antonovsky, 1991) för att ändra fokus från att söka mekanismerna 

för ohälsa till att fundera på hur hälsa uppstår. Genom att lyfta bort skuld vill 

familjeteamet frigöra energi/kraft att arbeta framåt. De arbetar på att hålla en 

tydlig struktur och att anpassa familjearbetet till varje individ/familj genom 

interventioner som är lagom ovanliga för att kunna tas emot av familjen. Här har 

familjeteamet inspirerats av Tom Andersen som menade att en fråga ska vara 

lagom ovanlig, den ska göra skillnad men den svarande ska också kunna känna 

sig bekväm inför den. För annorlunda frågor gör att personer sluter sig för att 

skydda eller bevara sin integritet, medan frågor som är för välbekanta inte bidrar 

till någon skillnad (Andersen, 1999). 

Familjeteamet arbetar systemteoretiskt med ett salutogent förhållningssätt.  

Terapeuterna i familjeteamet har valt att benämna sitt arbete ”familjearbete”, 

inte familjeterapi. Familjearbetet bedrivs dock utifrån familjeterapeutiska teorier 

och metoder. Valet att säga arbete istället för terapi har sin grund i att 

familjeteamet inte har ett familjeterapeutiskt uppdrag från familjen, familjen har 

själv inte ansökt om denna insats. Det innebär inte att teamets arbete inte får 

terapeutiska effekter, men det första de arbetar med är att få familjens uppdrag, 

utifrån detta kan de sedan bestämma vilken nivå deras arbete ska bedrivas på, 

stöd, bearbetande eller förändring?  

Öppenhet, tillgänglighet och ett icke-dömande förhållningssätt, uthållighet, tillit, 

uppmuntran, fokus på styrkor och förmågor samt att hjälpa familjen att 

acceptera vad som inte kan förändras tycker familjeteamet är ett viktigt fokus. 
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Tillsammans med familjen strävar terapeuterna i familjeteamet efter att skapa 

nya berättelser om och med familjen eller sammanhanget/situationen och på det 

sättet skapa möjlighet till förändring. Familjernas berättelser har ofta dominerats 

av mörka och negativa inslag. De kan visa på en svag framtidstro och 

kommunikationen är inte sällan försvarsinställd. Att verka för en positiv och 

stödjande kommunikation är därför ett viktigt delmål. 

Genom noggrant planerade hemresor och möten vill familjeteamet tillsammans 

med familjen skapa nya positiva upplevelser av att umgås i familjen. Att hjälpa 

familjen att uppmärksamma skillnader tänker de också bidrar till att skapa hopp 

och nya berättelser. 

Folåsas modell kallas ”Perspektivmodell” eftersom den utgår från att det finns 

tre perspektiv att ta hänsyn till: ungdomens, föräldrarnas samt socialtjänstens. 

Genom att alla tre perspektiv företräds så finns möjlighet att alla ska känna sig 

lyssnade på, och genom detta skapa ett optimalt samarbete. En kontaktperson 

(KP) är satt att på ett vuxet sätt företräda ”sin” ungdom, lyssna in vad denne vill 

ha hjälp med och utifrån detta formulera ett uppdrag, samma sak gäller för 

föräldrar som ”får” två familjeterapeuter (FT) vars uppgift är att lyssna in dem 

och få deras uppdrag men också att hålla i familjearbetet under hela placeringen. 

Vad gäller socialtjänsten och det formella uppdraget så har 

avdelningsföreståndaren ansvar för detta. De tillsammans bestämmer, men 

ungdomar och föräldrar kan genom KP och FT bidra med att ge beslutsfattarna 

ett så bra underlag som möjligt för de beslut de ska fatta. 
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Som tidigare nämnt så utgår familjeteamet från att det allt som oftast är en kris 

att få sitt barn placerat eller att bli placerad. Därför tänker de akut krisbemötande 

i första skedet. Föräldrar och ungdomar få nu var för sig arbeta med detta, 

föräldrarna tillsammans med familjeterapeuterna och ungdomen tillsammans 

med sin KP. Föräldrarna kan ha varit med i beslutet om att placera sitt barn, 

vilket de ofta beskriver som ett, om än nödvändigt beslut så ändå, mycket 

smärtsamt sådant. Många beskriver samstämmigt känslor som infinner sig, att ge 

upp, tappa föräldraskapet och maktlöshet. En placering innebär i någon form en 

separation förälder – barn, vilket kan upplevas extra olyckligt för 

adoptivfamiljen, då detredan finns tidiga separationer från viktiga 

omsorgspersoner, biologisk mamma och pappa, barnhemspersonal osv.  

KP och FT behöver arbeta intensivt i början av placeringen för att skapa en 

allians som sedan kan utgöra grunden till ett gott samarbete och möjliggöra 

förändringsarbete. 

 

Behandlingsinsatser 

Eftersom de ungdomar som är med i gruppen är oidentifierade så kan jag inte 

med hjälp KIA (SiS klient- och institutionsadministrativa system) plocka ut vad 

var och en erhållit för insatser. Jag har istället valt att utöver 

modellbeskrivningen beskriva de insatser som modellen och familjeteamet 

beskriver ska ges till varje placerad ungdom utifrån just området familj.  

Vid varje placerings början utses två familjeterapeuter. Familjeterapeuterna (FT) 

åker hem till föräldrarna, oavsett vart i Sverige de bor i ett tidigt skede (inom 2 

första veckorna). FT gör sedan ytterligare ca 3 sådana resor och samtal. FT 

håller regelbunden (minst 1 gång per vecka) telefon- och mailkontakt med 

föräldrarna under hela placeringen. FT förbereder, företräder och utvärdera 

möten tillsammans med föräldrarna. När FT bedömer det vara dags så påbörjas 

familjesamtal, som sedan erbjuds under resterande behandlingstid. 

Familjesamtal kan ha formen av en aktivitet tillsammans med ungdom och 

föräldrar till att börja med om det upplevs för svårt eller inte möjligt att ha ett 

samtal i ett samtalsrum. FT arbetar tillsammans med föräldrar och ungdom och 

dennes KP mycket med hemresor och struktur kring dessa, hemresetrappa, 

hemresekontrakt, planeringar och utvärderingar. Frekvens och insatser kan se 

lite olika ut beroende på exempelvis behov, avstånd, ekonomiska möjligheter till 

resor för föräldrarna m.m. 

Jag vill ta reda på om ett familjearbete upplevs viktigt för ungdomarna och om 

det också påverkar de problem som de sa sig ha då de skrevs in på Folåsa.  
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  Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Ett professionellt familjearbete på institution kräver mycket, det kan vara en 

kostsam del av en institutionsplacering. Studiens syfte är att se om en sådan 

satsning kan vara en god investering, trots kostnader. Om familjearbete bidrar 

till att minska ungdomarnas upplevelse av problem inom området familj, som 

också ungdomarna i denna uppsats skattar som ett stort problemområde skulle 

detta tala för att investeringen är värd sitt pris. 

Studien vill också ta reda på om eventuellt minskade problem inom andra 

områden kan kopplas till att man arbetat med hela familjen under placeringen. 

 

Frågeställningar 

 Inom vilka områden anser sig ungdomarna ha sin största oro och sina 

besvär vid inskrivningen på SiS ungdomshem Folåsa? 

 Vilka insatser har ungdomarna och deras familjer fått från familjeteamet? 

 Skiljer sig ungdomarnas beskrivning av oro/besvärvad gäller de områden 

där de skattat högst, vid inskrivning respektive uppföljning? Dvs. har 

graden av oro/besvär påverkats? 

 Kan eventuella upplevelser av färre problem inom familj och annat högt 

skattat problemområde kopplas till det familjearbete som gjorts? 

 

Antaganden 

ADAD utforskar 9 livsområden, i denna studie har jag valt att titta på 8 av dem. 

Området arbete togs bort med anledning av ungdomarnas ringa ålder. Fokus 

kommer ligga på området familj men också ett ytterligare där det visar sig att 

ungdomarna beskriver hög oro/besvär. 

Att arbeta med ett familjearbete på en institution kräver en hel del. Det krävs 

utbildade familjeterapeuter och de behöver vara uppdaterade på aktuell 

forskning på familjearbete/terapi med aktuell målgrupp. Det är viktigt att det 

finns speciella tjänster för att göra familjearbetet. Eftersom familjerna ofta bor 

långt ifrån institutionen så behöver man möjliggöra för familjer att hälsa på, 

även över natt. Om man tror att tidig intervention påverkar familjernas 

delaktighet under resterande behandling så kommer det dessutom att krävas en 

del resor för familjeterapeuterna till familjerna. Om man dessutom tror att 

delaktighet av hela familjen är en viktig del i att lyckas med det uppdrag som 
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socialtjänsten har gett i och med sin placering så talar detta för ett 

helhetsperspektiv. 

Att verka för ett gott samarbete mellan institution, familj och ungdom, och inte 

minst socialtjänst/placerande myndighet, och därmed motverka triangulering är 

ett viktigt arbete för att skapa ett klimat för positiv förändring. Arbeta för att 

skapa ett samarbetsklimat mellan institution och föräldrar är mycket viktigt för 

att kunna arbeta med förändring. Andreassen (2003) framhåller att ett förbättrat 

förhållande mellan föräldrarna och ungdomen på institution förutsätter att 

familjen tas med i behandlingen. 

Genom att i denna studie lägga fokus på de frågor som rör familj så hoppas jag 

få veta om det har betydelse för eleven att det funnits ett familjearbete på Folåsa. 

Med hjälp av uppföljningsintervjun ett år efter placeringen kan vi se om de har 

god kontakt med sina föräldrar och om detta gör att de har det bättre i dag än 

innan placering, samt om detta kan ha påverkats av att det gjorts ett arbete med 

hela familjen under placeringen.  

Eftersom jag är en del av familjearbetet på Folåsa så är jag inte objektiv i denna 

fråga. 

Jag tror att denna undersökning kommer att belysa att det är viktigt för 

ungdomarna att det funnits fokus på hela familjen. Jag tror också att 

familjearbetet påverkat ungdomens uppfattning om relationerna exempelvis att 

det är mindre konflikter 1 år efter utskrivningen.  

Om ett familjearbete lyckats påverka andra problemområden som t ex. psykisk 

hälsa återstår att se. 

 

Metod 

 

Studiens design 

Detta är en naturalistisk studie, dvs. den följer upp en klinisk verksamhet. (Kan 

inte fastställa säkra orsakssamband som i experimentella studier.) (Egidius, 

2008) 

 

Beskrivning av instrumentet: ADAD 

Tydliga direktiv har givits och markerat att socialtjänstens insatser och åtgärder i 

större omfattning måste grundas på forskning, beprövad erfarenhet, man ska 
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också utvärdera behandlingsinsatserna så att man kan uttala sig om vilka 

effekter de har för klienterna. (Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004). 

 ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, är det instrument som SIS valt och 

som man bedömde uppfyllde kraven. Instrumentet har utvecklats i Philadelpia 

av Friedman och Utada (Friedman &Utada, 1989). ADAD innefattar nio olika 

områden: fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamrater, 

familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. ADAD 

ska ge en bred belysning av den unges problem och behov. ADAD-intervjun är 

strukturerad och omfattar ca 150 frågor med många underfrågor. Intervjun tar 

mellan 60 och 120 minuter. Instrumenttestning som gjorts har visat på god 

reliabilitet och tillfredsställande validitet. (Söderholm Carpelan & Hermodsson, 

2004). 

Viktiga förutsättningar för SiS`s val av instrument var  

1) Att dokumentssystemet var tvunget att kunna genomföras med befintliga 

personalresurser, vilket även innefattade personal utan 

högskoleutbildning. 

2) Att den information man fick fram erhöll en bred belysning av 

ungdomarnas livssituation, problem samt behov. 

3) Att informationen hämtades direkt från ungdomarna och 

4) Att instrumentet var utprovat och testat. 

 

Det fanns en diskussion då i Sverige som gällde att man tog i alldeles för liten 

utsträckning hänsyn till ungdomarnas talan och delaktighet när det gällde 

utredning och insatser.(Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004). 

Förutom de direkta frågorna om den unges situation gör både den unge och 

intervjuaren en bedömning av problemens svårighetsgrad och 

behandlingsbehovet inom varje område. Klientens skattning av sitt problem och 

klientens skattning av sitt behandlingsbehov samt Intervjuarens skattning av den 

unges behandlingsbehov. (Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004). 

Den svenska ADAD-versionen är en översättning av den amerikanska 

originalversionen, den gjordes av SiS FoU i samråd med upphovsmannen dr 

Alfred Friedman (1989). Man har följt den amerikanska versionen så noga som 

möjligt men med en anpassning till svenska förhållanden, där det krävdes.  

Förutom intervjuer vid inskrivning och vid uppföljning som utgår från ADAD-

intervjun så har SiS utvecklat en kortare intervju vid utskrivning. 

ADAD-intervjun skulle införas på alla särskilda ungdomshem 1 januari 1997. 

Utskrivningsformuläret introducerades 1 januari 1999. Samma år påbörjades 
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arbetet med att utprova uppföljningsintervjun och år 2000 introducerades 

uppföljningen för alla institutioner.(Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004).  

Söderholm Carpelan & Hermodsson (2004) beskriver att det har varit trögt att få 

igång uppföljningsarbetet eftersom det kräver omfattande insatser av 

institutionerna, det stämmer även idag och det visar sig senare i detta arbete, då 

det finns färre uppföljnings-ADAD än inskrivnings-ADAD gjorda. Dessutom 

introducerades uppföljningsintervjuerna 3 år senare än inskrivningsintervjuerna. 

ADAD-intervjun fyller väl de kriterier som ställdes upp och har visat sig fungera 

på olika nivåer. Däremot har implementering och utveckling av 

dokumentationssystemet inneburit problem och svårigheter.(Söderholm 

Carpelan & Hermodsson, 2004). 

 

Datainsamling 

ADAD intervjuer gjorda på SIS institutioner har hämtats (med behörighet) i 

SiS`s statistik program NET-STAT. Här har jag fått tillgång till oidentifierad 

data för alla frågor i de tre olika intervjuerna. Jag har sedan valt ut de frågor som 

är aktuella för mina frågeställningar. Jag grupperade data för att endast få svar 

från den för mig och denna uppsats aktuella grupp. Min grupp är ungdomar 

inskrivna på Folåsa under perioden 1/1 1997- 31/12 2013, placerade på 

avdelningarna Villan och Allén och som gjort sina intervjuer på Folåsa 

(Uppföljningen görs inte på Folåsa men av Folåsas personal) 46 st har gjort 

inskrivningsintervjuer, 30 st har gjort utskrivningsintervjuer och 27 st har gjort 

uppföljningsintervjuer. 

 

Personalskattning 

Det görs också en skattning av personalen i Utskrivnings-ADAD huruvida 

familjen varit delaktig i behandlingen, i vilken omfattning samt hur samarbetet 

totalt har uppfattats. Detta kan vara ett ytterligare mått på att de fått insatser som 

kan påverkat ungdomens upplevelser av förändring. Bortfall skulle kunna beror 

på att intervjuande personal inte tycker sig kunna bedöma nivå. 

20 av de 22 som gjort UT-ADAD av de 46 familjerna (bortfallet är 24 intervjuer 

som inte är gjorda) har enligt personal varit delaktiga i behandlingen. 13 av 22 

familjer skattas varit delaktiga i behandlingen på en nivå 3 dvs. förändring. 

Personal upplever samarbetet med familjerna oftast bra eller mycket bra.  
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Tabell 1 

Personalens skattning gällande familjens delaktighet i behandlingen 

 

UT-ADAD 

(n=46) 

Personalskattning 

Ja Nej Ej svar Bortfall 

Har familjen 

varit delaktig i 

behandlingen 

20 (43,5 %) 1 (2,2 %) 1 (2,2 %) 24 (52,2 %) 

 

Tabell 2 

Personalens skattning gällande omfattningsnivå 

 

UT-ADAD 

(n=46) 

Personalskattn

ing 

Nivå 1 

Involverad/ 

informerad 

Nivå 2 

Stöd 

Nivå 3 

Förändr

ing 

Ej svar Ej rel. Bortfall 

Om Ja, i 

vilken 

omfattning har 

delaktigheten 

varit 

2  

(4,3 %) 

4  

(8,7 %) 

13 

(28,3%) 

1  

(2,2 %) 

2  

(4,3 %) 

24 

(52,2%) 

 

Tabell 3 

Personalens skattning gällande samarbete med familjerna 

 

UT-ADAD 

(n=46) 

Personalskattning 

Dåligt Bra Mycket 

bra 

Ej svar Ej rel. Bortfall 

Samarbetet med 

familjen under 

placeringen 

3  

(6,5 %) 

13  

(28,3 %) 

7  

(15,2 %) 

2  

(4,3 %) 

1  

(2,2 %) 

20  

(43,5 %) 

 

 

Undersökningsgrupp 

Jag har valt att fokusera på gruppen ungdomar som varit inskrivna på SIS 

ungdomshem Folåsa, avdelningarna Villan och Allén, sedan 1 januari 1997 till 

31 december 2013 genom att använda mig av de ADAD intervjuer som är 

gjorda under den tidsperioden och som är införda i NET-STAT (ett 



 

15 
 

statistikprogram som SiS använder sig av). Jag började med att ta bort den tredje 

avdelningen på Folåsa, ”Röda stugan”, då familjearbetet inte görs på den 

avdelningen.  

För att säkerställa så långt som möjligt att de intervjuer som analyserats är från 

ungdomar som fått hela sin behandling på Folåsa är endast de som gjort 

intervjuer på Folåsa medtagna. Tack vare det urvalet så vet jag att när 

ungdomarna i UT- och UPP-intervjuerna refererar till olika insatser så är det 

insatser på Folåsa de hänvisar till, och inte insatser gjorda på andra institutioner.  

Uppsatsen kommer att använda sig av 46 stycken inskrivningsintervjuer. Det 

fanns betydligt färre UPP- intervjuer (27 st) än IN- intervjuer vilket påverkade 

möjligheten att dra slutsatser, därför gjordes uttaget där 27 stycken som gjort 

både IN och UPP på Folåsa togs ut och användes just i jämförelsesyfte för att 

kunna mäta en eventuell förändring. 

Att det är så få intervjuer i förhållande till den egentliga gruppen som varit på 

Folåsa under tidsperioden beror dels på urvalet, dvs. endast de som gjort 

intervjuer på Folåsa samt att många intervjuer inte gjorts, troligtvis beroende på 

som Söderholm Carpelan & Hermodsson (2004) beskriver att det har varit trögt 

att få igång uppföljningsarbetet eftersom det kräver omfattande insatser av 

institutionerna. ADAD-intervjuerna introducerades inte samtidigt vilket gör att 

under min undersökningsperiod var inte alla tre intervjuerna igång från början 

vilket också kan påverka antalet. 

Den stora gruppen är de som enligt socialtjänsten har placeringsorsak: ”annat 

socialt nedbrytande beteende”. Vilket skulle kunna vara ”enstaka allvarligt 

brott”, ”olämpliga miljöer”, ”relationsproblem”, ”skolproblem”, ”psykiatrisk 

problematik” eller ”annat”. 

 

Tabell 4 

Orsak till ungdomarnas placering 

 

Placeringsorsak 

(n=46) 

Ja Nej 

Missbruk 9 (20% ) 37 (80 %) 

Brottslighet 8 (17 %) 38 (83 %) 

Annat socialt 

nedbrytande 

beteende 

42 (93 %) 4 (7 %) 

 

Problem inom kriminallitet och missbruk skattas lågt i denna grupp.  
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Tabell 5 

Antal gånger tagen av polis 

 

(n=46) 0 gång 1 gång 2 gång 3 gång 4 gång 5 gång 7gång 20 

gång 

Tagen 

av 

polis 

10 

(22%) 

17 

(35%) 

7 

(15 %) 

4 

(9 %) 

2 

(4 %) 

4 

(9 %) 

1 

(2 %) 

1 

(2 %) 

 

Ungdomarna umgås inte heller i någon stor utsträckning med vänner som är 

kriminella eller missbrukar. 

 

Tabell 6 

Ungdomarnas tillhörighet till gäng som begår kriminella handlingar vid 

inskrivning resp. uppföljning 

 

Tillhör gäng 

som begår 

brottsliga 

handlingar 

Ja Nej 

Inskrivning 

n=46 

11 (24 %) 34 (74 %) 

Uppföljning 

n=25 

3 (12 %) 22 (88 %) 

 

Tabell 7 

Ungdomarnas oro/besvär senaste 30 dagarna över problem med fritid och 

vänner vid inskrivning och uppföljning 

 

Oro/besvär 

senaste 30 

dag över 

problem med 

fritid/vänner 

Inte alls Lite Ganska 

mycket 

mycket Ej svar 

Inskrivning 

n=46 

23 (50 %) 17 (37 %) 3 (7 %) 2 (4 %) 1 (2 %) 

Uppföljning 

n=25 

19 (76 %) 2 (8 %) 2 (8 %) 2 (8 %)  

 



 

17 
 

Ungdomarnas familjebakgrund 

Mer än hälften av ungdomarnas föräldrar är gifta och sammanboende och många 

är adopterade i gruppen. Upp till 12 års ålder har fler än hälften bott med båda 

sina föräldrar och den vanligaste boendeformen för dessa ungdomar är villa/hus. 

Mer än hälften hade sina föräldrar med sig när de placerades på Folåsa. 

 

Tabell 8 

Föräldrarnas civilstatus 

 

(n=46) Gifta Separerade Bortfall 

Fld. 

civilstatus 

27 (59 %) 15 (33 % ) 4 (8 %) 

 

Tabell 9 

Uppdelning av adopterade och icke-adopterade ungdomar samt om deras 

föräldrar var med vid inskrivning 

 

(n=46) Ja Nej 

Adopterad 32 (70 %) 14 (30 %) 

Fld. med vid 

intagning 

27 (60 %) 19 (40 %) 

 

Tabell 10 

Ungdomarnas boendeform 

 

(n=46) Lägenhet Villa 

Boende under 

uppväxt 

9 (20 %) 37 (80 %) 
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Tabell 11 

Mammors och pappors yrke, kodat enligt svenskt socioekonomiskt index 

 

Fld. yrke  

(n=46) 

Mor Far 

Ej facklärd arbetare 10 (22 %) 5 (11 %) 

Facklärd arbetare 2 (4 %) 8 (17 %) 

Lägre tjänsteman 4 (9 %) 4 (9 %) 

Tjänsteman på 

mellannivå 

11 (24 %) 5 (11%) 

Högre tjänsteman 6 (13 %) 5 (11 %) 

Företagare 1 (2 %) 1 (2 %) 

Bortfall 12 (26 %) 18 (39 %) 

 

På frågan om det finns någon av ungdomens föräldrar som har problem med 

narkotika och/eller kriminallitet svarar ett par av de 46 ungdomarna att det finns 

problem. Om man jämför med Socialstyrelsens studie (2014) angående 

MultifunC behandling så skiljer sig Folåsas grupp vad gäller denna fråga. I den 

studien är det 57 % i jämförelsegruppen som angett att en eller två av 

föräldrarna haft problem inom minst ett av områdena, missbruk, kriminallitet, 

psykisk och fysisk hälsa. Det är i och för sig ett urval där det urvalet skulle 

uppfylla kriterierna för medelhög till hög risk för antisocialtbeteende vilket gör 

att denna grupp inte heller är en för SiS ”typisk” grupp. 

 

Tabell 12 

Moderns problem inom områdena alkohol, narkotika samt brottslighet 

 

(n=46)Biologisk 

mor problem 

med: 

Ja Nej Bortfall 

Alkohol 3(6,5%) 32(69 %) 11(24,5 %) 

Narkotika 2(4 %) 32(70 %) 12(26 %) 

Brottslighet 2(4 %) 32(70 %) 12(26 %) 
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Tabell 13 

Fadernsproblem inom områdena alkohol, narkotika samt brottslighet 

 

(n=46)Biologisk 

far problem 

med: 

Ja Nej Bortfall 

Alkohol 6(13 %) 23(50 %) 17(37 %) 

Narkotika 3(6,5 %) 26(56,5 %) 17(37 %) 

Brottslighet 2 (4 %) 27 (59%) 17 (37 %) 

 

Ett antagande är att Folåsas ungdomsgrupp skiljer sig en del från andra grupper 

på de särskilda ungdomshemmen vad gäller problemområden och 

familjebakgrund, troligtvis kan detta kopplas till målgruppen, utlandsadopterade 

ungdomar och deras familjer. 

 

Bortfall 

Intervjuer från ADAD har valts utifrån att de ska vara intervjuer gjorda på 

Folåsa. Antalet minskades pga. det faktum att intervjuer gjorda på annan 

institution inte valts att ta med, detta innebär att vissa ungdomar som gjort sin 

IN-ADAD på annan institution men ändå gjort sin behandling på Folåsa inte 

finns med. Ibland kan det också vara så intervjun är gjord endast utifrån 

personaldelen vilket gör att den är registrerad men svar från elevdelen saknas.  

När IN och UPP intervjuerna skulle jämföras valde jag att plocka ut de 27 som 

både gjort IN och UPP (samma individer) för att öka möjligheterna att dra 

slutsatser av svaren. 

 

Etiska beaktanden 

Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning finns det en del att ta hänsyn när en undersökning görs 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Eftersom detta är en uppsats där inte undersökningsdeltagarna medverkar aktivt, 

utan uppgifter hämtas från intervjuer gjorda vid tidigare tillfälle har det inneburit 

att jag ansökt om behörighet för att få gå in och hämta svar från ADAD- 

intervjuer i NET-STAT där samtliga gjorda intervjuer är inlagda. Data har sedan 

varit av det slaget att jag inte kunnat identifiera de olika ungdomarna. Noggrann 

hanteringen av data från ADAD-intervjuer är viktigt utifrån att det är en 

verksamhet som styrs av sträng sekretess. 
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Enligt informationskravet ska de berörda informeras om syftet. När intervjuerna 

görs ska ungdomarna av intervjuarna bland annat informeras om hur hanteringen 

av data går till vilket gör att ungdomarna fått information om hur deras svar 

kommer att behandlas samt information om att deras deltagande är frivilligt, 

enligt nedan. 

-På nationell nivå (gruppdata) används informationen till att beskriva SiS 

målgrupp och utvecklingen över tid. Informationen utgör underlag för 

uppföljning och utvärdering av verksamheten och kan även användas till 

forskning.  

-Intervjuaren berättar att informationen från formuläret förs över till ett 

datorprogram som är omgärdat av ett säkerhetssystem för att skydda den 

enskildes integritet enligt Datainspektionens anvisningar. 

 

-Intervjuaren förklara för ungdomen vem som kan komma att få ta del av 

intervjun, t.ex. utredande socialsekreterare, berörd behandlingspersonal samt 

eventuellt vårdnadshavare (beroende på den unges ålder och mognadsnivå). De 

ungdomar som inte är myndiga ska upplysas om att resultatet inte är 

sekretessbelagt (i förhållande till vårdnadshavare) och att föräldrar kan ha rätt 

att ta del av intervjun.  

-Intervjuaren berättar för den unge att han eller hon kan avstå från att göra 

intervjun och även avbryta den.  

Enligt samtyckeskravet ska deltagare i en undersökning själva få bestämma över 

sin medverkan. Ungdomarna får enligt information ovan reda på hur svaren i 

intervjuerna kan komma att användas om de tackar ja till att intervjuas. 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om ingående personer ges 

största konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Hur detta säkerhetsställs informeras 

ungdomarna om innan intervjuerna görs (se ovan). 

Enligt nyttjandekravet ska insamlade uppgifter om enskilda personer endast 

användas för forskningssyfte. I denna studie har ungdomarnas svar används för 

att svara på studiens frågeställningar, ungdomarna har inte varit identifierade 

utan det är endast deras svar som varit av intresse. 

 

Statistiska metoder 

Data har analyserats i SPSS och Wilcoxon Signed Ranks Test (Wilcoxon, 1945) 

har använts i jämförelser mellan IN- och UPP-följningsintervjuerna. 
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Resultat 

 

Tabell 14 

Antal inskrivningsintervjuer gjorda av pojkar respektive flickor 

 

 Pojkar Flickor Bortfall 

Inskrivningsintervju 

n=46 

19 (41,3 %) 26 (56,5 %) 1(2,2%) 

 

 

Tabell 15 

Ungdomarnas ålder vid inskrivning 

 

n=46 IN Upp till 15 år 16 år och 

äldre 

Bortfall 

Ålder 27 (58,7 %) 18 (39,1 %) 1 (2,2 %) 

 

När personal vid inskrivningen skattar problemnivån är det inom områden 

familj, skola och psykisk hälsa de skattar högst. Jag kommer använda mig av 

området familj samt psykisk hälsa i detta arbete. Att jag väljer bort skola beror 

på att jag tänker att det är andra insatser som inverkan på detta än familjearbete. 

Området psykisk hälsa kommer vara det område utöver familj som jag vill titta 

vidare på. 
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Tabell 16 

Personalens skattning gällande ungdomarnas problem inom områdena familj 

och psykisk hälsa vid inskrivning respektive uppföljning 

 

Personal 

skattning 

Inga reella 

problem 

Lätta 

problem 

Måttliga 

Problem 

Betydande 

problem 

Utom-

ordentliga 

problem 

Bortf

. 

IN (n=46) 

Familje-

problem 

1 (2 %) 1 (2 %) 6 (13 %) 19 (41 %) 18(39 %) 1 

UPP 

(n=26) 

Behov av 

hjälp med 

familje-

problem 

12(46 %) 2 (8 %) 21(81 %) 1 (4 %) 2 (8 %)  

IN (n=46) 

Psykiska 

problem 

 1 (2 %) 13(28 %) 15(33 %) 16(35 %) 1 

UPP 

(n=26) 

Behov av 

hjälp m 

psykiska 

problem 

7 (27 %) 5 (19 %) 6 (23 %) 8 (31 %) 1 (4 %)  

 

Personal upplever inte att ungdomarna förvanskar sina svar varken vid 

inskrivningen eller vid uppföljningen vad gäller dessa två områden. 

 

Tabell 17 

Personalens skattning gällande om ungdomarna förvanskat sina svar eller ej 

 

Personal 

skattning 

Vid IN Ja 

(n=46) 

Vid IN Nej 

(n=46) 

Vid UPP Ja 

(n=26) 

Vid UPP 

Nej 

(n=26) 

Bortfall 

Ungdomar 

förvanskat 

uppgifter 

6 (13 %) 39 (85 %) 2 (4 %) 44 (96 %) IN 1 (2 

%) 
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Inom områdena fysisk hälsa, fritid/vänner, brottslighet, alkohol samt narkotika 

har ungdomarna relativt lite oro redan vid inskrivningen. Inom skola finns något 

mera oro. Vad gäller de områden som jag ser att det finns mest oro så är det 

familj (35 % ganska mycket eller mycket) och psykisk hälsa (26 % ganska 

mycket eller mycket). Även denna oro har minskat vid uppföljningen från 35 % 

till 15 % vad gäller familj, dock inte så mycket vad gäller psykisk hälsa från 26 

% till 23 %. När jag gör samma jämförelse gällande psykiska hälsa i gruppen 

där det är samma 27 ungdomar som svarar före och efter så har oron för den 

psykiska hälsan ökat istället. 

 

Tabell 18 

Ungdomarnas svar gällande oro/besvär inom 8 ADAD- områden vid 

inskrivningen respektive uppföljningen 

 

 Oro/besvär 

vid 

inskrivning 

(n=46) 

Inte 

alls/lite 

Oro/besvär 

vid 

inskrivning 

(n=46) 

Ganska 

mkt/mkt 

Oro/besvär 

vid 

uppföljning 

(n=26) 

Inte 

alls/lite 

 

Oro/besvär 

vid 

uppföljning 

(n=26) 

Ganska 

mkt/mkt 

Bort-

fall 

Fysisk hälsa 41 (89 %) 5 (11 %) 23 (88,5 

%) 

3 (11, 5 %)  

Skolgång 35 (76 %) 11 (24 %) 20 (77 %) 6 (23 %)  

Fritid och vänner 40 (87%) 5 (11 %) 22 (85 %) 4 (15 %) IN:1 

Familj 29 (63 %) 16 (35 %) 22 (85 %) 4 (15 %) IN:1 

Psykiska hälsan 31 (67 %) 12 (26 %) 20 (77 %) 7 (23 %) IN:3 

Brottsligt 

beteende 

43 (93 %) 2 (5%) 25 (96 %) 1 (4 %) IN:1 

Alkoholproblem 42 (91 %) 2 (4, 5 %) 24 (92 %) 1(4 %) IN:2 

UPP:1 

Narkotikaproblem 41 (89 %) 1 (2 %) 24 (92 %) 1 (4 %) IN:4 

UPP:1 
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Då flera föräldrar beskrivet att ungdomen stjäl hemma valde jag att även titta på 

denna fråga. Det visar sig att procentuellt svarar flera ungdomar nej på frågan 

om de stulit hemma vid UPP än vid IN. 

 

Tabell 19 

Ungdomarnas svar vid inskrivning respektive uppföljning gällande hur vida de 

stulit hemma senaste 30 dagarna  

 

 Ja Nej Bortfall 

IN (n=46)Stulit för 

din familj, senaste 

30 dagarna 

14 (30 %) 29 (63 % ) 3 (7 %) 

UPP (n=26) Stulit 

för din familj, 

senaste 30 dagarna 

1 (4 %) 25 (96 %)  

 

Tabell 20 

Antal pojkar respektive flickor som gjort utskrivningsintervjun 

 

 Pojkar Flickor 

Utskrivningsintervju 

n=30 

15 (50 %) 15 (50 %) 

 

Tabell 21 

Ungdomarnas ålder vid utskrivningen 

 

n=30 IN Upp till 15 år 16 år och 

äldre 

Ålder 2 (7 %) 28 (93 %) 

 

Vid utskrivningen görs UT-ADAD som är en kortare intervju, det är både en 

personaldel och en elevdel. I detta fall har 20 gjort elevdelen. 

Vid utskrivningen tycker ungdomarna att de fått en hel del hjälp med det som de 

ville ha hjälp med. Av de 20 som gjort utskrivningsintervjun så tycker 11 att de 

ganska mycket/mycket fått den hjälp de velat. Ca hälften av ungdomarna ska 

flytta hem efter behandlingen. 
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Tabell 22 

Ungdomarnas skattning vid utskrivningen av den hjälp de fått 

 

Skattning 

ungdom 

(n=46) 

Inte alls Lite Ganska 

mycket 

Mycket Bortfall 

Fått hjälp 

med det du 

velat? UT 
 

3 (6,5 %) 6 (13 %) 9 (19,6 %) 2 (4,3 %) 26 (56,5%) 

 

Tabell 23 

Till vad ungdomarna skrivs ut vid utskrivningen 

 

Skrivas ut till 

vad? 

Fld. 

Hem 

Eget 

boende 

Fam-

fosterhem 

Annan 

behl. 

Institution 

Eftervårds-

boende 

annat 

Vid 

utskrivningen 

n=30 

14 

(47 % 

5  

(17 %) 

1  

(3 %) 

1  

(3 %) 

3  

(10 %) 

6 

(20 %) 

 

Tabell 24 

Antal pojkar respektive flickor som gjort uppföljningsintervju 

 

 Pojkar Flickor 

Uppföljningsintervju 

n=27 

12 (44 %) 15 (56 %) 

 

Tabell 25 

Beskriver hur långt efter utskrivningen uppföljnings-ADAD görs(UPP-ADAD 

ska göras 1 år efter utskrivning, men det varierade en del) 

 
För hur länge 

sedan skrev 

du ut? 

10,5-18 mån. 2,5-4,5 år 

UPP-ADAD 

(n=25) 

17 (68 %) 8 (32 %) 
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Ungdomarna får i ADAD på flera sätt beskriva förändringar, dels genom att 

svara på frågor men de gör också en skattning vad de anser när de tänker tillbaka 

och jämför. Frågan lyder då: Tänk på året innan du kom till institutionen. 

Jämför sedan med hur det har varit sedan du skrevs ut. Tycker du det skett 

någon förändring avseende fysisk hälsa osv. 

 

Tabell 26 

Ungdomarnas jämförelse gällande förändring innan och efter institutionen 

 

UPP-ADAD 

(n=26) 

mkt. 

sämre 

Sämre Ingen 

förändring 

Bättre mkt. bättre Bort-

fall 

Fysisk hälsa 1 (4 %) 3(11,5%) 3 (11,5 %) 10(38%) 9 (35 %)  

Skola 1 (4 %) 1 (4 %) 4(15 %) 8 (31 %) 12 (46 %)  

Fritid/vänner 1 (4 %)  3 (11,5 %) 9 (35 %) 13 (50 %)  

Familj 3 (11 %)  2 (8 %) 8 (31 %) 13 (50 %)  

Psykisk 

hälsa 

1 (4 %) 2 (8 %) 3 (11 %) 8 (31 %) 12 (46 %)  

Brottslighet 1 (4 %) 1 (4 %) 9 (35 %) 5 (19 %) 10 (38 %)  

Alkohol 2 (8 %) 3 (11 %) 6 (23 %) 5 (19 %) 10 (39 %)  

Narkotika 2 (8 %)  13 (50 %) 2 (8 %) 7 (27 %) 2(7%) 

 

Ungdomarna skattar inom de 5 första områdena att det är bättre/mycket bättre. 

Inom familj är det till 81 % bättre/mycket bättre och psykisk hälsa 77 %. Vad 

gäller brottslighet, alkohol och narkotika så har en del skattat ingen förändring. 

Mer än hälften tycker att det blivit bättre/mycket bättre vad gäller brottslighet 

och alkohol. 
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Det finns 27 (av de 46) ungdomar som har gjort både IN och UPP på Folåsa och 

jag har då valt att jämföra dessa resultat med varandra. 

 

Tabell 27 

Ungdomarnas oro gällande familj och psykisk hälsa vid inskrivning och 

uppföljning 

 

n=27 IN inte 

alls/lite 

IN 

ganska 

mkt/mkt 

UPP inte 

alls/lite 

UPP 

ganska 

mkt/mkt 

Ej svar p 

Oro/besvär 

med 

familjeproble

m senaste 30 

dagarna n=27 

17 (63 %) 9 (33 %) 23 (85 %) 4 (15 %) IN 1 (4 %) 0,019 

Oro/besvär 

med den 

psykiska 

hälsan 

senaste 30 

dagarna n=27 

18 (67 %) 6 (22 %) 20 (74 %) 7 (26 %) IN 3 (11 %) 0,041 

 

Ungdomarna upplevde mycket konflikter i familjen vid inskrivningen vilket 

hade minskat en hel del vid uppföljningen. Ungdomarna skattar lågt på att 

föräldrar grälar med varandra. Ungdomarna trivs till ganska hög del i sin familj, 

trivseln ökar något vid uppföljningen. Vid inskrivningen säger färre än hälften 

att de kommer överens med sin mor medans 77 % kommer överens med sin mor 

vid uppföljningen. Något flera kommer överens med sin far vid inskrivningen, 

men även här kommer procentuellt några fler i gruppen överens med far vid 

uppföljning. 
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Tabell 28 

Ungdomarnas svar på Inskrivnings- och uppföljnings ADAD gällande familj vid 

inskrivning samt uppföljning 

 

Tabell 29 

Ungdomarnas upplevelse av hur nära de står sin mor respektive far vid 

inskrivning samt uppföljning 

 

 Vid IN 

(n=46) 

Inga 

alls/lite 

Vid IN 

(n=46) 

Ganska 

mkt/mkt 

Vid UPP 

(n=26) 

Inga 

alls/lite 

Vid UPP 

(n=26) 

ganska 

mkt/mkt 

Ej svar/ej 

rel. 

p 

Hur nära 

din mor 

16  

(35 %) 

29  

(63 %) 

8  

(31 %) 

18 

(69 %) 

IN: 1 

(2%) 

 

0,520 

Hur nära 

din far 

16  

(35 %) 

26  

(56 %) 

6 

(23 %) 

19  

(73 %) 

IN:4 

(9%) 

UPP:1 

(4 %) 

0,433 

 

 Vid IN 

(n=27) 

Inga 

alls/lite 

Vid IN 

(n=27) 

Ganska 

mkt/mkt 

Vid UPP 

(n=27) 

Inga 

alls/lite 

Vid UPP 

(n=27) 

ganska 

mkt/mkt 

Ej 

svar/ej 

rel. 

p 

Konflikter 

i familjen 

(n=27) 

9 (33 %) 17 (66 %) 22 (81,5%) 5 (19 %) IN 1  

(4 %) 

0,002 

Fld. grälar 

med 

varandra 

(n=25) 

21 (84 %) 3 (12 %) 21 (84 %) 4 (16 %) IN 1  

(4 %) 

 

0,305 

Trivs i sin 

familj 

(n=27) 

10 (37 %) 16 (59 %) 7 (26 %) 20 (74 %) IN 1  

(4 %) 

0,892 

Överens 

med mor 

(n=26) 

11 (42 %) 14 (54 %) 5 (19 %) 21 (81 %) IN 1  

(4 %) 

 

0,300 

Överens 

med far 

(n=26) 

8 (31 %) 16 (61 %) 5 (19 %) 20 (77 %) IN 2  

(8 %) 

UPP 1  

(4 %) 

0,583 
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Ungdomarna upplever sig stå relativt nära båda föräldrarna, men ökningen vad 

gäller närheten till far är den som är störst vid uppföljningen. 

När ungdomarna ska svara på vad som stämmer och inte stämmer gällande deras 

föräldrar så upplever de att mor är något mera besviken och missnöjd med deras 

beteende än far. Men både mor och far är mindre beskvikna och missnöjda 

enligt ungdomarna vid uppföljningen. 

 

Tabell 30 

Mor och fars besvikelse respektive missnöje med ungdomen,enligt ungdomen, 

vid inskrivning samt uppföljning 

 

 Stämmer vid 

inskrivningen 

(n=46) 

Stämmer vid 

uppföljningen 

(n=26) 

Mor 

beskviken på 

dig 

28 (61 %) 11 (42 %) 

Far besviken 

på dig 

22 (48 %) 9 (35 %) 

Mor missnöjd 

med ditt 

beteende 

28 (61 %) 6 (23 %) 

Far missnöjd 

med ditt 

beteende 

22 (48 %) 7 (27 %) 

 

När UPP-ADAD gjordes hade hälften av ungdomarna flyttat hem efter 

utskrivningen. (Att det skiljer sig mellan UT och UPP har troligtvis att göra med 

att jag här inte kollat individers utan gruppens svar.) 
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Tabell 31 

Vad framgår enligt ADAD att ungdomarna skrivs ut till vid utskrivningen 

respektive uppföljningen 

 

Skrivs ut till vad? Vid UT-ADAD (n=30) Vid UPP-ADAD (n=26) 

Fld.hem 14 (46 %) 13 (50 %) 

Eget boende 5 (17 %) 4 (15 %) 

Fam/fosterhem 1 (3 %) 2 (8 %) 

Annan behl. Institution 1 (3 %) 2 (8 %) 

Eftervårdsboende 3 (10 %)  

Annat 6 (20 % ) 2 (8 %) 

Utslusslägenhet  3 (12 %) 

 

Vid uppföljningen uppger 12 att de vistats främst i hemmet sedan utskrivningen 

(1 mindre än som säger sig flyttat hem, har inte kunnat kolla upp eftersom detta 

är gruppdata) 

 

Tabell 32 

Vart ungdomarna har främst vistats sedan utskrivningen 

 

UPP-ADAD 

(n=26) 

Fld. hem Eget 

boende 

Utsluss. 

Lgh. 

Fam-

/fosterhem 

Annan 

behl. 

Inst. 

Annat 

Var har du 

främst vistats 

sedan 

utskrivningen? 

12 

(46 %) 

6  

(23 %) 

1  

(4 %) 

2  

(8 %) 

3  

(11 %) 

2 

(8 %) 

 

 

Tabell 33 

Har ungdomen placerats på annan institution efter Folåsa 

 

UPP-ADAD (n=26) Ja Nej Bortfall 

Annan behl.inst. 

sedan utskrivningen? 

2 (8 %) 23 (88 %) 1 (4 %) 
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Tabell 34 

Ungdomarnas svar på om de fått den hjälp som de verkligen ville ha 

 

UPP-ADAD 

(n=25) 

Inte alls Lite Ganska 

mycket 

Mycket 

Fick hjälp 

med de 

problem du 

verkligen 

behövde hjälp 

med? 

1 (4 %) 5 (20 %) 13 (52 %) 6 (24 %) 

 

Endast 2 av 26 har blivit placerad på institution efter Folåsa. 19 av25 tycker de 

fått ganska mycket eller mycket hjälp med problem som de behövde hjälp med. 

När ungdomarna får svara på en mera öppen fråga utan givna svar tycker de 

flesta att det gått mycket bra eller bra för dem efter utskrivning från Folåsa. Jag 

har valt att kategorisera deras svar i 4 kategorier. 

 

Tabell 35 

Ungdomarnas svar på hur de tycker att det gått för dem efter Folåsa 

 

UPP-ADAD  

n= 26 

Mycket bra Bra Hyfsat dåligt 

Hur har det 

gått för dig 

efter 

utskrivningen? 

10 (38 %) 11 (42 %) 4 (16 %) 1 (4 %) 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Ungdomarna uppgav vid inskrivning att det var mycket konflikter i familjen. 

Det verkar inte vara så mycket föräldrarna som grälar med varandra utan mera 

att ungdomen är delaktig, eftersom ungdomarna skattar lågt på gräl och bråk 

mellan föräldrar. 

Ungdomarna uppger vid UPP-följningsintervjun (ett år eller längre efter 

behandling på Folåsa) att de har mindre konflikter i sin familj. De är också 

mindre oroliga över problem som har med deras familj att göra.81 % skattar att 

de tycker att det är bättre/mycket bättre vad gäller familj vid uppföljningen. 

Ungdomarnas oro för sin psykiska hälsa har ökat något (22 % till 26 %). 

Ökningen syns när jag jämför samma 27 ungdomars IN och UPP-intervjuer. När 

ungdomarna själva kollar tillbaka på deras psykiska hälsa innan och efter Folåsa 

anser dock 77 % att deras psykiska hälsa är bättre/mycket bättre. Att oron ökat 

för den psykiska hälsan skulle kunna tolkas som att ungdomarna blivit mera 

reflekterande och därför har möjlighet att oroa och bekymra sig över sin 

situation. 2005 tillkom en insats på Folåsa då tre personal utbildat sig inom 

psykoterapi (steg 1). Detta var att erbjuda samtliga ungdomar terapeutiska 

samtal. En intressant framtida studie skulle vara att jämföra ungdomar som fått 

terapeutiska samtal med dem som inte fått det, och se om det är en skillnad i 

deras upplevelse vad gäller psykisk hälsa innan och efter behandling. 

Av erfarenhet vet jag att många föräldrar berättar att deras ungdomar stjäl 

mycket hemma och att föräldrarna behövt låsa in saker. Av den anledningen 

ville jag titta på den frågan gällande detta och det är en skillnad från inskrivning 

till uppföljningen, dvs. att de stjäl mindre. Tänker att det är en fråga som skulle 

kunna sitta ihop med mycket, t ex. tillit, vilket är ett tema familjeteamet ofta får i 

uppdrag att arbeta kring i familjerna.  

Även om ungdomarna i denna grupp beskriver att de står nära båda sina 

föräldrar, både innan och efter Folåsa så tycker jag att det är intressant att den 

ökning som är störst gäller närheten till pappa. Närheten till pappa var skattat 

lite mindre än till mamma vid inskrivningen, men lite större vid uppföljningen. 

Detta kan bero på att familjeteamet är noga med att ta med hela systemet i 

behandlingen. Besvikelsen och missnöjet vad gäller ungdomens beteende från 

föräldrarna sida har minskat och det måste vara en bra känsla hos ungdomen att 

utvecklas vidare i. 

På Folåsa pratar man ofta med ungdomarna om att det är en ganska lång 

behandling men man försöker motivera detta med att det förhoppningsvis ska bli 
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den sista institutionsplaceringen för ungdomen. Att hälften av ungdomarna 

flyttarhem och endast 2 har varit placerade på annan behandlingsinstitution efter 

Folåsa skulle kunna ses som ett lyckat resultat. Familjeteamets mål är inte att 

ungdomarna ska flytta hem, utan att relationen mellan föräldrar och ungdomar 

ska bli så optimal som möjligt. 

Att mäta vad som är att lyckas med en behandling är inte så lätt, att räkna t ex. 

att ha ett arbete till ett lyckande i dessa dagar med hög ungdomsarbetslöshet kan 

kanske inte vara ett mått, men att 80 % av ungdomarna upplever att det gått 

bra/mycket bra efter Folåsa borde i alla fall vara glädjande. 

I denna undersökningsgrupp var familj ett uttalat problemområde enligt 

ungdomarna. I andra ungdomsgrupper på andra institutioner skulle det kanske 

inte vara det. Syftet med ett familjearbete kan vara olika. I familjer där 

konflikter och problem upplevs i relationerna så är det kanske det som är fokus. 

När ungdomar inte upplever problem inom området men är placerade så måste 

man enligt mig ändå tänka på att familjen bör göras till den resurs som kan vara 

ungdomen behjälplig när denne skrivs ut. Om, vilket jag skulle vilja säga är 

ovanligt, ungdomen har föräldrarna som inte ska finnas med i arbetet med sina 

barn så borde detta också varaen, inte minst så viktig, anledning till att ett 

familjearbete är av vikt. Att hitta andra vuxna som kan bli stöttande för 

ungdomen och framför allt kanske få bearbeta och förstå varför det bedöms som 

det görs med deras föräldrar.  

I Folåsas modell är arbetet med hela familjen och föräldrars delaktighet en 

betydande del i behandlingen. Tidigare utvärderingar av familjearbetet på Folåsa 

har också visat att föräldrar och socialtjänst varit nöjda med familjearbetet. 

Föräldrarna har också kopplat positiva förändringar i familjen till just denna 

insats (Asmar, 2009). 

I uppföljningen av MultifunC (Socialstyrelsen, 2014) där huvudresultatet var att 

MultifunC lyckats med sitt mål att få tillbaka ungdomarna till sin hemmiljö så 

skriver de att det fanns likheter i den behandling som ungdomarna fått i 

grupperna, MultifunC- gruppen och jämförelse- gruppen, men det som skiljde 

sig var att MultifunC- gruppen fått insatser som familjearbete, integrerad 

eftervård samt externt arbete. De beskriver självklart både styrkor och svagheter 

i sin studie men precis som denna uppsats så kan man tolka det som så att om 

det finns ett familjearbete som insats så påverkar de familjernas relationer 

positivt. 

Jag har kunnat jämföra 27 ungdomars svar i deras IN-intervju med deras svar i 

UPP-intervju. Resultaten gällande huvudfynden, konflikter i familjen har 

minskat, oron över problem kopplat till familjen har minskat samt oro över 

problem kopplat till den psykiska hälsan har ökat, visar på statistisk signifikans. 

Förutom att svara på frågorna har ungdomarna och personal fått skatta 
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ungdomarnas uppfattning i formulären. Både ungdomarnas och personals 

skattningar stämmer väl överens med de två första huvudfynden medans vad 

gäller den psykiska hälsan skattar både ungdomar och personal att den psykiska 

hälsa är bättre än vid inskrivning. 

De allra flesta av ungdomarna beskriver en positiv utveckling och tycker att de 

har fått hjälp med det som de velat ha hjälp med. Att ha med ett familjearbete 

som en självklar del i en behandling verkar som en god ide. Att skilja 

barn/ungdomar från sin familj och sammanhang är inte den första insatsen som 

görs i samhället. Men när inga andra insatser varit framgångsrika och en 

placering därför måste ske så borde man ta vara på det som Woodberry et 

al.(2000) beskriver att en inkludering av familjer i behandlingen har en 

signifikant stöttning i litteraturen, psykosociala interventioner med familjer har 

visat sig ha en mycket kraftfull effekt på individuella utfall/resultat. Givetvis kan 

detta också ha med andra insatser än familjearbetet att göra. 

Vad gäller brottslighet, alkohol och narkotika så har en del skattat ingen 

förändring, vilket kan beror på att de heller inte hade speciellt stor oro/besvär 

inom dessa områden vid inskrivningen och då blir en förändring svår att skatta. 

Mer än hälften tycker dock att det blivit bättre/mycket bättre vad gäller 

brottslighet och alkohol. 

Det är intressant att ungdomarna beskriver ett något större hjälpbehov än oro 

vad gäller narkotika, kanske handlar det om att narkotika berör även ungdomar 

som ej missbrukar. Precis som det faktum att vi ger insatser för att motverka 

narkotikaproblem även om de ej uppgett problem inom området. Att arbeta 

förebyggande vad gäller alkohol och droger förekommer ofta på platser där 

ungdomar vistas, exempelvis skolor, så även på Folåsa skola. 

Ungdomarna på Folåsa har lite oro för kriminallitet och droger vid inskrivning 

och oron har sjunkit och inte ökat vid uppföljningen. De uppger också vid 

inskrivningen att de inte umgås i någon hög grad med vänner som missbrukar 

eller begår kriminella handlingar, inte heller detta har ökat vid 

uppföljningsintervjun. Detta tycker jag är viktig information. Av många, både 

professionella och andra, hör man ibland en oro för att ungdomar som placeras 

blir ”värre”, och det syftar då ofta till att de skulle lära sig kriminella beteenden, 

börja droga osv. Detta resultat skulle då tala emot detta. Jag skulle återigen vilja 

koppla till socialstyrelsens uppföljning av MultifunC där det står att ”Ungdomar 

med olika risknivåer inte skall behandlas tillsammans då det kan förvärra 

utvecklingen för ungdomar med lägre risk”. (Socialstyrelsen, 2014 s 10). Detta 

borde betyda att det är viktigt att vara nogsam vid placeringar och inte blanda 

ungdomar med högre risk tillsammans med ungdomar med lägre risk. Att arbeta 

för att institutionerna specialiserar sig inom olika områden borde öka både 

möjligheterna att placera ungdomarna så de får den bästa hjälpen och samtidigt 

minska riskerna för eventuella negativa följder av en institutionsplacering. 
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Metoddiskussion 

Om man verkligen skulle göra en satsning på att få in ADAD- intervjuer skulle 

det finnas ett mycket bra material till att kunna dra slutsatser och göra 

förbättringar i vården. 

I detta begränsade material finns en del möjliga anledningar till att resultaten 

inte skulle kunna generaliseras. Det skulle kunna vara så att det är lättare för en 

ungdom att tacka ja till en UPP- intervju om de tycker att det gått bra för dem. 

Jag har inte kunnat kolla om bortfallet av intervjuer också handlat om att de 

tackat nej till att göra intervju. Det skulle kanske också kunna vara så att de 

ungdomar som jobbat mest med sin utveckling och skapat mest relationer med 

personal också blir de som, när resurserna att göra intervjuer inte finns fullt ut, 

blir tillfrågade om att göra intervjun.  

Insatserna som familjeteamet ger på Folåsa finns inte i denna uppsats angett i 

exakta antal familjesamtal, exakta antal föräldrasamtal osv. utan mera en 

övergripande beskrivning om vilka insatser som ska ges till varje familj. Det 

finns också skattningar gjorda där personal bedömer hur delaktiga familjerna 

varit, samt på vilken nivå. Det hade kanske kunnat stärka resultaten om man 

kunnat koppla exakta antal interventioner till utfallet i ungdomarnas upplevelser 

och skattningar. Nu vet vi att familjerna fått insatser av familjeteamet men inte 

om det finns skillnader mellan familjerna när det gäller antal insatser. Jag har 

bara haft tillgång till oidentifierad data. Hade jag haft tillgång till identifierad 

data hade jag kunnat använda mig av KIA (SiS klient- och 

institutionsadministrativa system) och då kunnat räkna insatserna i varje familj. 

En så omfattande insats som familjearbetet är på Folåsa och med tydliga 

upplevelser hos både personal och ungdomar av förbättringar i familjen samt att 

jämförelserna mellan IN och UPP intervjuerna visar på tydlig förändring som 

inte kan vara pga. slump, så kan man tolka det som att familjeinsatserna 

påverkat de positiva resultaten. 

Att få ut samma 27 ungdomar som gjort IN och UPP stärkte jämförelserna. Det 

visade sig också i att det blev en skillnad ang. psykisk hälsa mot när jag använde 

en större grupp som skiljde sig mycket i antalet mellan IN och UPP (46 IN och 

26 UPP). 

Utifrån ett etiskt perspektiv på institutionsvården så borde det vara av vikt att se 

till att verksamheten utvärderas och att de ungdomar som placeras får den hjälp 

de vill ha. Viktigt att behandlingenär av så god kvalitet som möjligt. Som 

tidigare skrivits i detta arbete så har enligtSöderholm Carpelan & Hermodsson, 

2004 tydliga direktivgivits och markerat att socialtjänstens insatser och åtgärder 

i större omfattning måste grundas på forskning, beprövad erfarenhet, man ska 

också utvärdera behandlingsinsatserna så att man kan uttala sig om vilka 

effekter de har för klienterna (Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004). 
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Gällande ADAD så har instrumenttestning som gjorts visat på god reliabilitet 

och tillfredsställande validitet (Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004). Allt 

detta borde tala för att det är viktigt för SiS att intervjuer blir gjorda eftersom det 

möjliggör att utvärdera verksamheten.  

 

Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att se om familjearbete på institution kan vara en 

god insats på grund av att det spelar roll för utfallet. Ungdomarnas största 

problemområde var familj och det visar sig att konflikter minskat, oro för och 

bekymmer över problem angående familj har också minskat. Genom att 

familjearbetet varit så omfattande så borde detta kunna tolkas ha bidraget till 

resultatet. 

Att oron för den psykiska hälsan ökat något i jämförelse av IN och UPP- 

intervjuerna ger en anledning till att på Folåsa öka insatser inom området då 

detta också var ett stort problemområde. Däremot upplever ungdomar och 

personal vid skattningar att även detta område förbättrats. 

 

Intressant att studera vidare 

En studie med en jämförelsegrupp på annan institution med liknande 

ungdomsgrupp men där familjearbete inte bedrivs skulle vara intressant för att 

på ett ytterligare sätt kunna undersöka huruvida familjearbete är en effektiv 

behandlingsinsats när ungdomar placeras på institution. 

Om det dessutom som Woodberry et al. (2002) skriver finns en signifikant 

stöttning i litteraturen att psykosociala interventioner med familjer har visat sig 

ha en mycket kraftfull effekt på individuella utfall/resultat så borde familjearbete 

vara en självklar del i en behandling då uppdragen från socialtjänsten oftast 

berör både individuella aspekter och familjeuppdrag. 

En intressant framtida studie skulle vara att jämföra de ungdomar som fått 

terapeutiska samtal med dem som inte fått det, och se om det är en skillnad i 

deras upplevelse vad gäller psykisk hälsa innan och efter behandling. 
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