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Inledning 
När en ung människa genom ett destruktivt beteende utsätter sin 
hälsa eller utveckling för påtaglig risk, exempelvis genom missbruk 
och/eller kriminella aktiviteter kan samhället ingripa och placera den 
unge på institution, med eller mot dennes vilja. Åtgärden är tänkt att 
ge den unge möjlighet att förändra sitt destruktiva beteende; 
institutionsplaceringen syftar med andra ord till att anpassa 
ungdomen till samhällets normer genom att bland annat motverka 
eller stoppa den negativa utvecklingen.       
    Utifrån internationell forskning framgår dock att 
genomsnittsresultaten av institutionsvård för ungdomar är negativa, 
även om positiva resultat går att finna (Andreassen, 2003). Flera 
svenska forskare riktar också kritik mot institutionsbehandling, då 
deras undersökningar visat på allvarliga brister i behandlingseffekt 
(Andreassen, 2003; Andersson, 1998, Berglund, 1998, Kindstrand & 
Theorin, 2002, Sallnäs, 2000 i Kristiansen, 2005; Levin, 1997; 1998) 
Om värdet av institutionernas behandling inte kan bevisas genom 
tillfredställande resultat, kan negativa attityder och förväntningar om 
misslyckanden befästas, både hos allmänheten och hos de intagna 
ungdomarna. 
    Skillnaderna mellan negativa och positiva behandlingsutfall tyder 
enligt Andreassen (2003) på att behandlingens effekt är avhängig 

den specifika ungdomsgruppen, behandlingens utformning samt dess 
genomförande. Lite tillspetsat kan man säga att tvångsvård som 
genomförs på felaktigt sätt är dömt att misslyckas på förhand. 
   Tvångsplacering på institution innebär ett mycket allvarligt 
ingrepp i en ung människas liv, inte minst därför att den unge mot 
sin vilja tas ifrån sitt hem och sitt sociala sammanhang. Ungdomar 
som tvångsplaceras har ofta en komplex problematik och deras 
livssituation är vid inskrivning mycket svår. Det är en grannlaga 
uppgift att bedriva vård av en människa som befinner sig i ett kritiskt 
skede av sitt liv, i synnerhet om det föreligger risk för att effekterna 
inte blir de avsedda.  
    Ett sätt att öka kunskaperna om institutionsvårdens effekter är att 
kontinuerligt göra uppföljningar. I Sverige har man dock inte 
bedrivit systematisk uppföljning av institutionsvård i någon större 
utsträckning. De få undersökningar som genomförts under 1950-70-
talen indikerar höga återfallsiffror. Under hela 1980-talet finns ingen 
som helst uppföljningsstatistik (Daleflod, 1996:400-402).  
    Sedan 1997 bedriver Statens institutionsstyrelse [SiS] 
systematiska uppföljningar med hjälp av den strukturerade 
intervjumallen ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) (Statens 
institutionsstyrelse, 2007). I denna studie tar vi fasta på ADAD-data 
för att belysa några ungdomars livssituation före, under och efter 
institutionsvistelsen. 
    Syftet med studien är att undersöka institutionsplacerade 
ungdomars situation beträffande missbruk, kriminalitet och psykisk 
hälsa samt deras syn på institutionsvistelsen.  
    Artikelns syfte kan formuleras i följande frågeställningar: 
 

- Hur ser ungdomarnas bruk av alkohol och droger ut vid 
inskrivnings- respektive uppföljningstillfället? 

- Har ungdomarnas kriminella beteende förändrats vid 
uppföljningstillfället? 
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- Har ungdomarnas psykiska hälsa förändrats sedan 
inskrivning? 

- Hur ser ungdomarna själva på institutionstiden? 
 
    Resultatet från denna studie kommer att jämföras med den tidigare 
svenska ADAD- uppföljningen som publicerades av SiS år 2005. 
Vidare kommer en diskussion kring resultatet att föras mot bakgrund 
av Levins (1997; 1998) och Andreassens (2003) resonemang om 
institutionsvård samt annan forskning inom området. 
 
Institutionsvård 
Majoriteten av ungdomar som på grund av destruktivt beteende blir 
föremål för institutionsplacering kommer från socialt utsatta 
familjer. Dessa ungdomar har ofta svag självkänsla med en dåligt 
utvecklad identitet och många uppger också att de har psykiska 
besvär (Armelius et al., 1996:13-15; Korpi, 1996:22; Daleflod, 
1996:405-432; SiS, 2005:10).  
    Studier har visat att tonåringar som placeras i institutionsvård 
löper mycket stor risk att dö i förtid, att utveckla psykiska besvär, att 
bli kriminella, att hamna i missbruk, att bli förälder i tidig ålder samt 
att få ekonomiska problem. De ungdomar som placeras på institution 
har förvisso svåra beteendeproblem redan från början, men de 
nedslående resultat som föreligger när det gäller behandlingsutfall 
reser frågor om huruvida denna typ av intervention har en positiv 
påverkan på individens utveckling eller ej (Socialstyrelsen, 2007b). 
Som vissa studier påvisar är den psykiska hälsan en viktig faktor att 
beakta i behandlingssammanhang. För att nå bättre resultat bör 
behandlingen ha verktyg som gör det möjligt att bemöta individens 
samlade problematik såsom kriminalitet, missbruk, skolsvårigheter, 
familjeproblem samt psykiska besvär; detta för att en förändring ska 
komma till stånd (Armelius et al., 1996:13-15; Korpi, 1996:22; 
Daleflod, 1996:405-432). 

    I Levins (1997; 1998) undersökning av det särskilda 
ungdomshemmet Råby, intervjuades ett representativt urval 
omfattande 61 ungdomar, mellan två och tio år efter utskrivning. 
Studiens syfte var att formulera en teori om det särskilda 
ungdomshemmet. Undersökningen visade att 80 procent av 
ungdomarna begick brott vid uppföljningen, vissa av dessa hade inte 
varit kriminella innan institutionsvistelsen. En tredjedel av 
ungdomarna uppgav att vistelsen hade haft en negativ inverkan på 
deras brottsliga beteende. 60 procent av de undersökta ungdomarna 
missbrukade narkotika före placeringen, vid uppföljningen hade 
denna siffra ökat till 70 procent. Tre fjärdedelar av ungdomarna 
tyckte att institutionsvistelsen inte hade haft någon positiv inverkan 
på deras drogmissbruk och endast ett fåtal ungdomar hade slutat med 
drogmissbruk efter institutionsvistelsen. Ungdomarna upplevde 
placeringen som en slags förvaring som i huvudsak handlade om att 
anpassa dem till vardagsrutiner på institutionen. 
    Sarnecki (1996 i Armelius et al., 1996:144-146) följde upp 270 
ungdomar på sju särskilda ungdomshem två år efter utskrivning. 
Undersökningen visade att 75 procent av ungdomarna fortfarande 
hade problem med missbruk och kriminalitet vid 
uppföljningstillfället. Dock hade det skett en viss förbättring då 
omfattningen av ungdomarnas problem hade minskat. Vid 
uppföljningen hade andelen kriminella ungdomar minskat med 25 
procent och drogmissbruket hade minskat med tio procent.  
    Syftet med institutionsbehandling av ungdomar är att åstadkomma 
varaktiga beteendeförändringar, dock är det svårt att få 
förändringarna att bestå över tid och i andra miljöer. Flera studier 
har visat att framsteg under vistelsen tenderar att försvinna omkring 
två år efter utskrivningen. En positiv beteendeförändring inne på 
institution predicerar inte en bra anpassning senare i livet. 
Anpassningen är snarare associerad med den aktuella miljö som den 
unge vistas i, och för att uppnådda förbättringar ska bibehållas över 
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tid krävs kontinuerligt stöd och hjälp (Oswalt et al., 1990, Bates et 
al., 1997, Bulldock et al., 1998, Rutter et al., 1998 i Andreassen, 
2003:132-134).      
    Vidare pekar positiva behandlingsresultat på betydelsen av 
personalens sammanhållning och utbildning samt att det finns länkar 
mellan institutionens verksamhet och andra instanser i samhället, 
såsom skola, arbetsförmedling och socialtjänst (ibid.; Daleflod, 
1996: 405-432). 
    Den forskning kring institutionsvård som bedrivits i Sverige har 
främst utförts av SiS. Dessa studier har varit inriktade på särskilda 
ungdomshem för ungdomar med allvarliga problem och genomförts 
som resultatstudier, uppföljningar och som kvalitativa studier 
(Andreassen 2003:79). SiS (2005) genomförde under åren 2000-
2002 en systematisk uppföljning av institutionsplacerade ungdomar. 
Rapporten visar att 60 procent av ungdomarna vid 
uppföljningstillfället återfanns i missbruk och kriminalitet samt att 
ungdomarnas psykiska problematik i hög grad kvarstod ett år efter 
utskrivning (SiS, 2005).                    
    Slutsatser från metaanalyser, litteraturgenomgångar och enskilda 
studier från internationell forskning visar att det förkommer stora 
variationer i institutionsbehandlingars effekt. Vissa studier har funnit 
att institutionsbehandling ibland åstadkommer positiva förändringar, 
medan andra studier har påvisat negativa och obefintliga resultat. 
Behandling utanför institution tycks visa på de bästa 
genomsnittsresultaten (Andreassen 2003:134-136).  
    Med kännedom om ovanstående är det svårt att dra några entydiga 
slutsatser om effekterna av den vård som bedrivs på institution. 
Resultatskillnaderna tyder på att institutionsbehandlingens effekt är 
avhängig den specifika ungdomsgruppen, behandlingens utformning 
och dess genomförande (Andreassen, 2003). 
 
 

Institutionsvårdens utformning och genomförande 
Andreassen (2003) menar att den specifika ungdomsgruppen är 
avgörande för behandlingseffekten. Andreassen anser att vård i form 
av institutionsbehandling bör förbehållas ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem och i sådana fall där en fysisk begränsning är 
nödvändig. Att sammanföra ungdomar med problembeteende på 
institution kan ofta leda till ökade beteendeproblem, varför 
ungdomar med mindre allvarliga problem inte bör vistas med andra 
ungdomar med tyngre problematik. Det föreligger en risk för att 
antisociala attityder utvecklas på grund av ”smittoeffekter” inom 
ungdomsgruppen. Kontakt med andra antisociala ungdomar är, 
enligt Andreassen, en av de starkaste prediktorerna för att utveckla 
och upprätthålla beteendeproblem. 
     Vidare har behandlingens utformning stor betydelse för en positiv 
behandlingseffekt. Även om de mest framgångsrika 
behandlingsmetoderna används, kan de inte ensamma leda till 
bestående beteendeförändringar. Det är viktigt att insatserna även 
förändrar de förhållanden som från början bidragit till den unges 
beteendeproblem. Behandlingen bör således inte enbart inrikta sig på 
ungdomarnas beteende, attityder och färdigheter, utan även 
inkludera förhållanden i ungdomarnas omgivning såsom 
familjerelationer, skola, arbete och kamrater. Ungdomar kan inte 
”färdigbehandlas” på institution, anser Andreassen (2003). 
    Ungdomarnas upplevelser av kontroll och isolering från samhället 
är viktiga faktorer som påverkar behandlingsutfallet, menar 
Andreassen (2003). En negativ ungdomskultur utvecklas ofta på 
slutna institutioner som en motstrategi mot den yttre kontrollen och 
mot begränsningen av eget inflytande och autonomi. Det bästa sättet 
tycks vara att ge ungdomarna egen kontroll och inflytande över det 
dagliga livet, inom gränserna för kraven på säkerhet och trygghet på 
institutionen. Institutionsvård har visat sig ge sämre 
behandlingsresultat jämfört med behandlingsinsatser i öppenvård. 
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Detta kan dels bero på sammanföringen av ungdomar med 
problembeteende samt på att behandlingen äger rum utanför 
ungdomens normala miljö. 
    Personalgruppens sätt att fungera är ytterligare en omständighet 
som inverkar på behandlingsutfallet, förklarar Andreassen (2003). 
För att behandlingen ska kunna genomföras på bästa sätt krävs att 
personalgruppen är samstämmig och att den har relevant utbildning 
och träning för att kunna använda metoder på ett systematiskt sätt. 
Felaktig utövning av metoder kan leda till inkonsekvent påverkan 
som medför att behandlingen tar en annan riktning än den planerade. 
Andreassen (2003) betonar även vikten av att ungdomarna upplever 
att kontakten med personalen är meningsfull.       
     Levin (1997; 1998) har bedrivit omfattande forskning kring 
svensk ungdomsvård. Levins studie av Råby behandlingshem anses 
vara en av de viktigaste svenska studierna om institutionsbehandling 
av ungdomar (Kristiansen, 2005:6, 86). Levin kritiserar anstalterna i 
sig då de isolerar de intagna ungdomarna från vanligt liv och för att 
anpassningen sker i en konstlad livsmiljö. Levin menar att 
institutionsvistelse kan leda till förvärrade problem för den intagne 
samt medföra svårigheter att återgå till ett normalt liv. De 
beteendeförändringar som uppnås under vistelsen är för individen 
svåra att vidmakthålla efter utskrivning, eftersom tillvaron inne på 
institutionen skiljer sig från verkligheten utanför (Levin i Blir det 
bättre med behandling? ,2003).  
     Andra omständigheter som Levin belyser är det faktum att 
omfattande forskning pekar på att institutionsvård helt saknar 
positiva effekter och att den brister i rättsäkerhet. Levin ifrågasätter 
också uppfattningen om att asocialt beteende går att behandla bort. 
Författaren hävdar att behandling på institution är dömd att 
misslyckas, eftersom de faktorer som skapar såväl laglydigt som 
kriminellt beteende i själva verket ligger utanför institutionerna och 
rättsväsendet. 

    Levin (1998) förklarar att institutioner har en djup förankring i 
svensk politik och kultur, då dessa verksamheter symboliserar 
välfärd. Samhällets förväntningar på institutionsvård är viktigare för 
institutionernas överlevnad än de faktiska resultat de uppvisar. 
Omfattande forskning visar att målet med behandlingen inte uppnås i 
realiteten. Levin menar att institutionerna, trots detta, kan fortsätta 
med sina verksamheter eftersom de uppfyller de sociala 
förväntningarna på hur behandlingshem ska se ut och fungera. När 
en ungdom tvångsomhändertas blir allmänhetens intresse tillgodosett 
i och med att ungdomen exkluderas från samhället och därmed får 
sitt straff. Samtidigt blir de professionella nöjda eftersom det 
uttalade syftet med institutionsvård är behandling. Vistelse på en 
inrättning som definierats som behandlingshem betraktas av 
samhället som behandling, oavsett vilken metod som används. 
     Levin (1998) hävdar att kritiken mot institutionsvård skapar stora 
legitimitetsproblem för stat och kommuner. Då socialtjänsten skiljer 
barn från sina familjer, ibland med tvång, måste det ställas höga krav 
på åtgärderna. Det är svårt för samhället att motivera vård och 
behandling som inte ger några positiva effekter. 
     
Metod/material 
De svenska SiS-hemmen använder systematiskt den strukturerade 
intervjumallen ADAD för bland annat utvärdering och 
dokumentation inom sin verksamhet. Mallen består främst av fasta 
svarsalternativ och behandlar den unges fysiska hälsa, skolgång, 
arbete/sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, 
psykiska hälsa, kriminalitet samt alkohol- och narkotikavanor. 
ADAD:s originalversion är utvecklad i Amerika och har översatts 
och anpassats till svenska förhållanden (Statens institutionsstyrelse, 
2007). Instrumentet har testats och visat på hög reliabilitet och 
tillfredsställande validitet (Bolognini et al, 2001, Friedman & Utada, 
1989 i SiS, 2005:12).  
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     Den första intervjun genomförs omkring en vecka efter den unges 
ankomst till institutionen. Intervjun ger information om den 
placerades aktuella situation, problematik och placeringsorsak. 
Omkring ett år efter utskrivning tar personal kontakt med 
ungdomarna för en uppföljningsintervju. Vid båda intervjutillfällena 
ställs samma typ av frågor för att resultaten ska bli jämförbara.            
     Intervjuerna genomförs av personal som fått utbildning i ADAD-
instrumentet. För att minimera andelen oriktiga svar uppmanas 
ungdomarna att hellre avstå än att ge felaktiga svar. Trovärdigheten i 
svaren bedöms under intervjun och vid misstanke om att den unge 
ger felaktiga svar kan intervjun avbrytas (SiS, 2005:17). 
     Materialet i denna undersökning omfattar inskrivnings- och 
uppföljningsintervjuer med 105 ungdomar (93 pojkar och 12 flickor) 
som varit placerade vid de två SiS-hemmen Sundbo och Granhult. 
På dessa två SiS-hem placeras ungdomar för missbruk, brottslighet 
samt annat socialt nedbrytande beteende. I vissa fall kan fler än ett 
av dessa problem vara placeringsorsak. 
     Respondenterna intervjuades vid inskrivning (september 1999 till 
augusti 2004) samt ett år efter utskrivning (augusti 2002 till februari 
2006). Vid inskrivningsintervjun var ungdomarna mellan 15-24 år 
och vid uppföljningsintervjun var åldersvidden 17-26 år.  
    Vår handledare, Erik Flygare, har tillhandahållit färdigställda 
tabeller, bearbetade i det statistiska dataprogrammet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) varför vi har kunnat 
använda oss av data från ADAD-intervjuer utan att ha tillträde till 
sekretesskyddade uppgifter. Tabellerna har avslutningsvis 
omarbetats av oss.  
     I resultatet hänvisar ”Tidpunkt 1” (T1) till det första 
intervjutillfället och ”Tidpunkt 2” (T2) hänvisar till 
uppföljningstillfället.  
     Vid de båda intervjutillfällena fick ungdomarna, på en fyrgradig 
skala (inte alls, lite, ganska mycket, mycket), skatta hur viktigt de 

tyckte det var att få hjälp inom respektive livsområde. I resultatet 
redovisas en uppdelning av ungdomar som vill få hjälp (ganska 
mycket, mycket) och som inte vill få hjälp (inte alls, lite). På 
motsvarande vis har ungdomarna skattat hjälpen de upplevde att de 
fick under vistelsen och dessa svar behandlas på samma vis i 
uppdelning fick/inte fick. 
     I slutet av ADAD-formuläret finns öppna frågor om hur den unge 
har upplevt tiden på institutionen. Upplevelser/förhållanden 
relaterade till institutionsvistelsen kan ha betydelse för ungdomarnas 
situation vid uppföljningstillfället. För att belysa ungdomarnas svar 
återges citat.  
    Vissa frågor i ADAD-formuläret kräver att ungdomarna relaterar 
sitt svar till ett givet tidsintervall. Om inget annat anges redovisas 
ungdomarnas svar för de senaste tolv månaderna. 
    I resultatet visas förändringstrend för vissa fenomen. Negativ 
trend erhålls exempelvis om respondenten uppger att den vid T1 
brukar 1 drog och vid T2 uppger att bruket ökat till 3 droger (1-3 =  
-2). Ett värde under 0 visar på negativ utveckling. Positiv trend 
erhålls om respondenten uppger 3 droger vid T1 respektive 1 drog 
vid T2 (3-1 = 2). Ett värde över noll innebär en positiv utveckling. 
Oförändrad trend fås om respondenten uppger samma antal droger 
vid båda mättillfällena.     
    Den rapport som SiS publicerade år 2005 redovisar resultat från 
ADAD inskrivnings- och uppföljningsintervjuer. Intervjuerna har 
genomförts med 197 ungdomar vid nitton SiS-hem, bland annat 
Sundbo och Granhult, under tiden juli 2000 till december 2002. 
Resultatet från vår studie jämförs med denna första och enda 
samlade uppföljningspresentation.  
 
Resultat 
I den aktuella undersökningsgruppen var 73 procent av ungdomarna 
placerade på grund av sitt drogmissbruk, 44 procent för brottsligt 
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beteende och 20 procent av ungdomarna vistades på institution på 
grund av annat socialt nedbrytande beteende. Som tidigare nämnts 
har somliga av ungdomarna fler än en placeringsorsak. 
    I följande avsnitt presenteras ungdomarnas svar rörande tre 
livsområden, med ordningsföljd; missbruk, kriminalitet och psykisk 
hälsa. I samband med redovisning av respektive livsområde görs en 
jämförelse med uppföljningsresultatet i SiS (2005). 
    
Missbruk 
Drygt 70 procent av ungdomarna i undersökningsgruppen var 
institutionsplacerade på grund av sitt drogmissbruk. Ungdomarnas 
problembilder varierar samtidigt som de har kommit olika långt i 
sina missbrukskarriärer. Den unge ska under institutionsvistelsen få 
hjälp med att minska sin användning av narkotika och alkohol, samt 
motiveras att leva ett liv utan droger.  
     60 procent av ungdomarna uppger vid inskrivningstillfället att de 
vill få hjälp med sitt alkohol- och/eller drogmissbruk och vid T2 har 
andelen minskat med 30 procent. 
    Som framgår av tabell 1 har samtliga ungdomar använt någon 
form av drog (inklusive alkohol) vid både inskrivning och 
uppföljning.   
       
         
           Tabell 1: Antal drogtyper (inkl. alkohol) som används under en typisk månad      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen som använder 2-3 och 4-5  droger under en typisk månad är 
i det närmaste oförändrad mellan de två mättillfällena. Antal 
ungdomar som uppger att de tar fler än 5 droger har minskat med 16 
procent, medan de ungdomar som rapporterar att de använder 1 drog 
har ökat från nästan en femtedel till en tredjedel. Denna förändrig i 
drogbruk skulle kunna förklaras av att ungdomar har övergått till att 
bruka färre droger. 
    48 procent av den undersökta ungdomsgruppen uppvisar en 
oförändrad eller negativ trend i antalet använda drogtyper en typisk 
månad samtidigt som drygt hälften av ungdomarna uppvisar en 
positiv trend. Detta betyder att den större delen av ungdomarna vid 
uppföljningstillfället använder färre droger än de gjorde innan 
institutionsvistelsen (tabell 2).  
 
 
                Tabell 2: Förändringstrend i antal droger som används                                             
                under en typisk månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I undersökningsgruppen har användningen av de flesta drogtyper 
minskat, med undantag för amfetamin (injicering), heroin/opiater 
(injicering) samt kokain som istället har ökat (tabell 3). Detta tyder 
på att vissa ungdomar har övergått till att bruka tyngre droger efter 
utskrivning. Förändringstrenden för just dessa droger är negativ, 
vilket också påvisar att bruket av dem ökat.  

 
 

T1 
 
(n)                (%) 

T2 
 
(n)               (%) 

0  -                     -  -                    - 

1 18                  18 31                 33 

2-3 26                  26 24                 25 

4-5 16                  16 17                 18 

Antal 
drogtyper 

Fler än 5 39                  39 23                 23 

                 
 

(n)                (%) 
Negativ 22               24,4 

Oförändrad 21               23,3 

Positiv 47               52,2 

Förändrings-
trend 

Total 90               99,9 
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     Drygt en tredjedel har en positiv förändringstrend i sin 
alkoholkonsumtion, vilket betyder att de har minskat sitt intag av 
alkohol. 30 procent av ungdomarna har en negativ trend.  
   Trots en generell minskad användning av resterande drogtyper, 
anger fortfarande över hälften av ungdomarna att de använder 
hasch/marijuana.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tabell 3: Drogkonsumtion vid inskrivning och uppföljning 

 

T1 
 

(n)                 (%) 

T2 
 

(n)                  (%) 
Ej använt 13                   14 7                        8 Alkohol 

  Använt 82                   86 85                    92 
Ej använt 10                   12 19                    25 Hasch/Marijuana 

  Använt 75                   88 56                    75 
Ej använt 30                   42 29                    51 Amfetamin, ej injic 

  Använt 42                   58 28                    49 
Ej använt 34                   74 4                      16 Amfetamin, injic 

  Använt 12                   26 21                    84 
Ej använt 37                   69 13                    48 Hero/opiat, ej injic 

  Använt 17                   31 14                    52 
Ej använt 35                   83 4                      29 Hero/opiat, injic 

  Använt 7                     17 10                    71 
Ej använt 43                   74 23                    50 Kokain 

  Använt 15                   26 23                    50 
Ej använt 34                   62 25                    83 LSD/Hallucinogener 

  Använt 21                   38 5                      17 
Ej använt 28                   39 25                    50 Ecstasy 

  Använt 43                   61 25                    50 
Ej använt 30                   46 24                    52 Värktabletter 

  Använt 35                   54 22                    48 
Ej använt 20                   30 22                    41 Läkemedel 

  Använt 47                   70 32                    59 
Ej använt 49                   80 18                    90 Sniff/lösningsmedel  

  Använt 12                   20 2                      10 
Ej använt 38                   88 8                      62 Dopingpreparat  

  Använt 5                     12 5                      38 
Ej använt 34                   64 13                    65 Övriga droger  

  Använt 19                   36 17                    35 
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    I ADAD-mallens öppna frågor, får ungdomarna med egna ord 
berätta vad de lärt sig under vistelsen, hur deras situation har 
förändrats samt vilken typ av hjälp de saknat respektive fått. Här 
förklarar många att de tack vare placeringen har fått kännedom om 
drogberoendets negativa påverkan för kroppen och vilka 
konsekvenser det ger i det sociala livet. Flera berättar också att de 
efter vistelsen har insett att det går att leva ett liv utan droger och 
alkohol. En respondent förklarar att han/hon lärt sig ”hur man 
fungerar när man är drogsugen och hur man kan hantera detta”.        
    Hälften av ungdomarna anser att de under vistelsen har fått hjälp 
med sina drogproblem, medan gruppens andra hälft svarar att de inte 
fått någon hjälp. Några ungdomar berättar i de öppna frågorna att de 
önskar att de hade fått mer hjälp med sitt missbruk i samband med 
placeringen och efter utskrivningen. 
    Det uppges att det fanns en drogromantisering bland institutionens 
ungdomar. Några rapporterar att det florerade droger inne på 
institutionen utan personalens vetskap och att ungdomarna pratade 
mycket om droger. 
  
Jämförelse med SiS (2005) 
I SiS (2005) undersökning framgår att 25 procent av ungdomarna 
slutat missbruka, samtidigt har andelen som använder droger ökat 
med 4 procent vid uppföljningstillfället. Däremot uppger samtliga 
ungdomar i den aktuella studien att de använder någon drog vid båda 
intervjutillfällena.  
    SiS (2005) visar att det generellt sett inte har skett några större 
förändringar beträffande antalet drogtyper som används vid de båda 
mättillfällena, medan den föreliggande studien påvisar en ökning i 
bruket av 1 drogtyp samt en minskning av antalet ungdomar som 
svarar att de tar fler än 5 olika droger. 
     

    Närmare en tredjedel av ungdomarna i SiS (2005) har haft en 
positiv förändring i sitt narkotikabruk, vilket jämförs med nära 45 
procent i den föreliggande studien. 
    I likhet med resultat i denna studie har andelen ungdomar som 
använder kokain och injicerar heroin och amfetamin ökat även i SiS 
(2005). SiS (2005) rapporterar också om tio procents ökning av 
kategorin övriga droger. I den aktuella studien är andelen som brukat 
övriga typer av droger i det närmaste oförändrad. 
    I SiS (2005) redovisas narkotika och alkohol separat. I den senare 
studien är alkohol inkluderat i redovisningen av droger, vilket kan 
vara en orsak till att resultaten skiljer sig åt. 
 
Kriminalitet 
Ungdomskriminalitet är ett av samhällets största sociala problem, 
med allt yngre utövare och ett mycket grovt våld. Kriminaliteten 
innebär stora kostnader för samhället i samband med 
omhändertagande insatser, men även för brotten i sig (Daleflod, 
1996:398). Drygt 40 procent av ungdomarna i den aktuella 
undersökningen är institutionsplacerade för sitt kriminella beteende.            
    En tredjedel av ungdomarna uttrycker vid inskrivning att de under 
vistelsen vill ha hjälp med sitt brottsliga beteende. Vid det senare 
intervjutillfället uppger mindre än hälften så många att de önskar få 
hjälp för sitt brottsliga beteende. 
    Vid inskrivningstillfället uppger samtliga ungdomar att de begått 
någon form av brott under året innan inskrivning, vid uppföljning 
har en förändring skett och 16 procent av ungdomarna svarar att de 
inte begår brott alls (tabell 4).  
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                 Tabell 4: Antal brott som begåtts under de senaste 12 månaderna 
                

  T1 
 

(n)             (%) 

T2 
 

(n)              (%) 
Antal Brott inga brott -                  - 17              16,2 
 1 1                 1,0 7                  6,7 
 2-3 5                 4,8 12              11,4 
 4-10 20             19,2 10                9,5 
 över 10 78                75 59              56,2 

 
 
Vid T1 uppger 75 procent av ungdomarna att de begått över 10 brott. 
Vid uppföljningstillfället har denna siffra sjunkit, dock svarar mer än 
hälften av ungdomarna att de begått minst 10 brott sedan 
utskrivningen vilket betyder att många fortfarande är mycket 
brottsaktiva.  
    Andelen ungdomar som anger 4-10 brott har sjunkit med tio 
procent och samtidigt kan vi utläsa en liten ökning av antalet 
ungdomar som rapporterar att de begått 1 brott respektive 2-3 brott 
efter utskrivning. Dessa förändringar skulle kunna förklaras av att 
ungdomar som tidigare begått flera brott, efter utskrivning har blivit 
mindre brottsaktiva. 
      Vid båda intervjutillfällena får ungdomarna utifrån en lista uppge 
vilka brott de varit inblandade i under det senaste året. I 
undersökningsgruppen har utövandet av alla typer av brott minskat 
sedan inskrivningen, dock uppger fortfarande över 40 procent av 
ungdomarna att de sedan utskrivningen begått narkotikabrott, häleri, 
misshandel, trafikbrott och/eller vapeninnehav (tabell 5). 

 
 
      
 
 
 

      Tabell 5: Brott fördelat på brottstyp vid inskrivning respektive uppföljning 

 
 

 T1 
 

(n)             (%) 

 T2 
 

(n)             (%) 
Nej 71               73 101             96 Graffiti/klotter 

 Ja 26               27 4                   4 
Nej 43               44 75               73 Snatteri 

 Ja 54               56 28               27 
Nej 41               42 62               60 Narkotikabrott 

 Ja 56               58 41               40 
Nej 55               56 88               84 Förargelseväckande beteende 

 Ja 43               44 17               16 
Nej 53               55 72               69 Rattonykterhet 

 Ja 44               45 33               31 
Nej 43               43 57               55 Trafikbrott 

 Ja 57               57 46               45 
Nej 51               52 82               79 Bilstöld 

 Ja 47               48 22               21 
Nej 57               58 85               82 Skadegörelse 

 Ja 42               42 19               18 
Nej 40               42 68               66 Inbrott/stöld 

 Ja 56               58 35               34 
Nej 32               33 57               56 Häleri 

 Ja 64               67 45               44 
Nej 61               62 89               86 Rån 

 Ja 37               38 15               14 
Nej 55               57 89               86 Hot/våld mot tjänsteman 

 Ja 42               43 14               14 
Nej 32               32 62               60 Misshandel 

 Ja 69               68 42               40 
Nej 35               36 60               58 Vapeninnehav 

 Ja 61               64 44               42 
Våldtäkt Nej 97             100 104           100 

Nej 93               96 104             99 Mordbrand 
 Ja 4                   4 1                  1 

Nej 96               99 105           100 Dråp/mord 
 Ja 1                   1 -                   - 
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    16 procent av ungdomarna har under året sedan utskrivning blivit 
villkorligt frigivna, med eller utan övervakning. 40 procent har suttit 
häktade och en lika stor del av ungdomarna har dömts för brott 
sedan de skrevs ut från institutionen. 
   I de öppna svaren återfinns ungdomar som berättar att 
institutionsvistelsen har lett till att de har förändrat sitt kriminella 
beteende i en positiv riktning. En ungdom förklarar att vistelsen varit 
betydelsefull för henne/honom: ”jag tog paus i det kriminella, tänkte 
att jag ville ta det lugnt när jag kom ut”. Vad gäller den upplevda 
hjälpen under vistelsen, anser 50 procent av ungdomarna att de fått 
hjälp med sitt brottsliga beteende.  Samtidigt uppger vissa ungdomar 
att övriga ungdomars sätt att prata om brott har haft en negativ 
inverkan på dem.  
    Flera av ungdomarna berättar att de efter utskrivning till en början 
klarat sig bra och ”skött sig” , men att det efter en tid börjat gå 
sämre, ”de tre första månaderna gick bra, sedan kom alla 
kompisarna,  då blev det strul...”. 
     
Jämförelse med SiS (2005) 
Vid uppföljningsintervjun uppger 16 procent av ungdomarna i denna 
undersökning att de slutat begå brott, i SiS (2005) framgår att 27 
procent av ungdomarna inte längre är brottsaktiva. 
    Andelen ungdomar som begår mer än tio brott, har i båda 
studierna minskat med omkring 20 procent. Båda studierna visar 
dock att en stor del av ungdomarna vid uppföljning fortfarande är 
brottsaktiva. Mer än hälften av ungdomarna i den aktuella studien 
anger att de begått minst 10 brott sedan utskrivning, i SiS (2005) är 
motsvarande siffra närmare en tredjedel. 
     Samtliga typer av brott har i den föreliggande studien minskat vid 
T2. Även i SiS (2005) observeras en minskning av samtliga brott, 
med undantag för narkotikabrott, som uppges i oförändrad 
utsträckning.  

    Studien visar att trafikbrott och häleri är de mest förekommande 
brotten vid T2, i SiS (2005) är trafikbrott och misshandel de brott 
som ungdomarna rapporterar mest.     
    Den aktuella studien visar att fler ungdomar häktats och dömts för 
brott efter utskrivningen (40 %) i jämförelse med SiS (2005) där 
motsvarande andel är en tredjedel.  
    Av resultatet framgår att 40 procent av ungdomarna som följts 
upp har vistats på annan institution under året sedan utskrivningen. I 
SiS (2005) har 45 procent av ungdomarna blivit omhändertagna eller 
placerade enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) eller Lag 
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) vid 
uppföljningsintervjun.  
 
Psykisk hälsa 
För majoriteten av ungdomarna som placeras på SiS-hem har 
beslutet tagits på grund av att den unges missbruk eller brottsliga 
beteende har kommit till en kritisk gräns. Problembilden för de 
ungdomar som vistas på institution är dock komplex och flera av 
dem berättar om konflikter inom familjen, en svår uppväxt, 
relationsproblem och psykiska problem. Forskning har visat att en 
stor del av de ungdomar som placeras på institution har låga tankar 
om sig själv samt en negativ syn på tillvaron (Armelius et al., 
1996:13-15; Korpi, 1996:22; Daleflod, 1996:405-432; SiS, 2005:10). 
Psykiskt välbefinnande är i sig ett centralt livsvillkor och samtidigt 
också en förutsättning för att en individ ska kunna verka på ett bra 
sätt inom olika livsområden. Negativa emotioner och upplevelser 
som ungdomarna berättar om bör därför tas i beaktande i sådan 
verksamhet som är ämnad att främja individers utveckling och 
åstadkomma bestående beteendeförändringar.   
      I ADAD- formuläret svarar ungdomarna på en rad frågor rörande 
vilka känslor de bär på. Samtliga symptom som redovisas i tabell 6, 
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rapporteras i mindre omfattning vid uppföljningen. Trots en 
minskning av symptom, framgår dock att många fortfarande mår 
psykiskt dåligt efter utskrivningen. 40 procent av de undersökta 
ungdomarna känner sig deprimerade och en tredjedel är ängsliga och 
oroliga. En femtedel uppger att de vid båda mättillfällena har upplevt 
allvarlig depression de senaste 30 dagarna. Över en femtedel av 
ungdomarna känner hopplöshet inför framtiden och en tredjedel 
svarar att de är ointresserade av det mesta.  
 
       Tabell 6: Förekomst av olika känslor vid inskrivning och uppföljning 

 
 

T1 
 

(n)            (%) 

 T2 
 

(n)             (%) 
Nej 58              57 66               63 Brist på självförtroende 
Ja 44              43 39               37 
Nej 62              61 72               69 Modlös, känsla av att ge 

upp  Ja 40              39 33               31 
Nej 47              46 63               60 Nedstämd, Deprimerad 
Ja 55              54 42               40 
Nej 44              43 70               67 Ängslig, Orolig 
Ja 58              57 35               33 
Nej 78              76 86               82 Behöver mediciner för att 

somna Ja 24              24 19               18 
Nej 86              84 96               91 Har självmordstankar 
Ja 16              16 9                   9 
Nej 67              66 81                7 Känner hopplöshet inför 

framtiden Ja 35              34 24               23 
Nej 83              82 88               84 Känner dig underlägsen / 

mindervärdig Ja 18              18 17               16 
Nej 62              61 70               67 Ointresserad av det 

mesta Ja 40              39 35               33 

 
 
 
 
 

    Drygt en tredjedel av ungdomarna berättar att de vid inskrivning 
vill ha hjälp med sin psykiska hälsa och den siffran är lika stor vid 
uppföljningen. 
    Tabell 7 redovisar att bland annat känslor som ensamhet och 
utanförskap rapporteras i ökad omfattning vid uppföljningen jämfört 
med inskrivningen. 
 
 
 
         Tabell 7: Förekomst av olika känslor vid inskrivning och uppföljning 

 
 

 T1 
 

(n)            (%) 

 T2 
 

(n)             (%) 
Nej 78               76 75               71 Utanför / passar inte in 
Ja 24               24 30               29 
Nej 75               74 73               70 Känner dig ensam 

 Ja 26               26 32               30 
Nej 80               79 80               76 Känner dig ensam även 

bland folk Ja 21               21 25               24 
Nej 85               83 81               78 Känner dig osäker med 

andra Ja 17               17 23               22 
Nej 33               33 39               37 Känsla av att inte lita på 

folk Ja 68               67 66               63 

 
 
Känslor och reaktioner som kan relateras till individens förmåga att 
hantera aggression rapporteras i mindre omfattning vid 
uppföljningsintervjun (tabell 8).  
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         Tabell 8: Förekomst av olika känslor vid inskrivning och uppföljning 

 
 

 T1 
 

(n)            (%) 

 T2 
 

(n)            (%) 
Nej 57              56 73               70 Hamnar lätt i bråk / gräl 

Ja 45               44 32               30 
Nej 35               35 56               53 Gör saker när du är arg 

som ej går att kontrollera Ja 66               65 49               47 
Nej 68               67 80               76 Rädd för att skada någon 

annan Ja 34               33 25               24 
Nej 82               80 95               90 Känner som du vill döda 

någon Ja 20               20 10               10 

       
I de öppna svaren återfinns ungdomar som berättar att 
institutionsvistelsen har givit dem en ny syn på livet och en bättre 
syn på sig själva. Några menar att de har lärt sig att respektera sig 
själva och att visa respekt för andra människor samt att de tack vare 
vistelsen har börjat känna tillit till folk. Flera ungdomar berättar om 
positiva förändringar i deras beteende då de efter utskrivningen 
upplever att de blivit lugnare och kan hantera ilska bättre.  
     En ungdom förklarar att han/hon under vistelsen blivit motiverad: 
” jag har tagit beslutet att det skall gå bra för mig”. 
    Några av ungdomarna upplevde att de på institutionen befann sig i 
en skyddad värld med litet eget ansvar, vilket innebar att 
omställningen vid utskrivning blev stor ”...man var instängd, som i 
en ostkupa”. Vissa menar vidare att isoleringen medförde att de 
kände en större trygghet på institutionen än utanför, en person 
kallade sig ”institutionsskadad”. Vissa upplevde svårigheter med att 
vara frihetsberövad, vara långt från familj och vänner och inte ha 
möjlighet att ringa hem. Ett par ungdomar upplevde konflikter, 
grupptryck och mobbing bland de intagna. 
    Flera ungdomar upplevde att utslussningen tillbaka till samhället 
inte fungerade bra. Ungdomarna önskar få mer hjälp med boende, 
skola, arbete samt hjälp med en stabil fritid. Det uppges att 

eftervården varit bristfällig och en ungdom uppger att han/hon har 
fått klara sig helt själv efter utskrivningen.  
    Halva undersökningsgruppen uppger att de på institutionen fick 
hjälp med besvär relaterade till sin psykiska hälsa. Många berättar att 
behandlingen inneburit förbättrade relationer i den unges familj och 
att det upplevts som en stor framgång. Några ungdomar uppger att 
de ville ha mer hjälp med sin psykiska hälsa än vad de ansåg att de 
fått. 
    Ett flertal ungdomar berättar att brister hos personalen har 
påverkat dem negativt. De menar att personalen hade bristande 
utbildning, utövade maktmissbruk, hade dålig kontroll, använde 
kollektiv bestraffning och var inkonsekventa. Överlag ser vi ändå att 
ungdomarna trivts mycket bra med personalen och att den har haft 
stor betydelse för de placerade ungdomarna. För många är 
personalen det mest betydelsefulla under vistelsen. 
 
Jämförelse med SiS (2005) 
Båda undersökningarna visar på en generell minskning av negativa 
emotioner vid uppföljningsintervjun. Självmordstankar och svårighet 
att kontrollera sitt beteende rapporteras i mindre omfattning i båda 
studierna. Fortfarande uppger en tredjedel av ungdomarna i SiS 
(2005) att de har svårigheter med att kontrollera sitt beteende vid 
ilska. Denna siffra kan jämföras med den aktuella studien där nära 
hälften av ungdomarna fortfarande upplever kontrollsvårigheter vid 
uppföljning.  
    I den föreliggande studien rapporterar en femtedel av ungdomarna 
att de vid båda mättillfällena har upplevt allvarlig depression. I SiS 
(2005) har upplevelse av allvarlig depression de senaste 30 dagarna 
minskat från 46 procent till 33 procent.     
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Sammanfattning 
Av resultatet framgår att ingen person i undersökningsgruppen har 
slutat använda droger samtidigt som några ungdomar har börjat med 
tyngre droger efter utskrivning. Drygt hälften av 
undersökningsgruppen uppvisar en positiv trend i sitt bruk av droger, 
vilket innebär att majoriteten av ungdomarna har minskat sin 
användning och vid uppföljning kombinerar färre droger än tidigare.  
    Ungdomarnas kriminella aktiviteter har förändrats och vi kan vid 
uppföljningstillfället se att 16 procent har upphört att begå kriminella 
handlingar och att samtliga typer av brott har minskat. Dock begår 
en stor del av gruppen fortfarande många brott, 56 procent har begått 
över tio brott vid uppföljningen.  
    Ungdomarnas psykiska välbefinnande är komplicerat att fastställa 
då detta område är svårdefinierat och innefattar en mängd olika 
upplevelser och känslor. I ADAD-materialet framgår endast ett 
begränsat antal givna känslor som ungdomarna kan kryssa för. 
Utifrån dessa redovisar denna artikel i vilken utsträckning 
negativa/svåra känslor förekommer i ungdomsgruppen vid 
respektive mättillfälle. Resultatet visar att negativa känslor och 
reaktioner hos ungdomarna har minskat, men att många fortfarande 
rapporterar om psykiska besvär. Vid uppföljningstillfället har 
känslor av ensamhet och utanförskap blivit mer förekommande i 
ungdomsgruppen än de varit vid inskrivning. Två femtedelar känner 
sig deprimerade vid uppföljningsintervjun samtidigt som en tredjedel 
av ungdomsgruppen anger att de är ängsliga och oroliga. 
    Ungdomarnas attityder till institutionsvistelsen varierar och det 
råder olika uppfattningar om vilken betydelse tiden på SiS-hemmet 
har haft för den unges livssituation. En stor del av de uppföljda 
ungdomarna ger positiva svar angående upplevelser och 
förhållanden relaterade till institutionsbehandlingen. Det går att 
utläsa att personalen generellt har haft stor betydelse för de 

placerade ungdomarna och många anser att personalens bemötande 
har varit det mest betydelsefulla under vistelsen.  
    Flera ungdomar uttrycker att tiden på institutionen har inneburit 
en stor och viktig omställning i deras liv. De har fått en mer 
optimistisk syn på tillvaron och framtiden, samt en positiv 
inställning till sig själv och andra människor. 
    Ungdomarnas skattningar av erhållen hjälp tyder på att hälften av 
ungdomarna anser att de fått hjälp med sitt missbruk, kriminella 
beteende och/eller sin psykiska hälsa.  
 
Jämförelse med SiS (2005) 
Jämförelsen mellan den aktuella studien och SiS (2005) ger följande 
sammantagna slutsats:  
    75 procent av de uppföljda ungdomarna i SiS (2005) och samtliga 
ungdomar i den föreliggande studien rapporterar att de använder 
droger efter utskrivningen. De tyngre drogerna har ökat i båda 
ungdomsgrupperna. Beträffande kriminell aktivitet kan vi utläsa att 
84 procent av ungdomarna i SiS (2005), respektive 73 procent av 
ungdomarna i den aktuella studien har begått brott under året efter 
utskrivning. Båda studierna visar att samtliga typer av brott begås i 
mindre eller oförändrad omfattning vid uppföljningstillfället. 
Psykiska problem uppges i mindre omfattning i de båda studierna, 
men samtidigt återfinns ungdomar som känner sig oroliga och 
deprimerade. Vidare visar båda studierna att minst 40 procent av 
ungdomarna blivit föremål för socialtjänstens åtgärder (LVU, LSU, 
SoL) under året före uppföljning. 
 
Diskussion 
I denna undersökning, liksom i SiS studie (2005), rapporterar en stor 
andel av de undersökta ungdomarna att de vid uppföljningen 
fortfarande har den typ av problematik som åtgärden, i form av 



 14 

institutionsbehandling, hade för avsikt att avhjälpa. Varför ger då 
inte institutionsbehandling större positiva effekter än så?  
 
Resultatdiskussion  
Levin (1997; 1998; i Blir det bättre med behandling?, 2003) betonar 
att de faktorer som skapar och motverkar asociala beteenden ligger 
utanför institutionens väggar och att asocialt beteende inte kan 
”botas” genom tvångsvård. Förändringar måste främst åstadkommas 
på andra plan i samhället; i den ekonomiska politiken, i social-, 
bostads-, arbetsmarknadspolitiken, och så vidare. Andreassen (2003) 
menar att institutionsbehandling ofta inte bedrivs enligt principerna 
om effektiv behandling och att detta kan förklara de negativa 
behandlingsutfallen. Föfattarna för också ett mer utvecklat 
resonemang om institutionsvård, i vilket det framgår att svaret på 
frågan till viss del även går att finna i den specifika 
ungdomsgruppen, behandlingens utformning samt i 
institutionsbehandlingens genomförande. 
    Levin förklarar att institutionen som sådan föser samman 
ungdomar med svåra problem och att sammanförandet lätt leder till 
att ungdomarna organiserar sig mot personalen och utövar negativt 
inflytande över varandra. Av resultatet framgår att vissa ungdomar 
upplevde att det var negativt att placeras tillsammans med andra 
personer som hade en annan typ av problematik än de själva. Även 
Andreassen (2003) betonar att sammanförande av ungdomar med 
problembeteenden på institution ofta leder till negativa influenser 
och ökade beteendeproblem. 
     En förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat är att låta 
behandlingen innefatta den unges närmiljö, hävdar Andreassen 
(2003). Flera ungdomar i denna studie uttrycker en önskan om mer 
hjälp vid utslussningen, exempelvis önskar de hjälp med eget 
boende, hjälp med att få arbete, hjälp med skolan samt kontakt med 
socialtjänsten. Flera rapporterar att deras familjerelationer förbättrats 

tack vare behandlingen och att det anses betydelsefullt, detta talar 
också för att den unges närmiljö har en viktig funktion i 
förändringsarbetet. 
    Andreassen (2003) betonar även att personalens utbildning och 
agerande är en förutsättning för goda behandlingsutfall. För vissa 
ungdomar har omständigheter relaterade till personalgruppen 
inneburit svårigheter under vistelsen. Några berättar exempelvis att 
personalen hade lite vetskap om vad som pågick i ungdomsgruppen. 
Trots detta har de flesta ungdomarna uppgett att personalen utgjort 
det mest betydande under deras vistelse. Det framgår att både 
enskilda i personalgruppen, och personalen i stort, har fungerat som 
goda stöttepelare under behandlingen. Andreassen belyser 
betydelsen av att kontakten mellan personal och klient är god. De 
positiva upplevelser som ungdomarna har haft talar för att kontakten 
mellan personalen och ungdomar generellt har varit meningsfull. 
    I studien berättar många ungdomar att de upplevde isoleringen på 
institutionen som svår och att utslussningsprocessen inte fungerade 
väl. Omställningen till det normala livet blev besvärlig då de länge 
levt i en konstlad verklighet. Levin (1998; i Blir det bättre med 
behandling?, 2003) förklarar att institutionen är en kompensation för 
ett hem, där den unge ska uppfostras och lära sig att bli som andra, 
dock skiljer sig institutionen ifrån ett vanligt hem på många vis. På 
institutionen anpassar sig den unge i en tvångskontext och då den 
yttre kontrollen upphör vid utskrivning, avklingar också 
behandlingseffekten, menar Levin (i Blir det bättre med 
behandling?, 2003). Ungdomar i den föreliggande undersökningen 
berättade att de blivit så kallat ”institutionaliserade” och att de kände 
sig tryggare på institutionen än ute i verkligheten.  
      Levin (1997; 1998) förklarar att avsaknad av successiv 
utslussning till samhället innebär att ungdomarna på grund av rädsla 
och ensamhet återgår till gamla kamrater och återfaller i missbruk 
och brott. Flera av ungdomarna i studien uppger att de efter 
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utskrivningen upplevde svårigheter med att upprätthålla de positiva 
förändringarna som uppnåtts under institutionsvistelsen. 
     Institutionsbehandling av ungdomar misslyckas ofta med att 
socialisera och återanpassa de placerade ungdomarna till samhället. 
Placering på institution har för många unga människor inneburit en 
början på en lång färd mellan olika anstalter (Andersson, 1998 i 
Kristiansen 2005:90; Levin, 1997:23, 1998:307-309). Både i denna 
studie samt i SiS (2005) har minst 40 procent av ungdomarna, under 
året efter vistelsen, åter blivit föremål för socialtjänstens åtgärder, så 
som LVU, LSU och SoL. Detta stöder Levins resonemang om 
individens svårigheter till återanpassning efter institutionsvistelse.   
    Ungdomar som skrivs ut från institution är ofta dåligt förberedda 
på att överföra det de lärt sig under institutionsvistelsen till det 
dagliga livet. Även bristande familjestöd och återupptagna kontakter 
med ”avvikande” kamrater försvårar ytterligare för ungdomarna att 
inte falla tillbaka i gamla beteendemönster (Andreassen, 2003:275). 
Förekomst av missbruk och kriminalitet vid studiernas uppföljning, 
stödjer Andreassens resonemang om att behovet av eftervård är stort.  
    Att förändra en livsstil, och till exempel upphöra med att använda 
narkotika, är i de flesta fall fråga om en tidsmässigt lång process för 
individen. Några månader eller ett år på en institution är sällan 
tillräckligt för att bli drogfri. Institutionsvistelsen skall snarare 
betraktas som en del i en längre förändringsprocess (Kristiansen 
2005:90).  
     Andressen (2003) förklarar att någon sällan påstår sig vara fullt 
trygg i rollen som drogfri vid utskrivning. Oftast behöver klienterna 
fortsatt stöd av olika slag efter en behandling för att en positiv 
utveckling skall kunna bestå. Flera undersökningar visar att det är 
svårt att hävda att de avgörande faktorerna för att en individ slutat 
använda droger är kopplat till innehållet i ett behandlingsprogram.  
Resultat från både denna studie samt SiS (2005) undersökning visar 
att behandlingen varit mest effektiv när det gäller att förändra det 

brottsliga beteendet. Dessa behandlingsresultat överensstämmer med 
resultatet i Sinclair och Gibbs (1998 i Scholte & van der Ploeg, 
2006:651) undersökning av institutionsplacerade ungdomar. I denna 
undersökning framgår att vistelse på institution främst främjat 
förändring av brottsligt beteende. 
    Vad som anses vara positiva respektive negativa 
behandlingsresultat är i mångt och mycket en tolkningsfråga som är 
beroende av hur man definierar begreppen. Vi anser att fortsatta 
anstaltsvistelser, pågående brottslighet och missbruk, samt faktum 
att de flesta fortfarande mår psykiskt dåligt ett år efter 
institutionsvistelsen är tecken på negativa behandlingsresultat. 
    Av det aktuella resultatet framgår att situationen hos de 
undersökta ungdomarna har förbättrats något och att majoriteten av 
ungdomarna har positiva upplevelser av institutionstiden. Trots detta 
har många fortfarande beteendeproblem och emotionella svårigheter. 
Ingen av ungdomarna har slutat missbruka, 84 procent är fortfarande 
brottsaktiva och många mår psykiskt dåligt. Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare svensk forskning som visar att 
institutionsbehandling av ungdomar med beteendeproblem inte är 
effektiv. I enlighet med Sarneckis (1996) och Levins (1997) studier 
har majoriteten av ungdomarna fortfarande problem efter 
institutionsvistelsen. Ovannämnda resultat leder till frågan hur det 
kan komma sig att institutionsbehandling, tio år efter att dessa 
studier publicerats, inte påvisar bättre effekter? 
    Det är statens skyldighet att sörja för allmänhetens skydd och den 
enskilde individens välbefinnande. Varje ungdom som blir föremål 
för samhällets vård måste kunna känna tilltro till att behandlingen 
som denne genomgår är den bästa. Om effekterna av åtgärden är 
ringa, medför det svårigheter att motivera fortsatta placeringar inom 
denna typ av vård.  
    För att kunna motivera åtgärder i form av 
tvångsvård/institutionsplacering bör institutionsvård kunna påvisa att 
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behandling på institution sannolikt får positiva effekter för de 
ungdomar som placeras. I avsaknad av positiva effekter blir 
institutionsplaceringen snarare förvaring än behandling. Samhället 
måste därför säkerställa att institutionsvård är verksam, att den kan 
betraktas som etiskt riktig samt att den följs upp och utvärderas 
systematiskt. Utan resultatkontroll blir institutionsvistelser 
meningslösa eftersom åtgärdens effekt inte kan säkerställas.            
    Samtidigt som vård vidtas för att den unge ska få hjälp, fyller 
åtgärden dessutom ett samhällsskyddande syfte. Det kan dock vara 
relevant att ställa frågan i vilken mån institutionsbehandling innebär 
ett skydd för samhället, då de behandlade ungdomarna fortsätter att 
uppvisa problembeteenden även efter utskrivning?  
    Om det egentliga syftet med institutionerna är att rehabilitera 
missbrukande och kriminella ungdomar, att förbättra deras 
familjerelationer samt att ge dem utbildning och konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden borde samhället inte nöja sig med de undermåliga 
resultat som verksamheterna uppnår. Men kanske är det som Levin 
(1998; i Blir det bättre med behandling?, 2003 ) påstår, inte möjligt 
att behandla bort allvarliga beteendeproblem. Det kan vara så att den 
bästa effekt man kan förvänta sig är ett förbättrat beteende i 
jämförelse med beteendet före placeringen. Liksom en ungdom 
beskrev sin situation efter institutionsvistelsen: ”min situation är en 
katastrof, men bättre än innan”.  
 
Metoddiskussion 
För att stärka tillförlitligheten i svaren har personalen som genomför 
ADAD-intervjun fått utbildning i hur genomförandet ska gå till. 
Detta garanterar dock inte att ungdomarna uppfattar frågorna korrekt 
eller att de svarar sanningsenligt. Den unge kan uppleva svårigheter 
med att uppge sina svar till en annan person och intervjuaren 
påverkar då hur den unge svarar. Respondentens svar påverkas också 
av intervjuarens kön, ålder, befattning och så vidare. Minnesfaktorer 

och den unges egna sociala förväntningar är också faktorer som 
inverkar på riktigheten i svaren (Marlow 2005:167-168).  
    De aktuella uppföljningarna har genomförts av personal på SiS-
hemmen, vilket gör att opartiskheten i genomförandet kan 
ifrågasättas. Ungdomarna kan hämmas i sin kritik mot det särskilda 
ungdomshemmet om intervjuaren har en personlig koppling dit. 
    De öppna svaren i slutet av ADAD-mallen är av kvalitativ 
karaktär och tolkningsbara. Vid överföring till datormedia har de 
öppna svaren kortats ner (av en för oss okänd anledning), vilket 
ytterligare försvårar tolkningen av dem.     
    Tidigare information och forskning kring institutionsfenomenet 
har givit oss förförståelse och förväntningar på vad som kan 
påträffas i studien. Dessa förväntningar kan ha påverkat vad som 
framgår i resultatpresentationen.   
    Bortfallet i denna studie har varit mycket litet, vilket innebär att 
resultatet inte påverkats av att individer fallit bort vid 
uppföljningstillfället. Könsfördelningen i materialet är ojämn på 
grund av de aktuella SiS-hemmens inriktning och platsfördelning. 
Det är möjligt att utfallet hade blivit annorlunda om 
könsfördelningen varit en annan.   
    Beteendeförändringar tenderar att avklinga omkring två år efter 
avslutad behandling, varför en långvarig effekt blir synlig först 
senare (Oswalt et al., 1990, Bates et al., 1997, Bulldock et al., 1998, 
Rutter et al., 1998 i Andreassen, 2003:132-134). Utifrån vad 
forskning säger om återfall i missbruk och kriminalitet efter 
institutionsvistelse torde det vara mer optimalt att genomföra 
uppföljningar då längre tid än ett år har förflutit. 
     Både positiva och negativa förändringar av den unges beteende 
kan bero på en mängd olika faktorer i dennes liv och kan inte enbart 
härledas till den aktuella institutionsvistelsen. Det går givetvis inte 
att avgöra huruvida ungdomens positiva respektive negativa 
beteendeförändringar kan härledas till åtgärden som sådan då andra 
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unika och personliga förhållanden kan ha varit avgörande. 
Ungdomar mognar och förändrar sina beteenden i takt med att de 
åldras. Denna naturliga beteendeförändring kan ha inverkan på 
resultatet. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka institutionsplacerade ungdomars 
situation beträffande missbruk, kriminalitet och psykisk hälsa samt 
belysa deras syn på institutionsvistelsen, ett år efter utskrivning. 
Följande frågeställningar berörs i uppsatsen: 

- Hur ser ungdomarnas bruk av alkohol och droger ut vid 
inskrivnings- respektive uppföljningstillfället? 

- Har ungdomarnas kriminella beteende förändrats vid 
uppföljningstillfället? 

- Har ungdomarnas psykiska hälsa förändrats sedan 
inskrivning? 

- Hur ser ungdomarna själva på institutionstiden? 
Frågeställningarna har besvarats genom ett färdigställt 
intervjumaterial (ADAD), omfattande inskrivnings- och 
uppföljningsintervjuer med 105 ungdomar som varit placerade vid 
två SiS-hem. 
    Resultatet jämförs med den tidigare publicerade svenska ADAD- 
uppföljningen och diskuteras mot bakgrund av Levins (1997; 1998) 
och Andreassens (2003) resonemang om institutionsvård samt mot 
annan forskning inom området. 
    Slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att situationen 
för de undersökta ungdomarna har förbättrats något och att 
majoriteten av ungdomarna har positiva upplevelser av 
institutionstiden. Trots detta har många fortfarande beteendeproblem 
och emotionella svårigheter. Ingen av ungdomarna har slutat 
missbruka, 84 procent är fortfarande brottsaktiva och många mår 
psykiskt dåligt. Dessa resultat överensstämmer till stor del med 
resultatet i den föregående ADAD-uppföljningen, samt med tidigare 
forskning. 
 

Abstract 
 
The purpose of the study is to examine the social situation of youths 
that have been in institutional care, regarding drug abuse, criminality 
and mental health. The aim is also to examine their experiences from 
the time at the institution. 
Following questions of issues are illustrated in the study:  

- Is there any change in usage of alcohol and drugs from the 
registration to the follow up occasion? 

- Have the youth´s criminal behaviour changed to the follow 
up occasion? 

- Is there any change in mental health to be found since the 
registration? 

- What kind of experiences are gained during the institutional 
care? 

These questions have been answered with data from registration and 
follow up interviews with 105 youths, previous in institutional care. 
    The results are compaired with an earlier published ADAD follow 
up. We also discuss the results on the basis of Levin´s (1997; 1998) 
and Andreassen’s (2003) debate about institutional care, and other 
research findings. 
     Conclusions that can be made from this study are that the 
situation of the examined youths has improved slightly and that the 
majority of the youth have positive experiences. Even so, many of 
them still have behaviour problems and emotional difficulties. None 
of the youths have quit using drugs, 84 per cent are still criminal and 
many report feelings of depression. These results agree with the 
earlier ADAD follow up, and with other research findings.  
 
 
 
 


