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Förord 

Vården av barn och unga är ett viktigt uppdrag för socialtjänsten och alltför sällan görs 

undersökningar av hur vården utfaller för dem som erhåller samhällets vård. Uppsala kommun 

har därvidlag påbörjat ett förändringsarbete genom att bidra till utvecklandet av en modell för 

uppföljning av institutionsplaceringar. Det har varit ett spännande och intressant uppdrag att följa 

Eksätra HVB och skola under den viktiga etableringsfasen och jag hoppas att ambitionerna att 

följa upp resultaten får en fortsättning, även utan samma forskningsstöd som under den 

inledande fasen.  

        Ett stort tack till Susanne Platerud och Yvonne Flambe vid Uppsala kommun som har 

bidragit med nödvändig sakkunskap och förberedelser för uppdraget. Tack också till docenterna 

Stig Elofsson och Marie Sallnäs vid institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet, som 

tagit sig tid att läsa manuskriptet och ge värdefulla synpunkter på detsamma. Till sist också ett 

stort tack till barn, föräldrar och personal vid Eksätra HVB och skola.  
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       SAMMANFATTNING 
 
 
Eksätra HVB1 erbjuder ett behandlingsalternativ som är utformat för att möta behoven hos 
barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Närheten till hemmiljön förväntas ge bättre 
förutsättningar för samarbete mellan familj, skola och behandlare samt kortare 
behandlingstider. Arbetsmodellen - individinriktat stöd som syftar till att utveckla den 
unges egna resurser att fungera i interaktion med omgivningen - förväntas ge positiva 
resultat avseende social och psykisk utveckling, i skolsituationen och i familjesituationen. 
 
Syftet med utvärderingen av Eksätra HVB-hem var att följa upp barnens sociala och 
psykiska utveckling under inskrivningen på Eksätra för att dels värdera behandlingens 
och skolundervisningens betydelse för den unges utveckling och dels undersöka om 
behandlingstiderna blev kortare och stabilare än för barn och ungdomar som placerats i 
familjehem eller institutioner utanför kommunen. Frågeställningarna var följande: 
 

– Hur påverkar behandlingen på Eksätra barnens psykosociala problembild?  
– Hur påverkas barnens skolprestationer av placeringen? 
– Har Eksätra färre avbrott i placeringarna än andra placeringsalternativ? 

 
Uppföljningens metod består av regelbundna skattningar med CBCL, YSR och TRF2, 
granskning av skolrapporter, undersökning av institutionsklimat med COPES3 samt en 
jämförelse med andra placeringar baserad på dokumentation i akter. 
 
Resultatet visar en tendens till att barnens psykosociala problembild minskar under 
vistelsen på Eksätra. Beträffande föräldrarnas bedömning av förändringen visar 
skattningarna att en signifikant förändring skett för åtta barn. Institutionsklimatet har 
varit stabilt under hela tiden. Engagemang och stöd utmärker klimatet. Dimensionen 
kontroll ligger något lågt. Barnens skolprestationer, närvaro och koncentration på 
uppgifterna har förbättrats under vistelsen. Beträffande avbrott i behandling ligger 
Eksätra lägre än barn placerade under samma tid.   
 
I den avslutande diskussionen rekommenderas att Eksätra fortsätter med föräldrarnas (CBCL), 
barnens (YSR) och lärarnas (TRF) skattningar, i syfte att följa hur förändringarna 
vidmakthålls i hemmiljön och i hemskolan.  
 
Vidare rekommenderas att resultatet av skattningarna vägs in i underlaget för 
behandlingsplaner och delmål.  
 
Slutligen föreslås också att föräldrasamarbetet samt samarbetet med hemskolan 
fokuseras som viktiga utvecklingsområden, som med stor sannolikhet kan få stor 
betydelse för framtida behandlingsresultat.  
 
 

                                                           
1 Hem för Vård och Boende 
2 CBCL (Children Behaviour Checklist), YSR (Youth Self Report), TRF (Teacher Report Form). 
Skattningsinstrument inom Aseba family (Achenbach, T. M. 1991). 
3 COPES (Community Oriented Programs Environment).  
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1.  EKSÄTRA - Ett alternativ till heldygnsplacering utanför 
hemkommunen 

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till starten av Eksätra är att skolan, socialtjänsten och barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) i Uppsala uppmärksammat en grupp barn med behov av ett 

sammanhållet individuellt stöd- och behandlingsprogram under hela dygnet. Det är 

vanligt att dessa barn placeras på HVB (Hem för vård och boende)-hem, ofta långt från 

föräldrahemmet och från den skola där de har sin hemvist. Eksätra erbjuder ett 

behandlingsalternativ inom kommunen med en behandlingsmetodik som är utformad 

för att möta behoven hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder.  Närheten till 

hemmiljön (skola/familj) förväntas ge bättre förutsättningar för samarbete mellan familj, 

skola och behandlare samt kortare behandlingstider. Arbetsmodellen - individinriktat 

stöd som syftar till att utveckla den unges egna resurser att fungera i interaktion med 

omgivningen - förväntas ge positiva resultat avseende social och psykisk utveckling, i 

skolsituationen och i familjesituationen.    

 

1.2 Eksätras uppdrag 
Uppdragsgivare är Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun. Uppdragstagare är 

Produktionsnämnden för vård och bildning, Uppsala kommun, dit Eksätra HVB-hem hör. I 

uppdragsspecifikationen (2005 06 01 samt 2009 01 01) avseende Eksätra anges att 

urvalet av barn/elever ska ske i samråd mellan socialtjänst, LSS-handläggare och skolans 

resursteam. Barnen/eleverna ska också vara kända av VITS-teamen4 och/eller av 

BUP/Habiliteringen. Eksätra är ett HVB-hem med resursskola som erbjuder sju platser 

för barn och ungdomar med beteendeproblematik. Behandlingen är inriktad mot 

ADHD-problematik och ska vara individuellt utformad samt ge stöd till den unges 

familj, under och efter vistelsen (Uppsala kommun, 2008).  

 

1.3 Eksätras program och arbetsmetod 
Behandlingsprogrammet syftar till att stötta den unge i att utveckla strategier och 

förhållningssätt i sin interaktion med omgivningen för att bättre än tidigare klara den 

                                                           
4 Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan 
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dagliga livssituationen (Uppsala kommun, 2007-10-16). Behandlingen är indelad i faser, 

som inte är tidsbestämda utan målstyrda och individuellt anpassade. De fem faserna är 

följande: 

– Inskolning och observation 

– Förändring av beteendemönstret hos barnet såväl på Eksätra som i hemmiljön 

– Vidmakthållande av nya färdigheter i skolmiljö 

– Vidmakthållande av färdigheter i hemmiljön 

– Uppföljning efter hemflytt                                                     (a.a. Uppsala kommun) 

 

Inskolning och observation 

I den första Inskolnings- och observationsfasen tillbringar barnet mycket tid på Eksätra. 

Föräldrarna har möjlighet att sova över vid behov. Kontaktperson utses och samvaron 

med personalen intensifieras genom lek och aktiviteter. Under denna period ska 

behandlingsplan och arbetsplan för varje barn utarbetas.  

  

Förändring av beteendemönstret hos barnet såväl på Eksätra som i 

hemmiljön 

Pedagogiken syftar i korthet till att lära barnen att bemöta andra respektfullt, hålla avtal 

samt att vara ”en god kamrat”. Det innebär att personalen ska agera som förebilder 

samtidigt som deras fokus ska vara att uppmuntra positiva förändringar hos barnen. I 

syfte att åstadkomma beteendeförändringar arbetar Eksätra aktivt på att uppmärksamma 

och belöna framgångar och positivt beteende hos barnen. Negativt beteende ignoreras så 

långt det är möjligt.  

         Ledorden för verksamheten kan sammanfattas som struktur och förutsägbarhet. För 

att målen för vistelsen ska vara tydliga för både barn och behandlingspersonal är de 

nedbrutna till konkreta delmål i behandlingsplanen. Barnens skolgång och aktiviteter är 

strukturerade enligt ett veckoschema som innehåller en avvägning mellan aktiviteter och 

vila. Efter den första inskolningsperioden är barnen successivt mer hemma. 

          

Vidmakthållande av nya färdigheter i skolmiljö 

Återgången till hemskolan sker genom successiv inskolning. Lärare från Eksätra 

handleder personal under en övergångsperiod.  När överlappningen till den gamla skolan 
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startar blir det blir möjligt för barnen att ta upp kontakter med kamrater från sin 

hemskola. 

 

Vidmakthållande av färdigheter i hemmiljön 

I syfte att vidmakthålla det som barnet lärt sig under Eksätravistelsen utökas vistelserna i 

föräldrahemmet successivt. Föräldrarna erbjuds också att delta i en föräldrautbildning för 

att lära sig barnens funktionshinder och hur det påverkar deras bemötande av barnen. 

Utbildningen syftar till att stötta föräldrarna i att upprätthålla en tydlig struktur, bemöta 

barnen med uppmuntran och att undvika onödiga och uppslitande konflikter.   

 

Uppföljning efter hemflytt    

Sista behandlingsfasen på Eksätra innebär en 6 - 12 månaders lång uppföljning efter 

flytten från Eksätra. Uppföljning sker även om barnet flyttar till familjehem. 

Uppföljningsfasen innehåller eftervård i form av samtal och intervjuer, efter tre, sex och 

tolv månader. 

 

Organisation och bemanning 

Eksätra är bemannat med dag- och nattpersonal. Tjänsterna består av föreståndare, 

psykolog, husmor och behandlingsassistenter. Psykologen är behandlingsansvarig och 

föreståndaren har det övergripande ansvaret för verksamheten. Behandlingsassistenterna 

är kontaktpersoner för barnen. En sjuksköterska, ansvarig för medicinering, är knuten till 

verksamheten. 

 

1.4 Skolverksamhet  
Sedan Eksätra HVB-hem öppnade i augusti 2005 har fyra personer, två lärare samt två 

fritidspedagoger, arbetat i skolan. Åldersskillnaden mellan eleverna är 9-16 år. 

Undervisning har skett i basämnena svenska, matematik och engelska samt So, biologi, 

träslöjd, idrott, bild, musik och hemkunskap. Skolans mål är maximal kunskaps-

inhämtning, hög närvaro samt konfliktfria skoldagar. Undervisningen är individualiserad 

och anpassad till elevernas funktionshinder.  Skolan arbetar med en tydlig struktur. Varje 

elev har ett individuellt dagschema (Beskrivning av Eksätra skola, Uppsala 2009 01 26).  
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 2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

Sammanställningen är grundad på svensk forskning om institutionsplaceringar, ett urval 

av internationella litteraturöversikter med de mest refererade artiklarna mellan 1998 och 

2009, främst med fokus på granskningar av behandlingsalternativ för barn, ungdomar 

och deras familjer.  

 

2.1 Institutionsplaceringar av barn och ungdom 
Barn och ungdomar som omhändertas av samhället befinner sig i en mycket svår 

situation. Sambandet är också starkt mellan en problematisk barndom och ett fortsatt 

problemfyllt vuxenliv. Vanliga riskfaktorer är skolproblem och skolk, dåliga relationer till 

familjemedlemmar, antisociala vänner eller brist på vänner, aggressivitet, impulsivitet och 

drogmissbruk. Flertalet av dessa ungdomar har låg självkänsla och psykiska problem. 

Barn och ungdomar som har varit placerade löper stor risk att få problem senare i livet, 

att högst uppnå grundskoleutbildning, att begå brott, att bli tonårsföräldrar, att bli 

psykiskt sjuka eller att begå självmord (Andreassen, 2003). Prognosen för barn och 

ungdomar som varit omhändertagna för social dygnsvård är så dålig att det är högst 

rimligt att ställa frågan om i vilken grad vården haft positiv, neutral eller till och med 

negativ effekt (Sallnäs & Vinnerljung, 2009, Egelund & Hestbaek, 2003).          

             Tvärtemot socialpolitiska ambitioner har det skett en ökning i Sverige av 

institutionsplaceringar av barn och ungdomar under 1990 och 2000-talet. 

Heldygnsvården ökade mellan 1995 och 2004 och den största ökningen gällde 

tonårsplaceringar (SOU 2005:81). Tendensen fortsatte mellan 2004 och 2008 och den 1 

november 2008 var antalet placerade barn och ungdomar 15 800, jämfört med 14 900 

den 1 november 2003. Familjehemsplaceringar stod för ökningen, och fler flickor än 

pojkar placerades i familjehem (Socialstyrelsen 2004; 2009). Det finns också stora 

olikheter mellan hur mycket (antal vårddygn) kommuner i Sverige placerar barn och 

ungdomar på institutioner. Uppsala län hörde till de områden som både var 

institutionstäta geografiskt och samtidigt hade en hög andel placerade barn och 

ungdomar (Sallnäs, 2005). Att medvetet avbryta pågående placeringar (hemtagning) är 

dock inte den bästa strategin för att minska antalet placeringar, eftersom stabiliteten i 

placeringarna också är viktigt för utfallet (Wiklund, 2009).  
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2.2 Sammanbrott vid placeringar 
Under senare år har intresset för forskning om socialtjänstens insatser och då naturligtvis 

också HVB-hemmens verksamhet, ökat. Svensk forskning på området har påvisat stora 

problem vid familjehems5- och institutionsplaceringar. Socialstyrelsens rapport om 

sammanbrott vid tonårsplaceringar (Vinnerljung et. al., 2001) visar att könsfördelningen 

av placerade barn är jämn, utlandsfödda barn och ungdomar dominerar och att 

problematiskt beteende samt familjeproblem är de främsta orsakerna till placering. 

Sammanbrott i placeringar beror antingen på att vårdmiljön, fosterfamiljen eller 

institutionen avbryter vården, att den unge rymmer eller vägrar stanna kvar och på att 

socialtjänsten avbryter behandlingen på grund av missnöje med vårdmiljön.                     

          Antalet avbrutna placeringar i Sverige är många. Ungefär 30-37 % av alla 

placeringar avbryts i förtid och avbrott placeringar har ett samband med senare negativ 

utveckling (Vinnerljung et. al., 2001, Sallnäs & Vinnerljung 2009, Vinnerljung & Sallnäs, 

2008). I en uppföljning av 700 unga vuxna som under sin tonårstid varit placerade i 

social dygnsvård (familjehem eller institution) gick det att fastställa negativa samband 

mellan sammanbrott i vård som tonåring och situationen som vuxen. Riskerna för tidigt 

dödsfall, att begå brott, sjukhusvård för självmordsförsök, psykiatrisk diagnos eller 

missbruk, tonårsföräldraskap, behov av socialbidrag samt låg utbildningsnivå var 

avsevärt högre för dem som omhändertagits för social dygnsvård. Om man istället 

räknar hur många som klarar sig i vuxen ålder, det vill säga inte har drabbats av riskerna 

ovan, är siffrorna nedslående, särskilt för HVB-vården. Endast c:a 9% av de unga som 

varit placerade på HVB-hem har klarat sig medan siffrorna för familjehem är lite bättre,  

30, 6% (Sallnäs & Vinnerljung, 2009). Det finns också en internationell konsensus om att 

sammanbrott i placeringar leder till oförberedda hemflyttningar och ökad risk för 

återplacering. Misslyckade placeringar kan också ha en demoraliserande inverkan på både 

socialarbetare och vårdgivare (Eriksson, 2002; Sallnäs et. al., 2004). Det finns alltså skäl 

att omvärdera insatsen dygnsvård av barn- och ungdomar, en vanlig och ökande insats.                    

             Mot denna bakgrund är det naturligtvis angeläget att följa upp behandlingen på 

Eksätra HVB. Ambitionen bakom behandlingsprogrammet är att bibehålla 

barnens/elevernas sociala nätverk under behandlingstiden dels för att motverka 

sammanbrott i behandlingsplaneringen och dels för att undvika att barnen rycks upp från 

sin hemmiljö. 

 

                                                           
5 Ibland omnämnd som fosterhem/fosterhemsvård. Eng: ”fostercare” 
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2.3 Sociala och biologiska perspektiv 
Det är möjligt att urskilja två forskningsfält inom området. Ett biomedicinskt och 

neuropsykiatriskt fält som i första hand redovisar forskning om beteende och utveckling 

relaterat till hjärnas funktioner, och ett psykosocialt forskningsfält med en psykologisk 

och inlärningspedagogisk inriktning som i första hand studerar psykisk hälsa och 

anpassning till social miljö. I översikten är det senare mest relevant och det är också 

inom det fältet som socialt arbete och skolpedagogik aktualiserats som ett professionellt 

fält av betydelse för barnen och familjerna.  

         Under tidigt 1990-tal uppmärksammades inom barnpsykiatrisk forskning ett 

syndrom som man då valde att kalla Attention- Deficit-Disorder (ADD). Syndromet 

beskrevs som svårigheter med uppmärksamhet och koncentration (Halloway & Rattley, 

1995). Senare under samma årtionde såg flera forskare en samtidig förekomst av 

hyperaktivitet, vilket föranledde att benämningen Attention-deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) också började användas alltmer och är numera den vanligaste 

benämningen på barn och unga med beteende- och koncentrationssvårigheter (Dulcan, 

1997). Kortfattat består de huvudsakliga symptomen av långvariga svårigheter med 

uppmärksamhet och koncentration samt impulsivitet och hyperaktivitet. För 

diagnosticering krävs att svårigheterna ska vara märkbara i minst två miljöer samtidigt, 

till exempel både i skolan och i hemmet. För att diagnosen ska ställas ska problemen 

också ha uppstått före sju års ålder, inte vara ett inlärningsproblem och inte bero på 

någon annan psykiatrisk diagnos (Barkley, 2006).   

         Diskussionen om huruvida det finns en hjärnskada bakom känslomässiga och 

beteendemässiga problem hos barn har lett till olika slutsatser om banens känslighet för 

förändringar i den psykosociala miljön både avseende problemens uppkomst och 

känslighet för utsatthet i allmänhet. Barn med beteendestörningar och med föräldrar 

med drogmissbruk jämfördes i en studie, genom en indelning i tre grupper. De som 

bodde hemma hos sina biologiska föräldrar, adopterade barn samt familjehemsplacerade 

barn.  I studien undersöktes barnens symtom på beteendestörningar. Resultatet visade att 

de som hade adopterats eller familjehemplacerats (eng: fostercare) hade fler symptom än 

de som vårdades av sina biologiska föräldrar (Linares, et al., 2006).  Ett resultat som 

stärker tanken att behandlingen bör inriktas på att barnet stannar kvar i sin hemmiljö. En 

longitudiell studie av adopterade barn i Storbritannien som vuxit upp på Rumänska 

institutioner, visade på större problem inom ADHD-spektrat än en jämförelsegrupp av 

engelska icke adopterade barn med ADHD-symtom (Sounga-Barke & Rubia, 2008). Av 
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detta dras slutsatsen att den tidiga institutionsvistelsen hade skadliga effekter på barnet. 

Beteendeproblemen kunde inte bara hänföras till en eventuell hjärnskada. Detta resultat 

stöder tanken att institutionsvistelsen (miljön) bidrar till barnens symtom senare i livet.             

En grupp forskare undersökte om barn med ADHD var lika känsliga för föräldrarnas 

skilsmässa som andra barn. Det visade sig att så var fallet. Skilsmässa hade en emotionell 

påverkan på alla barn som ingick i undersökningen, oavsett psykiatrisk problematik. 

Författarnas rekommendationer var att betrakta ADHD som en ”biopsykosocial 

störning” och inte enbart som en hjärnrelaterad dysfunktion (Heckel et. al., 2009).  

             På många sätt är denna forskningsdebatt ett eko av tidigare debatter om arv och 

miljö. Det ”biopsykosociala” paradigmet verkar vara på frammarsch och om detta 

betyder att behandlingen av barnen tar hänsyn till barnets hela livssammanhang, vilket 

involverar både medicinsk och social vård, så borde det vara mer framgångsrikt än att 

hävda att en orsak har företräde framför en annan. Det biopsykosociala synsättet lägger 

också fokus på att behandlingen, valet av interventioner och tolkningen av resultat, är ett 

komplicerat samspel där barnets utveckling alltid behöver uppmärksammas.  

 

2.4  Arbetsmetoder och resultat av behandling 
Sammanbrottsstudien (Vinnerljung et. al., 2001) visade att vissa placeringsalternativ hade 

färre sammanbrott. Dessa var släktingplaceringar, § 12-vård och jourhem (Eriksson, 

2002). Dessa alternativ är ofta inte tillgängliga eller lämpliga. Frågan som uppstår är, hur 

kan HVB-vård och familjehemsvård förbättras. Placeringar av barn och ungdomar med 

beteendestörning är omfattande samtidigt som den systematiserade kunskapen om 

resultaten av institutionsbehandling är bristfällig. För vissa ungdomar kan vistelsen på 

institution innebära en beteendeförändring, men problemen återkommer ofta efter 

utskrivningen (Socialstyrelsen, 2006). Eftersom syftet med uppbyggnaden av Eksätra var 

att erbjuda ett behandlingsalternativ inom hemkommunen för barn och ungdomar som 

diagnosticerats med Attention-deficit/Hyperacticity syndrom (ADHD), har följande 

urval avseende behandlingsmetoder och resultat av behandling koncentrerats till 

nyproducerad och relevant internationell forskning om utfallet av behandlingsalternativ 

för barn och ungdomar med koncentrations- och uppförandeproblem.  

           Den internationella forskningslitteraturen om ADHD är omfattande och har ökat 

markant sedan 1997. Forskningsresultat från USA, Australien och Storbritannien 

dominerar inom psykiatrisk, psykologisk och social forskning. Forskningsresultaten 

ifrågasätter ofta kvaliteten på behandlingsalternativen. Det som kallas psykosocial 
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behandling har visat sig ha effekt (Diller & Goldstein, 2006), men man vet inte hur 

behandlingarna har genomförts eftersom de i låg utsträckning har dokumenterats 

(Swanson et. al., 2008; Weiss et. al., 2009). Det finns ett stort behov av att undersöka dels 

om alla barn får den bästa behandlingen och dels hur dessa behandlingsinnehåll 

motsvarar kraven på psykosocial behandling (Weiss et. al., 2009).  

            Ett flertal forskningsöversikter har kommit till slutsatsen att aktiv 

föräldramedverkan (BPT)6, tillrättalagd skolundervisning (BSM)7 samt multidimensionell 

behandling ger de bästa resultaten avseende barnens psykiska utveckling och sociala 

beteende (Anastophoulos et. al., 1993; Corcoran & Dattalo, 2006; Pelham et. al., 1998; 

Pelham et. al., 2008). I en svensk studie jämfördes multidimensionell behandling i 

familjehemsvård (MTFC)8 med traditionell familjehemsvård och det framkom att MTFC 

ledde till att ungdomarna i högre grad fullföljde placeringen och behandlingen (Kyhle 

Westermark et. al., 2008).  

         Det finns skillnader avseende vilken sorts behandling som ges till barn med olika 

socioekonomiska bakgrund. Tre olika grupper av ungdomar jämfördes av en 

forskargrupp, avseende vilka behandlingsalternativ som var vanligast. De tre grupperna 

var barn med registrerat funktionshinder9, barn i familjehemsvård samt barn till familjer 

med låg inkomst. För de barn som hade ett funktionshinder fanns en större sannolikhet 

för att de fick multidimensionell behandling. Det var mest sannolikt att familjer med låg 

inkomst samt familjehemsvårdsplacerade barn enbart fick medicinsk behandling (dos 

Reis et. al., 2004).  

            I en metaanalys av effekten av föräldramedverkan vid behandling, drogs 

slutsatsen att föräldramedverkan hade en positiv effekt på internaliserande problem samt 

på barnens akademiska färdigheter (Corcoran & Dattalo, 2006). En uppföljning av 

Intensiv hemmabaserad behandling (IHF) visade att barnens psykosociala problem 

minskade avsevärt efter 6 månaders behandlingstid (Fransson et. al., 2009). I syfte att 

ändra ett inlärt beteende har behandlingsmodeller med utgångspunkt i kognitiv 

beteendeterapi (KBT) visat sig vara effektiva (Andreassen, 2003). Effekten av KBT är 

dock beroende av att modellerna anpassas till ungdomarnas behov, begåvning och 

inlärningsstil. Ytterligare ett angeläget område är stödet och utbildningen till 

fosterföräldrar som åtar sig vården av barn med särskilda behov. En studie från 

                                                           
6 Behavioural Parent Treatment. (Sv: Beteendeinriktad föräldrabehandling) 
7 Behavioural School Management. (Sv: Beteendeinriktad skolprogram) 
8 Multidimentional Treatment Foster Care (Sv: Multidimensionell behandling i fosterhemsvård) 
9 Federally documented disability 
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Storbritannien 2004 visar att de barn som placeras i familjehemsvård idag skiljer sig från 

fosterhemsplaceringar för 25 år sedan. Idag är inte svårigheter med försörjning den 

vanligaste orsaken till placering. Istället är det allt oftare barnens beteendeproblem och 

emotionella problem som är orsaken till placering (Pithouse et. al., 2004). Utan särskilt 

stöd till dessa familjer riskeras att placeringar avbryts i förtid (Ibid.).    

          Ytterligare en omständighet som forskningen uppmärksammat är att pojkar med 

ADHD i högre grad uppmärksammas, särskilt i skolmiljön, och att flickor i mindre 

utsträckning får vård och behandling än pojkar. Denna snedfördelning förklarar 

författarna med att det är framförallt lärare som uppmärksammar pojkarna, medan 

föräldrar till pojkar och flickor bedömer problemen som lika allvarliga (Derks et. al., 

2007).   

 

2.5 Skolgång vid placeringar   
 

...”utbildning för barn i samhällsvård betraktades inte som någonting man måste 

diskutera – det var snarast en icke-fråga.”           (Fletcher- Campbell & Hall, 1990 s. 162) 

 

Citatet ovan är hämtad från Vinnerljungs artikel 1998 i Socialvetenskaplig tidskrift 

(Vinnerljung 1998), där författaren sammanställde det dåvarande kunskapsläget om 

samhällsvårdade barns skolgång och utbildning. Författaren syftade på att 

familjehemsplacerade och institutionsplacerade barns utbildning var en lågprioriterad 

fråga inom social barnavård och social forskning under 1900-talets senare del (Ibid.). I 

internationell forskning under 1980- och 1990-talen ökade uppmärksamheten på barnens 

skolsituation. Barn som hade kontakt med sociala myndigheter och barn som var 

placerade i samhällsvård presterade sämre i skolan, även under långtidsplacering i 

familjehem (Heath et. al. 1994, Heath et. al. 1989). Forskarnas rekommendationer var att 

utveckla särskilda satsningar på dessa barns skolgång (Heath et al., 1994).   

           Under senare år har frågan väckt allt större intresse inom svensk och 

internationell forskning. I en forskningsöversikt över skandinavisk och brittisk forskning 

om samhällsvårdade barn och unga kunde forskarna konstatera att socialtjänsten inte i 

någon större utsträckning följde upp skolgången för de placerade barnen (Egelund & 

Hestbaek, 2003). Man har också konstaterat att familjehemsplacering och 

institutionsplacering äventyrar barn och ungdomars möjligheter till akademisk och 

yrkesinriktad utbildning (Vinnerljung et. al., 2005; Weinberg L. et. al., 2001; Zeitlin et. al., 
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2006, Martin & Jackson, 2002). I en studie av registerdata omfattande 800 000 

svenskfödda unga vuxna som varit omhändertagna för samhällsvård framkom det att 

risken för dem var två till tre gånger så stor endast uppnå grundskoleutbildning, jämfört 

med en normalpopulation. För ungdomar mellan 17-24 år som erhållit samhällsinsatser 

var risken fyrdubblad (Vinnerljung et. al, 2005). En uppföljning av danska barn, födda år 

1995, visade att barn som omhändertagits för samhällsvård fick problem redan tidigt i 

skolstarten. De startade skolgången senare, var oftare föremål för speciella insatser och 

var i högre grad än andra barn diagnosticerade för psykiska problem och 

beteendeproblem (Egelund et. al. 2004).  

            Sammanfattningsvis ger forskningen en entydig bild av att skolgången för 

samhällsvårdade barn och unga är mycket eftersatt. Det finns ett stort behov av 

forskning som utreder orsakerna till detta förhållande (Vinnerljung et al., 2005). Det har 

uppmärksammats att investering i utbildning är ett effektivt sätt att reducera fattigdom 

och kriminalitet (Noguera, 2002). Därför är det också angeläget att också undersöka hur 

skolgången fungerar för barn som placeras utanför sin hemkommun. Eftersom skola och 

utbildning är en skyddande faktor så är det förvånande att de sociala myndigheterna så 

lite som de gör förbereder barn som har samhällsvård, på livet efter 18-årsdagen (Barth, 

1992).  
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3.   UPPFÖLJNINGENS SYFTE  
 

3.1 Syfte och frågeställningar 
Det första syftet med uppföljningen av Eksätra HVB-hem var att undersöka om barnens 

psykosociala problem påverkades i positiv riktning under vistelsen på Eksätra HVB och 

skola. Det andra syftet var att undersöka om behandlingstiderna blev kortare och 

stabilare än för barn och ungdomar som placerats på andra institutioner utanför 

hemkommunen. Frågeställningarna var följande: 

 

• Hur förändrades barnens psykosociala problembild under placeringen på Eksätra? 

• Hur påverkades barnens skolprestationer av placeringen? 

• Har Eksätra färre avbrott i placeringarna än andra placeringsalternativ? 
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4.  UPPFÖLJNINGSMODELL OCH DATAINSAMLING 

 

4.1 Övergripande modell för uppföljning 
Utvärderingsmodellen bygger på uppföljningar av barnens utveckling över tid, genom 

bedömningar av föräldrarna, personalen, lärarna och banen själva. Enkelt kan 

uppföljningens princip beskrivas som en tidserie, upprepade mätningar av förändringar 

över tid (Cook & Campbell, 1979).  

 

Fig.1  Modell för uppföljning 

 

Inskrivning         X antal  terminsavslut     Utskrivning       Uppföljning 1             Uppföljning 2 

(t1)                    (tx )                                 (t2)                    (t3)                             (t4)
10

    

 

                     

4.2 Datainsamling och skattningsinstrument  
Vid inskrivningen, eller senast två veckor efter inskrivningen skedde den första 

datainsamlingen. De skattningsinstrument som har använts är Child Behaviour Checklist 

(CBCL), Youth Self report (YSR) samt Teacher Report Form (TRF), Skolrapport (bilaga 8.2) 

samt COPES (Community Oriented Programs Environment Scale). De olika skattningarna har 

gjorts av föräldrar, personal, speciallärare och av barnen själva.  

 

Aseba (The Achenbach System of Emirically Based Assessment) 

Inom den psykiska barn- och ungdomsvården finns ett antal utvecklade och 

vetenskapligt prövade instrument för uppföljning av behandlingsinsatser och/eller 

uppföljning av barn och ungdomars sociala och psykiska utveckling. Aseba Family System  

(Achenbach, T. M. & Rescorla 2001) för test av barn och ungdomars psykiska hälsa och 

beteende är testade och utvärderade främst i internationella studier. De instrument som 

valts är utformade så att de mäter de psykiska funktioner och egenskaper som 

behandlingen syftar till att förändra. Youth Self Report (YSR), Children Behaviour 

Checklist (CBCL) och Teacher Report Form, (TRF) ingår i skattningssystemet och 

                                                           
10 t1 = mättillfälle ett, vid inskrivning, tx = mättillfällen som kommer att infalla vid terminsslut under 
behandlingen. Det kan således variera i antal från individ till individ. t2= är utskrivningstillfället. De två 
sista mättillfällena, t3 och t4 representerar i figuren uppföljning 1, efter 6 månader i hemmet och 
uppföljning 2, tolv månader efter utflytt.  
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skattningarna görs av barnen själva (YSR), föräldrar (CBCL) samt av lärare (TRF). 

Skattningsinstrumenten besvarar frågor om barn och ungdomars psykosociala problem. 

Symtomlistan består av frågor kring hur den unges agerande har varit under det senaste 

halvåret och genererar i subskalorna Internalisering, Externalisering samt en Totalskala som 

indikerar den totala symtombelastningen (Achenbach & Rescorla, 2001).  

           Studier av samstämmigheten mellan föräldrars och barns skattningar med Aseba 

har visat att föräldrar tenderar att skatta banens problem som större än barnen själva 

(Salbach-Andrae et. al. 2009), något som uppföljningen kommer att ta hänsyn till i 

redovisningen av resultaten. Vidare har en prospektiv uppföljning av Aseba genom en 

jämförelse av föräldrarnas CBCL-skattningar och lärarnas TFR-skattningar visat att det 

också finns skillnader mellan lärares och föräldrars skattningar. I diskussionen av detta 

resultat menade forskarna att även om skattningarna är olika, kan uppgifterna 

komplettera varandra (Ferdinand et. al., 2007).  

 

Institutionsklimatet 

Personalens kompetens och insatser är ett viktigt redskap i behandlingsprocessen på 

Eksätra. Forskning om behandling har uppmärksammat att det inte bara är nödvändigt 

att se på barnens och ungdomarnas utveckling under en behandlingsvistelse utan att 

också försöka se samband mellan institutionsmiljön och förändringar på individ- och 

gruppnivå. Med hjälp av COPES skattades personalens uppfattning av ”den inre” miljön 

på Eksätra. COPES är ett mätinstrument för värdering av institutionsklimat och/eller 

vårdklimat (Moos, 1996) och har använts i stor utsträckning internationellt och även i 

Sverige (Kyhle Westermark & Sallnäs, 2004; Armelius, 2002). Inledningsvis planerades 

att barnen skulle skatta behandlingsklimatet vid utskrivning, men på grund av stort 

bortfall så uteslöts denna skattning. Personalgruppens uppfattning undersöktes efter c:a 

ett år (hösten 2006) och därefter en gång per år under pågående uppföljningsperiod, 

2007 0ch 2008. Resultatet av COPES kommer att presenteras enligt de övergripande 

dimensionerna –Relationer, -Behandling/personlig utveckling och Organisation/ 

systemupprätthållande och de delskalor som ingår i dimensionerna.  

 

• Relationer  

Delskalor:  

Engangemang: Hur aktiva de inskrivna upplevs vara i den dagliga verksamheten 
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Stöd: I vilken utsträckning de inskrivna uppmuntras att hjälpa varandra och hur stödjande 

personalen är. 

Spontanitet: Om de inskrivna uppmuntras till att uttrycka sina känslor öppet.  

 

• Behandling/personlig utveckling 

Delskalor:  

Autonomi: Hur självständiga de inskrivna uppmuntras att vara när det gäller egna 

angelägenheter och gentemot personalen. 

Praktisk orientering: I vilken grad behandlingen är inriktad mot förberedelser för livet efter 

utskrivning. 

Orientering mot personliga problem: I vilken grad de inskrivna uppmuntras att arbeta med sina 

personliga problem och känslor. 

Vrede och aggression: I vilken utsträckning de inskrivna uppmuntras att argumentera med 

medinskrivna och personal och att öppet visa aggressioner. 

 

• Organisation/systemupprätthållande 

Delskalor:  

Programklarhet: Tydlighet. I vilken grad de inskrivna vet vad de har att vänta sig i den 

dagliga verksamheten, klarhet i regler och rutiner. 

Ordning och organisation: I vilken grad ordning och organisation tillmäts betydelse 

beträffande inskrivna, personal och miljö. 

Personalens kontroll: I vilken grad personalen har kontroll på de inskrivna genom regler, 

schema och relationer.   

 

I en pilotstudie publicerad av Socialstyrelsen 2004 har CBCL-familjen och COPES 

utprovats på ett antal HVB-hem i Sverige och resultaten pekar på att instrumenten 

fungerat väl och varit relativt användarvänliga (Kyhle Westermark & Sallnäs, 2004).  

Syftet med att använda COPES tillsammans med Aseba, var att undersöka eventuella 

samband mellan institutionsklimat och resultatet av skattningarna av barnens 

psykosociala problembild.   

           

Dokumentation  

Det är också viktigt att behandlingshemmet använder egna instrument för uppföljning. 

Skattningsskalorna som nämnts ovan ger svar på förändringar avseende socialt beteende 
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och psykisk hälsa och resultaten kan jämföras med tidigare studier samt med en så kallad 

normalpopulation. Därför behöver barnens/elevernas individuella historik, särskilda 

omständigheter kring placeringen samt familjeförhållanden också dokumenteras så att 

eventuella förändringar också kan relateras till varje barns individuella historia och sociala 

miljö (Kyhle Westermark & Sallnäs, 2004). Eksätras egna instrumentet består av 

dokumentation av inskrivningssamtalet, utskrivningssamtalet samt de två 

uppföljningssamtalen efter behandlingens slut. Övrig dokumentation består av vårdplan, 

behandlingsplan samt avtal vid placering. Utöver det görs daganteckningar som 

regelbundet sammanfattas i akterna. 

 

4.3 Genomförande 
I figur 2 visas en sammanfattande bild av de instrument som användes utvärderingen. 

Skattningar gjordes av föräldrar (CBCL), kontaktpersoner (CBCL), barn (YSR) och lärare 

(CBCL). Uppföljningar gjordes genom att skattningsformulären sammanställdes utifrån 

individuella data för varje barn som skrivits in, två gånger per år och presenterades för 

personal och behandlingsansvariga.   

 

Fig. 2  Mättillfällen  

Barn      

Inskrivning 
X antal 
terminsavslut 

Hemflytt 
(Utskrivning) 

Uppföljning 1 Uppföljning 2 

(t1) 
 
Inskr.samtal* 
 

(tx) (t2) 
 
Utskrivn. 
Samtal* 

(t3) 
 
Uppföljning* 

(t4) 
 
Uppföljning* 

 
CBCL 

 
CBCL 

 
CBCL 

 
CBCL 

 
CBCL 

TRF TRF TRF TRF TRF 
YSR YSR YSR YSR YSR 
Skolrapport Skolrapport Skolrapport Skolrapport Skolrapport 
Personal     
 
COPES  

 2006 2007 2008 

 
* Eget instrument för samtal och uppföljande samtal                                                                                                                               
 

Inskrivning samt X antal terminsavslut 

Barnen beräknades vistas på Eksätra ungefär ett år. Två eller tre terminsavslutningar 

inrymdes inom inskrivningstiden. Vid varje terminsavslut upprepades CBCL, TRF och 

YSR samt skolrapporten.  
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Utskrivning samt uppföljning 1 och uppföljning 2 

Inför eller strax efter hemflytten upprepades CBCL, TRF samt YSR. Två 

uppföljningstillfällen planerades. Det första efter sex månader (uppföljning 1) och det 

efterföljande efter ett år (uppföljning 2). Vid uppföljningarna upprepades CBCL och 

YSR. TRF utfördes av lärare på hemskolan.  

 

4.4 Fullföljda placeringar och avbrott 
Någon naturlig jämförelsegrupp till Eksätra var inte möjlig att administrera vid tiden för 

utvärderingens start. Istället undersöktes möjligheterna att göra en jämförelse baserad på 

registerdata avseende andra placeringar av barn och ungdom med samma orsak till 

placering och med ADHD-diagnos. Uppgifter om 40 barn som placerades i HVB-hem 

under perioden juli 2005 till och med juli 2006 har därför sammanställts av 

utvecklingsansvarig inom Uppsala kommun. Motsvarande data inhämtades av 

utvärderaren genom granskning av journalerna på Eksätra.    

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Barn, föräldrar och personal informerades vid inskrivningen om att Eksätras 

behandlingsverksamhet utvärderades av utomstående forskare. Föräldrarna informerades 

om utvärderingens syfte via ett informationsbrev (bilaga 2) och de godkände skriftligt att 

uppgifter om barnens/elevernas utveckling i avidentifierad form kunde bearbetas som 

datamaterial i utvärderingen. För individernas skydd redovisas enbart data på gruppnivå i 

rapporten. Resultaten av individuella skattningar delgavs endast personal och 

behandlingsansvariga för Eksätra. Information om utvärderingens syfte, delresultat och 

slutrapportering delgavs till personal vid utbildningsdagar och informationsmöten.  

 

4.6 Metoddiskussion  
Valet av ovanstående utvärderingsinstrument möjliggör jämförelser med andra studier, 

även om undersökningsgruppen på Eksätra inte är så stor. Personalen på Eksätra fick vid 

starten utbildning av BUP i Uppsala, utifrån Erik Wirkbergs (2000) KBT-baserade 

modell för behandling av barn med ADHD. Detta samt att personalen får regelbunden 

handledning av den behandlingsansvariga psykologen på Eksätra talade också för att 
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personalen efter en introduktion av instrumenten kunde utföra regelbundna tester med 

CBCL. 

           Resultaten av skattningarna av barnens psykosociala problem, kan inte direkt 

tolkas som ett resultat av behandlingen på Eksätra. De behöver tolkas i sitt sammanhang 

och utifrån förutsättningarna i mätsituationen. Det finns många andra faktorer än enbart 

behandlingsprogrammet som kan påverka resultaten av uppföljningar och utvärderingar 

(Armelius & Armelius, 1999).  Det finns ett antal faktorer som kan utgöra ett hot mot 

validiteten. De brukar sammanfattas med begreppen Mognad, historia, undersökareffekter, 

statistiska effekter, selektion och bortfall (Cook & Campbell, 1979).  Med ”mognad” menas 

att förändringen inträffar ändå av andra skäl, till exempel personlig mognad, som inte 

beror på insatsen. I Eksätras fall kan det innebära att barnen under de tre åren de 

studeras förändras genom att de blir lugnare med åren. Med ”historia” menar man att 

något annat inträffar samtidigt som har effekt på barnens psykosociala hälsa. 

Familjeförhållanden kanske ändras på ett sätt som inverkar positivt eller negativt på 

barnets utveckling. ”Undersökareffekten” handlar om att medverkan i en studie eller 

utvärdering kan ha positiv effekt i sig. Uppmärksamheten och engagemanget från 

personal ger positiva effekter. Det kan på Eksätra innebära att personal, barn och 

föräldrar antingen är måna om att uppvisa ett bra resultat eller att uppmärksamheten 

faktiskt bidrar till positiv förändring.  

            Med ”statistisk effekt”, menas regression mot medelvärdet. Det betyder att 

resultaten av skattningarna tenderar att bli mer och mer utjämnade inom gruppen efter 

flera skattningar.  Det motverkas genom att använda ett instrument med hög reliabilitet 

(Cohen & Swerdlik, 2005). En av anledningarna till att välja Aseba och COPES är att de 

är validitets- och reliabilitetsprövade11 (Achenbach & Rescorla, 2001, Cohen, 1988). 

”Selektion” är ett uttryck som beskriver att de som medverkar i studien är särskilt 

utvalda, till exempel mer motiverade personer. Slutligen kan bortfallet påverka 

validiteten. Om många personer avslutar programmet eller behandlingen, så finns det 

risk för att programmet är för smalt och passar bara de individer som blir kvar i 

programmet. Ett stort bortfall är också negativt eftersom mycket information om 

behandlingens brister försvinner i och med att individer inte stannar kvar i behandlingen.     

             Beträffande uppföljningen av Eksätra finns det ett samspel mellan selektion och 

bortfall. Eftersom programmet bygger på föräldramedverkan så är inte barn till  

”omotiverade” föräldrar aktuella för Eksätra, även om behandlingen skulle vara positiv 
                                                           
11 Validitet kan översättas med ”trovärdighet”, att metoderna ger svar på det man frågar efter. Reliabilitet 
betyder ”pålitlighet”, att man kan lita på att instrumenten inte innehåller felaktigheter eller kan missförstås.  
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för de barnen. Å andra sidan så skulle ”omotiverade” föräldrar troligen leda till ett stort 

bortfall, vilket påverkar resultatet negativt. Föräldrarnas eventuella oro inför inskrivning 

och hemflytt kan också ha inverkat på deras skattningar. Ytterligare en omständighet är 

att skattningarna blir mer tillförlitliga om den som utför dem har känt barnet mer än 6 

månader. Det kanske inte är fallet i många av de skattningar som gjordes av lärare och 

kontaktpersoner. De beskrivna hoten mot validiteten ska inte tolkas som att man ska 

avstå från att utvärdera och följa upp på grund av dessa omständigheter. Det är snarare 

så att det alltid finns omständigheter som påverkar resultaten. Rena experiment kan inte 

konstrueras i det vanliga livet, en behandlingsinsats är bara en del av barnens och 

föräldrarnas liv, inte hela deras liv. Det man kan göra, är att ta hänsyn till dessa 

omständigheter beträffande planering, uppföljningar och tolkning av resultaten.   

           I uppföljningen finns ingen jämförelse med kontrollgrupp. En kvasiexperimentell 

design, med möjligheter till jämförelser hade inneburit att samma skattningar hade gjorts 

på fler institutioner under tidsperioden (Armelius & Armelius 1999). Eftersom den 

möjligheten inte fanns, så har en jämförelse avseende avbrott i behandling och 

dokumentation av behandlingsplaner gjorts genom en jämförelse av akter på barn 

hemmahörande i Uppsala med samma diagnoser, och som placerats under samma 

tidsperiod som barnen på Eksätra. Sammanfattningsvis är det uppföljningens intention 

att väga samman olika perspektiv genom tolkning av skattningar med de tre Aseba-

instrumenten, värdera Eksätras egen dokumentation i jämförelse med andra placeringar 

och genom att inhämta information om behandlingsklimatet under Eksätras 

etableringsprocess.  
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5.  RESULTAT 

 

5.1 Genomströmning och beläggning 
Under den treåriga utvärderingsperioden som sträckte sig från starten av Eksätra till och 

med december 2008 har sjutton (17) barn skrivits in på Eksätra. Tio (10) har avslutat 

vistelsen enligt planering, och fyra (4) har avbrutit vistelsen.  Vid utvärderingens 

avslutande i december 2008  är sju (7) barn inskrivna på Eksätra.   

 

5.2 En jämförelse med andra placeringar 
Jämförelsen avser andra placeringsalternativ för barn i Uppsala som diagnosticerats med 

ADHD. De jämförda placeringarna startade under tidsperioden 2005 09 12 till och med 

2006 12 31. Tabellen nedan beskriver kön, hemförhållanden, placeringsorsaker och 

lagrum för Eksätra och för andra placeringsalternativ under perioden. 

 

Fig. 4  Kön, hemförhållanden och placeringsorsak och lagrum. N=57 
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N=17 

Annan 
placering 

N=40 

Totalt 
 

N=57 

Flicka 2 9 11 
Pojke 15 31 46 
Bor med bägge 
föräldrarna 

 
8 

 
7 

 
15 

Bor med en av 
föräldrarna 

 
8 

 
28 

 
36 

Annat boende* 1 5 6 
Flrd. ensam vårdnad 7 17 24 
Bägge fldr.vårdnad 10 21 31 
Annat** 0 2 2 
Plac. orsak hemmiljö 0 7 7 
Plac. orsak 
eget beteende 

 
4 

 
27 

 
31 

Plac. orsak hemmiljö & 
eget beteende 

 
13 

 
6 

 
19 

LVU 0 14 14 
SoL 17 26 43 

 

Antalet placerade flickor med uppmärksamhets- och beteendestörningar (ADHD) är få 

både på Eksätra och i annan placering. Bland barnen som placerats på Eksätra är det 

hälften som bor med bägge föräldrarna. Bland de andra placerade barnen är den gruppen 

c:a en fjärdedel. Inget av barnen som placerats på Eksätra har enbart brister i hemmiljön 

som orsak till placering, däremot är det en ganska stor andel av barnen som placerats på 
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Eksätra där placeringsorsaken beror både på hemmiljön och barnets eget beteende.  En 

tredjedel av barnen i de jämförande dokumenten var placerade enligt LVU. Ingen av 

barnen hade placerats på Eksätra enligt LVU. Detta beror troligtvis på att behandlingen 

på Eksätra kräver ett intensivt föräldrasamarbete.     

           I följande tabell beskrivs antalet avbrott i behandlingarna på Eksätra, jämfört med 

andra placeringar under samma period.  

 

   Fig. 5    Avbrott alt. fullföljd planering  vid aktuell placering.  N= 57 

 Eksätra Annan placering Totalt 

Avbrott Flicka 0 7 7 
Avbrott Pojke 4 15 19 
Ingen uppgift 0 3 3 
Pågående plac. 
Flicka 

2 1 3 

Pågående plac. 
pojke 

5 14 25 

 

Andelen avbrott i andra placeringar under perioden är drygt 55 %.  Avbrotten på Eksätra 

är c: a 23%. Totalt är avbrotten i placeringar 45 %, enligt dokumentationen av samtliga 

57 placeringar under perioden. Eksätra HVB & skola tillkom för att möta ett behov, där 

adekvata behandlingsformer saknades. Utifrån denna intention är det rimligt att 

avbrotten är lägre på Eksätra. Trots detta är avbrotten ändå 23 % (4 barn), vilket antyder 

att det är svårt att i alla led (utredning, samråd med barn och föräldrar, förslag till 

placeringsalternativ, beslut, introduktion av behandling ) upprätthålla kontinuiteten.  

      Nedanstående tabell beskriver i vilken utsträckning vårdplan, avtal och 

behandlingsplan finns dokumenterad vid placeringen. 

 

Fig. 6  Vårdplan, avtal och behandlingsplan vid placering. N=57 

 Eksätra Annan placering Totalt 

Vårdplan vid placering 11 32 43 

Ej vårdplan 6 8 14 

Avtal med beställare 15 17 32 

Ej avtal 2 23 25 

Behandlingsplan 15 21 36 

Ej behandlingsplan 2 19 21 

 

Vårdplan vid placering saknades i sex (6) av sjutton (17) akter på Eksätra, och i fjorton 

(14) av fyrtio (40) akter vid andra placeringar. Behandlingsplan och avtal saknades i 
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endast två (2) av sjutton (17) akter på Eksätra, medan behandlingsplan och avtal 

saknades i hälften av akterna (19 av 40) i de jämförande placeringarna.  

             I Eksätras dokumentation framkom i samtliga akter (17) att utredning av BUP 

var gjord och att diagnosen ADHD var ställd. I de övriga 40 akterna framkom att 

diagnosen ADHD ställts av BUP, men det saknades uppgift om utredning av BUP i 14 

akter.  

 

5.3 Sammanställning av skattningar med Aseba 
Följande sammanställningar av skattningar med Youth Self Report (YSR), Children 

Behaviour Checklist (CBCL) och Teacher Report Form, (TRF) redovisas på gruppnivå 

och avser medelvärdet av skattningarna vid inskrivning, avslut samt uppföljning 1 och 

uppföljning 2. Symtomlistan genererar i subskalorna Internalisering, Externalisering samt en 

Totalskala som indikerar den totala symtombelastningen (Achenbach & Rescorla, 2001). 

Internalisering innebär inåtvänt beteende och består av syndromen ”socialt 

tillbakadragande”, ”kroppsliga symptom” samt ”ängslan och depression”. 

Externalisering innebär utagerande beteende som består av ”kriminellt och aggressivt 

beteende”. Totalskalan är en sammanställning som anger den totala problembilden. Det 

är oftast dessa tre dimensioner so används i presentationer av analyser där Aseba använts 

(Kyhle Westermark & Sallnäs, 2004). De statistiska begrepp som används vid denna 

presentation är medelvärde, standardavvikelse, testvärde och N. Medelvärdet (m) beskriver det 

genomsnittliga värdet på skattningarna. Standardavvikelsen (sd) beskriver spridningen av 

de individuella skattningarna. N anger hur många barn som före- och eftermätningarna 

avser. Prövningarna av testvärdet avgör om det finns någon skillnad mellan före- och 

eftermätningar. Signifikanstestningen har utförts med hjälp av Students T-test12 samt 

Wilcoxon Signed-Rank Test.13 Alla statistiska beräkningar är gjorda med verktyget SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Jämförelser med normalpopulationer har i 

hämtats från de senaste svenska studierna där CBCL och YSR använts (Söderlind & 

Hansson, 2007). Jämförelser avseende TRF är hämtade från Aseba School-Age Forms & 

Profils14 (Achenbach & Rescorla, 2001). 

              Kontaktpersonernas skattningar har inte tagits med i sammanställningen 

beroende på att flera olika kontaktpersoner har skattat och några barn hade avsevärt fler 

                                                           
12  Det valigaste t-testet vid före och efter-mätningar. 
13 Icke-parametriskt test som används när populationen inte kan antas vara normalfördelad och när 
gruppen är liten, som är fallet är i den här studien. 
14 TRF Scales for nonreferred normative samples (Achenbach & Rescorla, 2001, p.218) 
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skattningar gjorda av kontaktpersoner än andra barn. Dessutom har inte 

kontaktpersonerna deltagit vid uppföljningarna, vilket omöjliggör en jämförelse av deras 

skattningar över tid.  

 

Fig. 8  Skillnader mellan skattningar vid inskrivning och hemflytt.  
             Medelvärden, standardavvikelse och signifikanstest 

 

 t1-Inskrivning (sd)  t2-Hemflytt (sd)    t-test          Wilcoxon  

YSR N=9                                                                  P= < 0.05 

Internalisering 12,6 (11,4)                    8,3 (5,7)                       ns                    ns 

Externalisering 15,8 (7,6)                    14,1 (6,4)                       ns                    ns 

Totalt  44,9 (26,2)                  33,2 (14,0)                     ns                    ns 

  
CBCL N=8     

Internalisering 13,6 (8,9)                     10,0 (7,6)                      ns                    ns                   

Externalisering 30,5 (10,3)                   17,5 (8,2)                      0.036*              0.043*            

Totalt  76,6 (15,1)                  49,8 (26,1)                     0.009*              0.028*            

  
TRF N=9  

Internalisering 12,8 (8,1)                     11,3 (6,1)                        ns                   ns 

Externalisering 19,5 (16,1)                   20,2 (11,7)                      0.014*            ns  

Totalt   55,1 (27,8)                  58,3 (29,0)                      ns                   ns 

 
*Signifikant  på nivån p= < 0.05.    ns= inte signifikant 
 

 
 

Fig. 9  Skillnader mellan skattningar vid  inskrivning och uppföljning 1  
            Medelvärden, standardavvikelse och signifikanstest 

 

 t1-Inskrivning(sd) t3-Uppföljning 1(sd) t-test       Wilcoxon 

YSR N=3                                                        p> 0,05 
Internalisering 16,0 (13,7)               10,0 (13,1)                ns                 ns 
Externalisering   5,3 (5,0)                 17,0 (9,6)                  ns                 ns 
Totalt  51,6 (27,4)               47,6 (27,3)                ns                 ns 
  
CBCL N=8        
Internalisering 14,7 (12,1)               14,2 (14,5)                ns                  ns 
Externalisering 26,7 (14,1)               19,7 (14,8)                ns                  ns 
Totalt  74,2 (34,3)               59,2 (44,1)                ns                  ns 
  
TRF N=7  
Internalisering 13,7 (9,1)                10,3 (6,7)                   ns                  ns   
Externalisering 21,8 (17,5)              12,2 (11,1)                 0.014*            ns  
Totalt  59,2 (30,6)              47,4 (27,5)                 ns                  ns 

 
 * Signifikant på nivån p=< 0.05       ns= inte signifikant 
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Fig. 10  Skillnader mellan skattningar vid inskrivning och uppföljning 2 
            Medelvärden, standardavvikelse och signifikanstest

15
  

 

 t1-Inskrivning (sd)     t4-Uppföljning2 (sd)       Wilcoxon 
YSR N=2                                                                      p> 0.05 
Internalisering         23,5 (6,3)                  9,0 (9,8)                            ns 
Externalisering         18,0 (2,8)                22,0 (9,8)                            ns  
Totalt          67,0 (9,8)                53,5 (23,3)                          ns 
  
CBCL N= 2  
Internalisering         20,0 (19,7)             17,0 (21,2)                            ns 
Externalisering         21,5 (2,12)             25,0 (24,0)                            ns 
Totalt          74,0 (28,2)             67,0 (63,6)                            ns 
  
TRF N= 3   
Internalisering         8,6 (9,6)                14,6 (8,9)                               ns         
Externalisering       10,6 (5,0)                26,6 (11,8)                             ns 
Totalt        43,0 (12,2)              69,6 (32,0)                             ns 

                 ns= inte signifikant 

 

Samtliga värden av föräldrarnas CBCL-skattningar ligger högt i en jämförelse med 

normalpopulationer,16 och värdena överensstämmer med kliniska populationer i andra 

studier17. Barnens självskattningar (YSR) ligger närmare normalpopulationer.18 Lärarnas 

TRF-skattningar ligger också över normalpopulationer.19 Beträffande barnens egna 

skattningar (YSR) kan man se en tendens till att de upplever sina problem som mindre 

vid hemflyttningen och vid uppföljningarna. Dock är inte skillnaderna signifikanta enligt 

t-test eller Wilcoxon Signed-Rank Test. De tre respektive två barn som finns med i 

uppföljningarna uppskattade sina problem som stora vid inskrivningen, och de visar i 

uppföljningarna en tendens till minskning, men värdena är fortfarande höga jämfört med 

normalpopulationer.    

              Även föräldrarnas skattningar (CBCL) visade en minskning av symptombilden 

vid hemflytt. Skillnaderna mellan inskrivning och hemflytt var signifikanta avseende 

Externalisering och Totalskala enligt bägge testen. Även vid uppföljningarna är 

tendensen att värdena i skattningarna sjunker, dock är inte skillnaderna signifikanta. 

Underlaget i uppföljning 2 (2 barn) är för litet för att dra några slutsatser om resultaten 

håller i sig på längre sikt. I materialet finns ett internt bortfall. Några skattningar saknas 

vid hemflytt respektive uppföljning 1, vilket betyder att det inte helt och hållet är samma 

                                                           
15 Inget parametriskt t-test gjordes vid uppföljning 2, p.g.a. antalet skattningar var lågt. 
16 CBCL Internalisering 4,0. CBCL Externalisering 5,6. CBCL Total 14,3. N= 1308 ( Olsson et. al., 2006).  
17 YSR Internalisering 17,1, YSR Externalisering, 22,3. YSR Total, 52,9. N= 119 (Olsson, 2003). CBCL 
Internalisering, 15,1, CBCL Externalisering, 25,7. CBCL Total, 59,4. N=127 (Olsson et. al., 2006). 
18  YSR Internalisering:  13,7. YSR Externalisering: 13,2, YSR Total: 43,6. N= 1247. ( Broberg et. al, 2001). 
19  TRF Internalisering 41- 4.4, TRF Externalisering 3.3-5.0, TRF Total 14,9-23,2 ( Achenbach & Rescorla, 
2001). 
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grupp barn i skattningarna mellan inskrivning och hemflytt som i skattningarna mellan 

inskrivning och uppföljning.  

          Skillnaderna mellan barnens och föräldrarnas skattningar överensstämmer med 

resultat av tidigare forskning. Föräldrarna skattar genomgående problemen som större än 

barnen själva (Sahlbach-Andrae et. al. 2009). I jämförelse med en uppföljning av Intensiv 

hemmabaserad familjebehandling (IHF) skattades de psykosociala problemen för barnen 

på Eksätra som större. I IHF studien, där interventionerna skedde i hemmet var värdena 

lägre vid behandlingens start(Fransson et. al., 2009). 

            Lärarnas skattningar (TRF) skiljer sig något från föräldrarnas. Vid uppföljning 1 

är skattningarna lägre än vid hemflytt. Skattningen av Externalisering visar en signifikant 

skillnad enligt t-testet vid den första uppföljningen. Enligt Wilcoxon, som stöder 

mätningen på medianen20, är skillnaden inte signifikant.  Vid den andra uppföljningen 

visar lärarnas skattningar att problemen är större än vid inskrivning. TRF- skattningarna 

kan ha gjorts av tre olika lärare, läraren innan inskrivning, läraren på Eksätra och 

slutligen läraren i hemskolan. Eftersom det gäller så få barn/elever samt att det är olika 

lärare skattat är det svårt att dra några slutsatser av resultatet. Mer idealiskt är att TRF 

fylls i av lärare som har kontakt med barnet över en lägre tid.  

 

5.4 Medelvärden vid inskrivning för flickor och pojkar 
Endast två flickor finns bland dem som är inskrivna på Eksätra. Ingen av dem har ännu 

flyttat hem, så det finns inga jämförande data. Nedan visas medelvärdena för alla pojkar 

och flickor vid inskrivning. Det totala antalet barn är större i denna redovisning, därför 

skiljer sig medelvärdena från de medelvärden som finns i tabellerna där förändringar 

mellan inskrivning och hemflytt samt förändringar mellan inskrivning och uppföljning 

redovisas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Vid små populationer kan medelvärdet vara missvisande, därför att ett extremt högt värde i positiv 
riktning kan slå ut flera mindre negativa värden. Wilcoxon Signed-Rank test tar hänsyn till antalet negativa 
och positiva resultat. 
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Fig. 11 Medelvärden* för alla flickor (2)  och pojkar (11) vid t1-Inskrivning. N= 13 

 Flickor N=2 (sd) Pojkar N= 11 (sd) 

YSR   
Internalisering  23,0 (15,5) 11,7 (11,6)** 
Externalisering  12,5 (2,2) 15,8 (7,7)** 
Totalt  50,0 (16,9) 43,7 (26,7)** 
   
CBCL   
Internalisering  19,0 (15,5) 14,4 (10,5) 
Externalisering  31,0 (9,8) 31,4 (15,7) 
Totalt  78,0 (2,8) 81,9 ( 37,2) 
   
TRF   
Internalisering 15,5 (9,2) 12,2 (7,9) 
Externalisering   9,5 (10,6)  22,6 (17,2) 
Totalt 44,5 (7,7)  63,5 (31,0) 

  ** N= 7 vid YSR Självskattningar. Pojkar 12 år och äldre. 

 

Enligt YSR skattar flickorna sina problem som större, speciellt internalisering, men även 

totalsumman är högre i flickornas självskattning. Även föräldrarna skattar internalisering 

högre för flickorna, medan den totala problembilden för pojkar skattas högre. I lärarnas 

skattningar är skillnaden allra störst i bedömningen av externalisering mellan flickor och 

pojkar. Lärarna skattar externalisering mycket lägre än föräldrarna och även lägre än 

flickorna själva.  

 

5.5 DSM- orienterade skattningar 
De individuella skattningarna tolkades också med den DSM-orienterade skalan21 

(Achenbach & Rescorla 2001) och presenterades för behandlingsansvarig i delrapporter 

halvårsvis. Valet av att även tolka skattningarna med stöd av DSM-skalan hade sin grund 

i att Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) var ett kriterium för placering på 

Eksätra. Med hjälp av skalan går det att urskilja ADH från trots, oro och 

uppförandeproblematik, samt att undersöka upplevelsen av känslomässiga problem och 

upplevda fysiska symtom. Samtliga barn hade enligt föräldrarna kliniska värden för ADH 

och uppförandeproblematik vid inskrivning. Trenden vid hemflytt var att 

uppförandeproblem, känslomässiga problem och oro minskade enligt barnens och 

föräldrarnas skattningar. De individuella skattningarna gjordes enbart för Eksätras 

interna bruk, men i fig. 11 och 12 ges exempel på förändringar (CBCL) under 

behandlingstiden avseende pojkar 11 år och yngre samt pojkar 12 år och äldre.  

                                                           
21 Sv. översättning av symtomskalan. Affective problems: känslomässiga problem, Anxiety problems: Oro, 
Somatic problems: fysiska symtom, ADH problems: ADH, Oppositional Defiant problems: Trots, 
Conduct problems: Uppförandeproblem.  
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Fig. 12 Skattningar av föräldrar (CBCL) vid t1-Inskrivning och t2-hemflytt. N=3 

             Aseba DSM - orienterad skala, pojkar 11 år och yngre 
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Fig. 13 Skattningar av föräldrar (CBCL) vid t1-Inskrivning och t2-hemflytt. N= 6 

             Aseba DSM - orienterad skala, pojkar 12 år och äldre 
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Den nedre kurvan representerar normalvärden22. Det går att urskilja att barnens 

problematik domineras av ADH, trots och uppförandeproblem. De yngre pojkarna hade 

genomgående högre (kliniska) värden enligt föräldrarnas skattningar och de hade också 

den största förändringen vid hemflytt. Samtliga skattningsvärden var lägre vid hemflytt, 

dock har ADH-spektrat för de flesta fortfarande höga värden. Om man betraktar ADH 

som ett funktionshinder är det dock en framgång i psykosocial bemärkelse att andra 

                                                           
22 Normalvärden Raw Score enligt Achenbach & Rescorla (2001). 
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psykiska besvär minskar. Det ökar förutsättningarna för barnen och föräldrarna att 

hantera handikappet.  

          De två följande figurerna visar skattningar vid inflytt för de två flickorna. 

          

Fig.14. Skattningar av föräldrar (CBCL)vid t1 Inskrivning jämfört med normalvärden 

             Aseba DSM - orienterad skala, flickor 12 år och äldre 
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Fig.15 Skattningar av föräldrar (CBCL)och flickorna själva (YSR) vid t1 Inskrivning 

jämfört med normalvärden 

Aseba DSM - orienterad skala, flickor 12 år och äldre 
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Flickorna själva skattar oro och fysiska symtom högt, medan föräldrarna skattar detta 

som lågt. ADH, trots och uppförandeproblem skattas däremot högt av föräldrarna, men 

inte av flickorna själva.   
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Fig. 16  YSR, CBCL och TRF- skattningar för flickor vid t1-inskrivning   N= 2 

             DSM-orienterad skala flickor 12 år och äldre 

0

2

4

6

8

10

YSR 7,5 3,5 8 2,5 4,5 4

CBCL 9 2 0 8,5 8 8

TRF 2,5 1,5 0,5 4,5 2,5 2

Känslom. Fysiska Uppf.

probl Oro symtom ADH Trots probl.

 

Ingen av flickorna hr flyttat hem vid uppföljningens avslutning. Därför redovisas för 

dem skillnader mellan självskattning (YSR), föräldrarnas (CBCL) och lärarnas (TRF) 

skattningar vid inskrivning.  Flickorna själva uppgav kliniska värden på fysiska symtom, 

vilket varken föräldrar eller lärare gjorde. Föräldrarna skattade ADH trots och 

uppförandeproblem väsentligt högre än lärarna och flickorna själva. I tidigare refererad 

forskning beskrevs också att föräldrar i högre grad än lärare skattade ADH och 

uppförandeproblem för flickor (Ferdinand et. al., 2007) liksom att föräldrar skattade 

samtliga problem som större än barnen själva (Sahlbach-Andrae et. al. 2006). Ett 

liknande resultat kan märkas i Eksätras skattningar, med undantaget att föräldrar inte 

skattade fysiska symtom särskilt högt. En motsvarande jämförelse av pojkar vid 

inskrivning visar störst problem avseende ADH och uppförande, med en särskilt 

markant hög skattning av lärare avseende ADH.   

 

5.6 Institutionsklimatet  
I syfte att undersöka uppfattningen av behandlingsklimatet i personalgruppen användes 

COPES (Community Oriented Programs Environment Scale), en skala som mäter det 

sociala klimatet (Moos 1996, Armelius et. al 2002). Personalgruppen gjorde individuella 

skattningar vid tre tillfällen, december 2006, december 2007 och december 2008. I 

följande figur beskrivs resultatet av personalens skattning vid dessa tre tillfällen.  
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Fig. 17  Institutionsklimatet på Eksätra enligt COPES: 2006, 2007 och 2008 
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2006: N = 20 

2007: N = 16 

2008: N = 12  

En anvisning vid tolkningen är att 100 bör betraktas som ett riktvärde. Värdet är 

framtaget på grundval av skattningar av 27 behandlingsinstitutioner (Armelius 2002). Det 

är generellt alltid bra med höga värden, utom kontroll som bör ligga på 100. Eksätras 

skattningar visar på en stabilitet mellan de tre åren.  

          Den första dimensionen Relationer, gav de högsta värdena. Engagemanget och 

stödet skattades som högt, och har blivit högre under perioden. Spontanitet ligger på 100 

p. Inom den andra dimensionen, Behandlig/personlig utveckling, skattas autonomi lågt, vilket 

kan bero på barnens ålder. Hälften av barnen är under 11 år. Frågor om planering av 

tiden efter vistelsen räknas också till dimensionen, vilket kan indikera att behandlingen är 

mycket ”här och nu”-orienterad. Inriktningen mot personliga problem har ökat sedan 

starten och var 100 vid det senaste skattningstillfället.  

           Inom den tredje dimensionen Organisation/systemupprätthållande kan man utläsa att 

programklarheten uppfattas som tydligare vid de två senare skattningarna. Den skattades 

till 100, vilket betyder att syftet med behandlingen är tydlig för personalen. Ordning 

skattas högt, och värdet har stigit under perioden. Kontroll har ett ganska lågt värde, 80 

vid den senaste skattningen, vilket kan tolkas som om personalen inte fullt ut känner sig 

trygga med att de kan genomföra behandlingen optimalt.  

            Vid genomgång av de individuella skattningarna fanns inget som tydde på att  

institutionsklimatet påverkat barnens psykosociala problem, genom generellt låga eller 

höga värden vid någon speciell tidpunkt. Institutionsklimatet har enligt COPES varit 

stabilt, trots att personalomsättningen var ganska hög under de första 18 månaderna. 
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  5.7 Skolprestationer 
Samtliga skolrapporter visar att barnens närvaro, koncentration på uppgifterna samt 

prestationer har ökat under inskrivningen på Eksätra. Undantagen är de elever som 

avbrutit behandlingen, vilket kan indikera att de elever som inte kommer till ro i 

skolsituationen inte heller fortsätter behandlingen på Eksätra. Undervisningsgruppen vid 

Eksätra var mycket liten och alla elever hade ett individuellt schema, vilket troligtvis 

bidrog till att elevernas skolprestationer förbättrades. Den höga närvaron hade 

naturligtvis ett samband med närheten till skolan, skolans lokaler var inrymda på Eksätra. 

Ett svårtolkat resultat är att lärarnas skattningar enligt TRF (sid. 26-27) mellan inflyttning 

och hemflytt visade på större psykosociala problem vid hemflytten. Om man däremot 

tittar på de terminsvisa uppföljningarna som gjorts under vistelsen på Eksätra, av en och 

samma lärare, så minskar problembilden under inskrivningsterminerna. En tolkning är 

att överflytten till annan skola, till hemskolan, är ett orosmoment för eleverna.    

 

5.8 Sammanfattning av resultat 
Avslutningsvis sammanfattas utvärderingens resultat genom återkoppling till de 

inledande frågeställningarna. Resultaten diskuteras mer ingående i diskussionskapitlet. 

 

Hur förändrades barnens psykosociala problembild under placeringen på 

Eksätra? 

Enligt skattningarna med Aseba- instrumenten har barnens symtombild minskat under 

inskrivningen på Eksätra, vilket tydligast kan avläsas i utvecklingen från inskrivning till 

hemflytt. Förändringen är särskilt markant i föräldrarnas skattningar, därefter följer 

barnens egna skattningar. Lärarnas skattningar visar stor variation, vilket kan bero på att 

flera olika lärare gjort skattningar under perioden. Försiktigtvis kan man dra slutsatsen att 

vistelsen på Eksätra har enligt barnens och föräldrarnas skattningar bidragit positivt till 

barnens sociala och psykiska utveckling. Uppföljningarna visar en liknande tendens men 

de är ännu för få för att det ska vara möjligt att dra några slutsatser om hur resultatet 

vidmakthålls över tid.  

 

Hur påverkades barnens skolprestationer av placeringen? 

Enligt skolrapporterna är närvaron hög för alla barn som gick i Eksätras skola. Vid 

hemflytt sjönk närvaron något enligt de skolrapporter som inhämtats från hemskolorna. 
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En annan information enligt skolrapporterna är att barnen, under inskrivningen på 

Eksätra, successivt arbetar mer koncentrerat och presterar efterhand bättre skolresultat. 

Byte av skola kan påverka både barnens beteende och prestationer i skolan, negativt.  

 

Har Eksätra färre avbrott i placeringarna än andra placeringsalternativ? 

Eksätra har hittills haft 4 avbrott på totalt 17 inskrivna barn, c:a 23 %. I en jämförelse 

med övriga placeringar, som hade c:a 55 % avbrott, är det relativt lågt. Man bör då ta 

hänsyn till att undersökningsgruppen på Eksätra utgör endast 17 barn, knappt hälften av 

jämförelsegruppen.       
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6.  AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

6. 1  Diskussion – metod och resultat 
Arbetet med rapporten har gått under arbetsnamnet ”utvärdering”. Denna färdiga 

rapport utvärderar inte Eksätra i någon final betydelse. Den ska snarare betraktas som en 

uppföljning av de första åren på Eksätra. Data om barnens psykosociala problem och 

skolresultat har börjat ackumuleras avseende inskrivning och fram till utflyttning. Det 

finns för få data och för få barn än så länge som följts upp över längre tid, för att det ska 

vara möjligt att dra några slutsatser om behandlingens bestående resultat. Även om det 

finns goda intentioner bakom en behandling eller placeringen av ett barn så visar 

forskning dessvärre på att beteendeproblem består eller till och med ökar efter 

genomgången behandling (Andreassen, 2003). Beträffande Eksätra visar resultaten att 

barnens problem är minst just vid hemflytten, vilket stärker vikten av ett intensivt arbete 

i uppföljningsfasen.   

           Naturligtvis kan man ifrågasätta validiteten i uppföljningen när 

undersökningsgruppen är så pass liten. Det gäller särskilt om frågan gäller att svara på 

om det är Eksätras behandlingsmetod som är orsaken till resultatet. I så fall krävs ett 

större material, kontrollgrupp samt en kontroll av att det beskrivna 

behandlingsprogrammet följs. Vad man däremot kan säga är att de psykosociala 

problemen hos barnen är mindre vid hemflytt och vid den första uppföljningen, än vid 

inskrivning för den grupp barn som har undersökts. Det har också framgått att värdena 

på skattningarna överensstämmer med andra kliniska grupper i studier där Aseba använts 

(Olsson et. al., 2006; Olsson, 2003; Broberg et. al, 2001; Achenbach & Rescorla, 2001 ).    

              Psykosocial behandling kan ge positiva resultat, men lite är känt om vad 

behandlingarna innehåller. Eksätras program bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), 

ett aktivt samarbete med föräldrar och tillrättalagd skolgång utan att följa något speciellt 

”Blueprint-program”23. Behandlingsprogrammet, i form av bemötande och regler, 

beskrevs i Eksätras dokumentation men det är inte möjligt att utifrån detta dra slutsatsen 

att KBT är orsaken till resultatet. De första åren på Eksätra har snarare präglats av 

reflektioner över och omprövningar av hur arbetet har utförts, vilket är naturligt vid en 

start av en ny verksamhet. Under de senaste 1,5 åren har Eksätra dock stabiliserats 

beträffande metoder och familjearbetet har förstärkts.  
                                                           
23 En vanlig beteckning på detaljerade behandlingsprogram, där vikten av att följa programmet 
(programtrohet) betonas, för att kunna utvärdera programmets effekt.   
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Eksätra har profilerat sitt program för att passa barn och familjer med 

beteendestörningar och ADHD-problematik. Det blir allt vanligare att 

behandlingsinstitutioner inriktar sig på särskilda målgrupper. Ett problem med det är att 

olika problemgrupper i hög grad överlappar varandra (Andreassen, 2003). De allra flesta 

barn som skrivits in på Eksätra har haft en symtomprofil som motsvarar den 

problembild som man specialiserat sig på, men flera barn har också haft andra 

emotionella symtom och/eller inte så tydlig uppmärksamhetsstörning. Det verkar 

emellertid inte som om det har påverkat resultaten negativt, vilket tyder på att det finns 

öppenhet för individualiserad behandling.   

             Behandlingsklimatet visade på höga värden för engagemang och stöd, och lägre 

för autonomi (självständighet). Det förklarades tidigare med att autonomi kanske inte var 

så aktuellt för barn under 11 år. Några av delfrågorna gällde dock hur man planerade och 

diskuterade barnens framtid efter behandlingen. Enligt personalens svar fanns ett mycket 

svagt fokus på framtiden, något som  kanske behöver förstärkas redan i 

behandlingsvistelsen. Skattningen med COPES visade också att personalgruppens 

engagemang var högt, medan känslan av kontroll var något lägre. Resultaten var stabila 

över tid vilket pekar på att institutionsklimatet var stabilt trots en viss 

personalomsättning i inledningsskedet. Jämfört med andra placeringar under samma tid 

har Eksätra haft färre avbrott i behandlingen, 23 % jämfört med 55 % för andra 

placeringar. I bedömningen av det resultatet bör man beakta att jämförelsematerialet var 

en större grupp samt att inget av barnen på Eksätra placerats enbart på grund av brister i 

hemmiljön. För placering krävdes också en vilja hos föräldrarna att medverka genom 

deltagande i utbildning och uppföljningssamtal med personal.   

           I uppföljningen har i huvudsak kvantitativa metoder används. Ingen systematisk 

metod med intervjuer eller observationer har utförts, annat än samtal med föreståndare, 

psykolog och företrädare för Uppsala kommun i syfte att få bakgrundsinformation. Valet 

av kvantitativ metod, Aseba och COPES, grundades på möjligheten att jämföra Eksätra 

med andra behandlingsalternativ. Jämförelsen avseende Aseba (YSR, CBCL och TRF) 

visar att barnens problembild vid inskrivning ligger avsevärt över värdena för en 

normalpopulation. Värdena tenderade att sjunka vid hemflytt, men säkra resultat 

avseende problembild kräver en fortsatt uppföljning för att få fler data som belyser 

förändringar vid uppföljningar. Det interna bortfallet påverkar också resultaten vid 

hemflytt och uppföljningar.  
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           Ett kvalitativt metodval hade gett en annan information om Eksätra. Till exempel 

hur barn och föräldrar uppfattade behandlingen och hur personalen integrerat 

behandlingsprogrammet, och vilka eventuella problem som fanns med genomförande av 

individuella behandlingsplaner. Eftersom uppföljningen startade samtidigt som Eksätra 

sjösattes så gjordes bedömningen att utbildning och introduktion till personalen och 

föräldrarna fick företräde framför intervjuer och observationer av behandlingen. 

Däremot kan det vara av värde att i fortsatta studier av behandlingsprogrammet, 

tillsammans med fortsatt uppföljning med Aseba, även med kvalitativa metoder belysa 

behandlingens innehåll och resultat.    

            

6.2  Rekommendationer  
Med utgångspunkt i resultatet av uppföljningen och konklusioner av forskningsresultat 

inom området, föreslås följande för det fortsatta arbetet på Eksätra.  

 

1) Att fortsätta med föräldrarnas (CBCL), lärarnas (TRF) och barnens 

(YSR) skattningar  

Föräldrarnas, lärarnas och barnens skattningar bör följas över längre tid. Eftersom 

undersökningsgruppen är relativt liten i denna uppföljning samt att det finns få data 

avseende uppföljning över längre tid, rekommenderas att skattningarna fortsätter med 

tonvikt på inskrivning, hemflyttning och uppföljningar.   

 

2) Väga samman föräldrarnas, barnens och lärarnas skattningar i 

utformandet av delmål för behandlingsvistelsen 

Istället för att kontaktpersonerna skattar, vilket inte gett så hög kontinuitet, kan istället 

resultatet av föräldrarnas, barnens och lärarnas skattningar användas som underlag till 

behandlingsplaner och för att utforma delmål i dessa behandlingsplaner.  

 

3)  Utveckla föräldrasamarbetet eller i förekommande fall 

familjehemssamarbetet 

Eftersom en förändring på längre sikt, och undvikande av återplacering på annan 

institution är målet, så är det av största vikt att den positiva förändring som skett under 

vistelsen på Eksätra och tendens till fortsatt positiv utveckling, vidmakthålls genom 

intensivt stöd till föräldrarna/fosterföräldrarna. 
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4)  Utveckla samarbetet med skolan eller hemskolan 

Att gå ut grundskolan med fullständiga betyg är en viktig markör för framtida positiv 

utveckling. Institutionsplacerade barns skolgång är hittills ett försummat område, därför 

rekommenderas att Eksätra profilerar sig på skolgången, ett område som hittills inte är så 

utvecklat inom social dygnsplacering av barn och ungdom. 
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8.   BILAGOR  

 

8.1 COPES 100 Frågeformulär   
 
 
COPES (B) 
 
Detta formulär innehåller 100 påståenden om verksamheten på HVB-hemmet. Du skall ange 
om Du tycker att påståendena stämmer eller inte genom att kryssa för ett av alternativen på en 
5-gradig skala. 0 innebär STÄMMER EJ och 4 innebär STÄMMER HELT. Enkäten är 
anonym och Du skall inte skriva Ditt namn.  
 
 
BAKGRUNDSDATA:  
 
HVB-hem: ................................................................. 
 
 
1.  Dagens datum : ......./ .........../............ 
                                                 år       månad    dag 
 
 
2.  Funktion (stryk under det som gäller dig): 
 
  1. elev 
  2. behandlingspersonal, dag 
  3. behandlingspersonal, natt 
  4. övrig personal (terapeut, läkare, psykolog osv.) 
 
 
3. Kön (stryk under): 
 
  1. kvinna 
  2. man 
 
 
 
4. Födelseår: ........... 
 
 
5. Vistas/arbetar på HVB-hemmet sedan ............./........... 
                    år           mån 
 
 
6. Tidigare erfarenheter av HVB-hem/familjehem  (stryk under): 
 
  1. inga 
  2. ja, mindre än ett år 
  3. ja, mer än ett år 
 
 
 
Skriv gärna kommentarer på baksidan av formuläret.  
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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   STÄMMER   STÄMMER 
   EJ      HELT 
 1. Eleverna lägger ned mycket energi på det de gör här.  0  1 2 3  4 
 
 2. De som mår bättre hjälper dem som mår sämre.  0  1 2 3  4 
 
 3. Eleverna brukar dölja sina känslor för varandra.  0  1 2 3  4 
 
 4. Det finns inga former för elevernas delaktighet i   0  1 2 3  4 
  besluten inom denna verksamhet. 
 
 5. I denna verksamhet lägger man vikt vid träning för att komma 
        tillbaka till den vanliga skolan.     0  1 2 3  4 
 
 6. Här talar vi inte om sex  0  1 2 3  4 
 
 7. Här är det svårt att få folk att diskutera eller gräla med varandra.  0  1 2 3  4 
 
 8. Elevernas aktiviteter är noggrant planerade.  0  1 2 3  4 
 
 9. Om en elev bryter mot en regel vet han/hon vilka konsekvenser  0  1 2 3  4 
  detta för med sig. 
 
10. När planeringen för en elev är bestämd så måste eleven  0  1 2 3  4 
  följa den. 
 
11. Det här är ett livfullt och aktivt ställe.  0  1 2 3  4 
 
12. Personalen har ont om tid till att uppmuntra eleverna.  0  1 2 3  4 
 
13. Eleverna säger allt vad de vill till personalen.  0  1 2 3  4 
 
14. Eleverna kan gå härifrån när de så önskar utan att säga  0  1 2 3  4 
  vart de ska. 
 
15. Man lägger ganska lite vikt vid att lära eleverna att lösa  0  1 2 3  4 
  praktiska problem. 
 
16. Här talar man öppet om personliga problem.  0  1 2 3  4 
 
17. Det händer ofta att elever kritiserar personalen eller   0  1 2 3  4 
  skämtar om den. 
 
18. Detta är en mycket välorganiserad verksamhet.  0  1 2 3  4 
 
19. Om planeringen för en elev ändras, så förklarar alltid   0  1 2 3  4 
  personalen varför. 
 
20. Det är mycket sällan som personalen straffar eleverna  0  1 2 3  4 
  genom att beröva dem deras förmåner. 
 
21. Eleverna är stolta över denna vårdmiljö.  0  1 2 3  4 
 
22. Eleverna hjälper sällan varandra.  0  1 2 3  4 
 
23. Det är svårt att säga vad eleverna känner här.  0  1 2 3  4 
 
24. Man förväntar sig att eleverna åtar sig ledande funktioner.  0  1 2 3  4 
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   STÄMMER   STÄMMER 
   EJ      HELT 
 
25. Eleverna förväntas göra detaljerade, konkreta planer för   0  1 2 3  4 
  framtiden. 
 
26. Eleverna får sällan personliga frågor från personalen.  0  1 2 3  4 
 
27. Här grälar eleverna sällan.  0  1 2 3  4 
 
28. Personalen ser till att det alltid är rent och snyggt på   0  1 2 3  4 
  detta ställe. 
 
29. Personalen ger sällan eleverna en noggrann förklaring på    0  1 2 3  4 
  vad verksamheten går ut på. 
 
30. Elever som bryter mot regler bestraffas för detta.  0  1 2 3  4 
 
30 b. Personalen håller fast vid överenskomna konsekvenser vid regelbrott          0        1        2         3       
4                          
          ( t ex. indragna hemresor, mindre fickpengar)   
31. Det finns väldigt lite av gruppkänsla i denna verksamhet.  0  1 2 3  4 
 
32. Personalen är mycket intresserad av att följa upp hur det går   0  1 2 3  4 
  för elever sedan de lämnat verksamheten. 
 
33. Eleverna är försiktiga med vad de säger när personal är i närheten.  0  1 2 3  4 
 
34. Personalen har benägenhet att trycka ner kritik från elevernas sida.  0  1 2 3  4 
 
35. Det finns relativt lite diskussioner kring precis vad eleverna  0  1 2 3  4 
  kommer att göra när de lämnat verksamheten. 
 
36. Eleverna förväntas dela sina personliga problem med varandra.  0  1 2 3  4 
 
37. Det händer ibland att personalen grälar öppet med varandra.  0  1 2 3  4 
 
38. Detta ställe ser vanligtvis något stökigt ut.  0  1 2 3  4 
 
39. Eleverna förstår klart de regler som gäller inom verksamheten.  0  1 2 3  4 
 
40. Om en elev bråkar med en annan elev får hon det besvärligt med  0  1 2 3  4 
  personalen. 
 
41. Ytterst få elever erbjuder sig frivilligt att göra något här.  0  1 2 3  4 
 
42. Personalen berömmer alltid elever som gör saker bra.  0  1 2 3  4 
 
43. Eleverna uppmuntras starkt att uttrycka sig fritt.  0  1 2 3  4 
 
44. Eleverna kan lämna verksamheten när de så önskar.  0  1 2 3  4 
 
45. Man lägger ganska lite vikt vid att konkret planera för avslutning av   0  1 2 3  4 
  deltagande i verksamheten. 
 
46. Eleverna talar ganska lite om sitt förflutna.  0  1 2 3  4 
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                                                                                                             STÄMMER             STÄMMER                              
   EJ      HELT 
 
47. Ibland spelar eleverna varandra ett spratt.  0  1 2 3  4 
 
48. Här följer eleverna ett bestämt schema varje dag.  0  1 2 3  4 
 
49. Eleverna vet aldrig vilken personal de kommer att träffa ( som jobbar)  0  1 2 3  4 
50. Personalen styr och ställer inte med eleverna.  0  1 2 3  4 
 
51. Många av eleverna verkar bara fördriva tiden här.  0  1 2 3  4 
 
52. Personalen vet hur eleverna vill ha det.  0  1 2 3  4 
 
53. Eleverna planerar spontant sina egna aktiviteter.  0  1 2 3  4 
 
54. Eleverna kan klä sig som de vill.  0  1 2 3  4 
 
55. De flesta eleverna är mera upptagna med det förflutna än med  0  1 2 3  4 
  framtiden. 
 
56. Eleverna talar med varandra om sina mera intima personliga problem.  0  1 2 3  4 
 
57. Personalen uppmuntrar eleverna att öppet uttrycka sin ilska här.  0  1 2 3  4 
 
58. Vissa elever ser ovårdade ut.  0  1 2 3  4 
 
59. Eleverna vet alltid när personalen kommer att finnas på plats.  0  1 2 3  4 
 
60. Här är det viktigt att noga följa reglerna inom verksamheten.  0  1 2 3  4 
 
61. Det finns väldigt få sociala aktiviteter i denna verksamhet.     0  1 2 3  4 
                    (göra saker tillsammans: utflykter, lekar, spel, samtal) 
62. Personalen uteblir ibland från sina avtalade tider med eleverna.  0  1 2 3  4 
 
63. När eleverna är oense med varandra så behåller de det för sig själva.  0  1 2 3  4 
 
64. Personalen rättar sig nästan alltid efter elevernas förslag.  0  1 2 3  4 
 
65. Eleverna förväntas här att göra fortlöpande, konkreta framsteg på väg  0  1 2 3  4 
  mot sina mål. 
 
66. Personalen är huvudsakligen intresserad av att lära känna elevernas   0  1 2 3  4 
  känslor. 
 
67. Personalen börjar aldrig bråk här.  0  1 2 3  4 
 
68. Här är saker och ting ibland väldigt oorganiserade.  0  1 2 3  4 
 
69. Alla vet vem som bestämmer här.  0  1 2 3  4 
 
70. Eleverna kan tilltala personal med förnamn.  0  1 2 3  4 
 
71. Eleverna är rätt så upptagna hela tiden.  0  1 2 3  4 
 
72. Det är relativt lite gemenskap bland eleverna.  0  1 2 3  4 
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73. Här kan eleverna i allmänhet göra precis vad de vill.  0  1 2 3  4 
 
74. Mycket få elever har något ansvar inom denna verksamhet.  0  1 2 3  4 
 
75. Eleverna får lära sig konkreta, nya färdigheter inom verksamheten.  0  1 2 3  4 
 
76. Eleverna talar sällan med varandra om sina personliga problem.  0  1 2 3  4 
 
 
77. Eleverna beklagar sig ofta. 0 1 2 3 4 
 
78. Det är ofta ovårdat i matsal och TV-rum. 0 1 2 3 4 
 
79. Folk ändrar ständigt sin uppfattning här. 0 1 2 3 4 
 
80. Eleverna får avbryta när personalen talar. 0 1 2 3 4 
 
81. Diskussionerna är mycket intressanta här. 0 1 2 3 4 
 
82. Var och en av eleverna får här rätt så mycket uppmärksamhet. 0 1 2 3 4 
 
83. Eleverna döljer sina känslor för personalen. 0 1 2 3 4 
 
84. Eleverna uppmuntras starkt att bli självständiga. 0 1 2 3 4 
 
85. Personalen bryr sig mer om elevernas känslor än om deras  0 1 2 3 4 
  praktiska problem. 
 
86. Eleverna uppmuntras sällan att diskutera sina personaliga  0 1 2 3 4 
  problem här. 
 
87. Här tycker personalen att det är sunt att bråka med varandra. 0 1 2 3 4 
 
88. Eleverna får sällan vänta när de har avtalade tider med personalen. 0 1 2 3 4 
 
89. Eleverna vet aldrig riktigt när man anser dem vara klara att lämna 0 1 2 3 4 
  verksamheten. 
 
90. Om eleverna inte följer reglerna förflyttas de härifrån eller 0 1 2 3 4 
  avstängs från verksamheten. 
 
91. Eleverna gör ofta saker tillsammans under helgerna. 0 1 2 3 4 
 
92. Personalen anstränger sig för att hjälpa nya elever att bli 0 1 2 3 4 
  hemmastadda. 
 
93. Eleverna uppmuntras starkt att uttrycka sina känslor. 0 1 2 3 4 
 
94. Personalen ger sällan efter för påtryckningar från eleverna. 0 1 2 3 4 
 
95. Eleverna måste lägga upp en detaljerad planering innan de kan lämna  0 1 2 3 4 
  verksamheten. 
 
96. Eleverna uppmuntras starkt av personalen att tala om sådant som  
        hänt tidigare                         0 1 2 3 4 
 
97. Eleverna blir sällan arga här. 0 1 2 3 4 
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98. Personalen uppmuntrar starkt eleverna att vara rena och snygga. 0 1 2 3 4 
 
99. Här ändras reglerna ofta. 0 1 2 3 4 
 
100. Personalen bestämmer och upprätthåller alla regler här. 0 1 2 3 4 
 
 
KONTROLLERA ATT DU HAR BESVARAT SAMTLIGA FRÅGOR! 
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8.2   Skolrapport 

 

UPPFÖLJNING  Skolrapport Eksätra                                        Elev nr…………           Termin nr………. 
 

� Utgångsläge (endast första terminen) 
� Närvaro 
� Skolprestationer 

 

Utgångsläge ( endast termin ett). Sammanfattning av hemskolans bedömning beträffande närvaro 

och skolprestationer: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Närvaro.  
 
Närvaro i procent (%) av den totala lektionstiden under terminen…………….. 
 
Kommer för sent :  
 

� Aldrig 
� Någon gång 
� Ganska ofta 
� Mycket ofta 

 
(kryssa för det alternativ som stämmer bäst denna termin) 
 
Kommer igång med skolarbetet:  
 

� Direkt  
� Efter en stund 
� Efter halva arbetspasset  
� När arbetspasset nästan är slut  
� Kommer oftast inte igång under arbetspasset  

              
(kryssa för det alternativ som stämmer bäst denna termin) 
 
Kommentarer om närvaron: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Skolprestationer  
 
Eleven har vid terminens slut presterat jämförbart med kraven för sin årskurs i följande ämnen 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Eleven har presterat något under kraven för sin årskurs i följande ämnen 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Eleven har vid terminens slut presterat väsentligt under kraven för sin årskurs i följande ämnen 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Eleven har presterat något mer än kraven för sin årskurs i följande ämnen 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eleven har vid terminens slut presterat väsentligt mer än kraven för sin årskurs i följande ämnen 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kommentarer om skolarbetet: ( T ex iakttagelser av förändringar, händelser som på ett positivt eller 
negativt sätt påverkat skolarbetet)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.4 Information till föräldrar  
  
 2005 10 21       

 Informationsbrev om Utvärdering av Eksätra 
  
  
Verksamheten på Eksätra HVB-hem som startade hösten 2005, kommer att följas av en 
utvärdering som planeras pågå under tre år. Slutlig avrapportering är planerad till våren 2008. Ert 
och ert barns medverkan är av stor betydelse för utvärderingens genomförande och jag vill med 
detta brev informera om utvärderingens syfte samt beskriva vilka forskningsetiska regler som 
gäller för utvärderingen. 
  
Syftet med utvärderingen av Eksätra HVB-hem är att följa upp barnens/elevernas sociala och 
psykiska utveckling under inskrivningen på Eksätra för att:  
  
§         värdera behandlingens och skolundervisningens betydelse för  
barnens/elevernas utveckling  
  
§         undersöka om behandlingstiderna blir kortare än vad de hittills blivit  
för barn och ungdomar som placerats utanför kommunen. 
        
I utförandet av utvärderingen följs de forskningsetiska regler som publicerats av Humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 1990, nuvarande Forskningsrådet. I dessa 
regler ställs krav på: 
  
§           Information 
§           Samtycke 
§           Konfidentialitet (rätt till anonymitet) 
§           Nyttjande 
§          Dessutom hör det till god sed inom forskning att alltid iaktta värdet av forskningen i 
relation till eventuell skada för individen.  
  
Utvärderingen kommer att genomföras med instrumenten CBCL (Child Behaviour Checklist), 
YSR (Youth Self Report) och TRF (Teacher Report Form). Dessa tre instrument ger en 
bedömning ur tre perspektiv: Förälder/Närstående/vårdare, Barnet själv och Läraren. Syftet är 
att undersöka om behandlingen och undervisningen ger förväntat resultat. Barnets förälder fyller i 
CBCL-formuläret vid inskrivningen och sedan två gånger vid uppföljningen, efter behandlingens 
avslutning. Under vistelsen på Eksätra fyller personalen i formuläret. CBCL är en 
beteendeskattningsskala där man svarar på frågor om upplevd kompetens och upplevda problem. 
YSR, som barnen själva fyller i består av samma frågor, men formulerade utifrån barnens 
perspektiv. Institutionsklimatet, d.v.s. hur barnen respektive personalen upplever 
behandlingsmiljön kommer också att utvärderas med instrumentet COPES ( Community 
Oriented Programs Environment Scale). Det betyder att Era barn vid utskrivningen får ge sitt 
omdöme om relationer till personalen och andra barn, om sin egen personliga utveckling och om 
ordning, tydlighet och organisation på Eksätra. Frågorna till barnen är formulerade som 
påståenden, som man kan hålla med om, inte hålla med om i olika grad. Om Ni vill veta mer om  
utvärderingsinstrumenten kan Ni ladda ned Kyhle Westermark & Sallnäs (2004) pilotstudie via 
Socialstyrelsens hemsida: (http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8619/2004-112-
5.htm).    
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Samtycke ska inhämtas av de medverkande. Det betyder i Ert fall att samtycke inhämtas i 
samband med att Ni får förfrågan om att fylla i det första CBCL- formuläret i samband med 
inskrivningen av Ert barn. För barn under 15 år inhämtas också förälders samtycke. 
  
Kravet på konfidentialitet betyder att alla har rätt att vara anonyma och att alla uppgifter ska vara 
avidentifierade, d.v.s. ingen individ som deltar i utvärderingen ska kunna kännas igen. Inga 
personuppgifter kommer att kopplas till resultaten av mätningarna eftersom syftet med dessa är 
att se om behandlingen på Eksätra leder till utveckling av sociala färdigheter och bättre  
skolresultat.  
  
Nyttjandekravet betyder att datamaterialet och resultatet inte får användas i annat syfte än 
forskning, d.v.s. uppgifter som lämnas i samband med utvärderingen kan inte användas i annat 
syfte.  
  
Avslutningsvis vill jag framföra att det är viktigt för HVB- hemmens kvalitetsutveckling och 
analys av behandlingsresultat, att systematiska utvärderingar blir av.  Er medverkan är naturligtvis 
frivillig och samtidigt en förutsättning för att utvärderingen ska kunna genomföras. Vi sätter stort 
värde på Er medverkan och svarar gärna på frågor som Ni har om utvärderingen och syftet med 
den.  Information om utvärderingen kommer också att ges i samband med informationsmöten 
som anordnas av Eksätra. Om Ni har frågor direkt om utvärderingen, är Ni välkomna att vända 
Er till:  
  
Katarina Piuva 
Fil. dr.  
Institutionen för socialt arbete 
Stockholms Universitet 
Telefon: 
08-6747381 
Mobil: 
070-7532425 
Mail: katarina.piuva@socarb.su.se  
  
Ni kan också vända er till Tiina Holmberg Bergman eller Alexander Weinehall på Eksätra, som 
kan förmedla Era frågor om och synpunkter på utvärderingen.   
  
Bifogas: 
Utdrag ur Forskningsrådets etiska regler 
  
  
 Utdrag  ur Forskningsrådets etiska regler 
(Originaldokument tillgängligt på  
http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf) 
  
  
 
Informationskravet 
  
Regel 1 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
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omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta. 
  
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta krav kan 
konkretiseras i följande regler: 
  
Regel 2 
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 
samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 
år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 
  
Regel 3 
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 
på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sinmedverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem. Vid forskning då deltagarna är aktiva är denna regel tämligen oproblematisk. 
Om en deltagare vill avbryta sin medverkan t.ex. mitt i en intervju står det honom/henne fritt att 
göra detta. 
  
Regel 4 
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
  
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 
  
Regel 5 
All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 
sådana uppgifter. 
  
  
Regel 6 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 
som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna. 
  
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 
  
Regel 7 
Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Generellt gäller att personuppgifter 
insamlade för forskningsändamål endast bör doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder 
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sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen 
insamlade materialet utlovat. 
  
  
Regel 8 
Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 
direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den 
berörda. Den som deltagit i en undersökning som uppgiftslämnare eller försöksperson bör få 
åberopa forskningsresultat i samband med egen begäran om hjälp eller vård från t.ex. sociala 
myndigheter. Däremot får alltså inte forskningsresultat användas av exempelvis sociala 
myndigheter för att mot undersökningsdeltagarnas vilja bereda dem vård, utsätta dem för 
tvångsintagning eller dylikt. Vid planering av forskning måste projektledaren/forskaren överväga 
riskerna för att resultaten utnyttjas felaktigt på det sätt som omnämns i reglerna 7 och 8 och i 
tillämpliga fall vidta adekvata motåtgärder. I tveksamma fall rekommenderas samråd med kolleger 
eller med Ämnesrådets etikkommitté. 
  
Rekommendationer 
Utöver ovanstående principer och regler vill Ämnesrådet utfärda ett par rekommendationer som 
alltså inte kan anses ha samma tyngd som de åtta ovan redovisade reglerna men som ändå pekar 
på några förhållningssätt i forskningsprocessen som Ämnesrådet anser angelägna och önskvärda. 
  
 
 
Rekommendation 1 
Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av 
etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den 
publiceras. Denna rekommendation får inte tolkas så att t.ex. de som är föremål för forskning 
skall kunna hindra publicering av för dem negativa forskningsresultat. Om individuella uppgifts-
lämnare eller andra berörda känner sig negativt berörda eller orättmätigt kritiserade av forskarens 
tolkningar och slutsatser, bör värdet av det förväntade kunskapstillskottet vägas mot de negativa 
konsekvenserna för de berörda av en eventuell publicering. 
  
Rekommendation 2 
Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra 
berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att 
publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. Ett i praktiken enkelt 
sätt att kartlägga uppgiftslämnarnas intresse för sådan information är att vid  
enkätundersökningar låta uppgiftslämnarna med ett kryss markera om de är intresserade av att få 
bibliografiska uppgifter och en sammanfattning (kort redovisning av huvudresultaten). De 
medverkande kan ha ett berättigat krav på att få veta hur deras uppgifter använts och vilka 
slutsatser forskaren kommit till. En sådan information kan också göra att de upplever sin 
medverkan som mera meningsfull. Ur forskarsamhällets synpunkt är det viktigt att föra ut 
undersökningsresultat till dem som på olika sätt är berörda. Särskilt den samhällsvetenskapliga 
forskningen är i hög grad beroende av att medborgarna är villiga att medverka i olika slag av 
empiriska studier. Även ur den synpunkten är det viktigt att forskningsresultaten sprids. 
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