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1. Inledning  

Bakgrund till uppföljningen 
Personal och arbetsledning från HVB-hemmet Fyren i Ljungby kommun kontaktade i maj 
2016 IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och 
missbruksvården) och den aktuella forskaren på Linnéuniversitetet då verksamheten var 
intresserad av att följa upp hur det går för de ungdomar med olika typer av psykosociala 
problem som varit föremål för deras behandling. Den huvudsakliga tanken var att de ville få 
en ökad kunskap om sin målgrupp och sin verksamhet. Denna rapport redogör för det 
gemensamma arbete som har genomförts med ett särskilt fokus resultatet av den uppföljning 
som har genomförts. 
 
Flera tidigare utredningar och rapporter i Sverige har pekat på brister i resultat och effekter i 
socialtjänst till följd av arbetssätt och metoder som saknar vetenskapligt stöd (Socialstyrelsen 
2001; SOU 2008; 2009). Det talas även idag om en sedan länge existerande klyfta mellan 
praktik och forskning. Dels anses inte forskare intressera sig för studier kring resultat av olika 
metoder eller behandlingsprogram, dels tar socialarbetare inte i tillräcklig omfattning del av 
eller använder forskningsresultat i sitt vardagliga arbete. Istället lutar de sig främst mot egen 
eller kollegors erfarenhet.  
   Börjeson (2005) har diskuterat relationen mellan forskning och praktik inom socialt arbete. 
Han menar att retoriken om klyftan mellan forskning och praktik är problematisk och istället 
bidrar till att cementera misstron, genom att förstärka bilden av praktikerns bristande 
självtillit i sitt vardagliga arbete och forskarens bristfälliga praxiserfarenhet. Börjeson tar 
avstånd från föreställningen om att det är forskningen som enkelriktat ska producera och 
leverera relevant kunskap till den okunnige praktiken:  
 

De mest intressanta och innovativa försöken att kunskapsberika den sociala praktiken 
utgår i själva verket från att man upphäver gränsdragningen mellan den 
kunskapsproducerande arenan och praktikfältet. Den ständigt pågående diskussionen om 
hur man skall förmedla relevanta kunskaper till praktikern tar en annan vändning om 
man ser att också praktikfältet är kunskapsproducerande (Börjeson 2005, s. 216).  

 
Från politikers och myndigheters håll har kunskapsutveckling och en inriktning mot en 
evidensbaserad praktik förespråkats (Socialstyrelsen 2008; SOU 2008). Kortfattat innebär det 
en förändrad arbetsform, där tidigare metodiker och interventioner som främst grundats på 
traditioner och erfarenhetsbaserad kunskap ersätts av arbetssätt som bedöms ha bästa 
tillgängliga vetenskapliga stöd. Dessa bedömningar baseras på en sammanvägning av aktuellt 
vetenskapligt stöd, praktikers professionella erfarenhet som grundas i egna kontinuerliga 
uppföljningar av sitt arbete samt brukares behov och önskemål. Evidensbaserad praktik 
(EBP) har varit föremål för en omfattande debatt och kritik inom socialt arbete (Bergmark & 
Lundström 2011a). Den ursprungliga EBP-modellen har även visat sig vara alltför komplex 
och svår att implementera i praktiken (Bergmark & Lundström 2011b). Det senaste decenniet 
har ett flertal svenska forskare betonat att forskningsöversikter och riktlinjer inom det sociala 
området behöver kompletteras med en mer praktiknära kunskapsproduktion som i högre grad 
tar hänsyn till de komplexa och svåra utmaningar som både praktiker och forskare möter och 
som inte uppfattar praktiker som passiva mottagare av ny kunskap (Bergmark & Oscarsson 
2006; Morén & Blom 2003). 
 
IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården) vid 
Linnéuniversitetet har en lång tradition av projekt som bedrivs i nära samverkan mellan 
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praktiker och forskare. Tanken är att praktikers kunskap och erfarenhet förenas med forskares 
kritiska och granskande perspektiv, med syfte att den kunskap som genereras ska vara till 
nytta för båda parter (Jenner & Segraeus 1996). Denna gränsöverskridande intention lever 
kvar inom forskningsmiljön och ett flertal praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt har 
genomförts de senaste tio åren (Anderberg & Dahlberg 2009; 2010; 2014; Anderberg m.fl. 
2015). Det aktuella projektet grundas på en samverkan mellan praktiker och forskare med ett 
förhållningssätt till kunskapsutveckling som bygger på demokratisk och interaktiv grund samt 
på en strävan att den ömsesidiga kunskapsproduktionen även bidrar till en ökad användning 
av den nya kunskapen (Patton 2008). 

Om uppföljning av behandling 
Tanken med att genomföra uppföljningar för verksamheter som vänder sig till ungdomar med 
psykosociala problem kan ha flera olika utgångspunkter eller bevekelsegrunder, t.ex. 
professionella, etiska eller juridiska. Att följa upp ungdomar för att undersöka hur det går för 
dem rimmar väl med socialtjänstens och ungdomsvårdens huvudsakliga målsättning, d.v.s. att 
det sker någon form av förändring. Antingen för den unge själv, eller av dennes livsvillkor. 
Ur ett professionellt perspektiv är det således betydelsefullt för behandlingspersonal att få en 
ökad kunskap och förståelse för ungdomars problem och behov, men också om resultatet av 
den behandling som ges. Denna kunskap kan i sin tur ligga till grund för kritisk reflektion och 
i sin förlängning även för kvalitets- och metodutveckling. Lokal uppföljning kan på så sätt 
utgöra en betydelsefull del i uppbyggnaden av en kunskapsbaserad praktik (Anderberg & 
Dahlberg 2009; Bergmark & Oscarsson 2006).  
   Nära kopplade till professionella aspekter är de etiska perspektiven på uppföljning. 
Eftersom många ungdomar har en svag eller utsatt position i samhället och påbörjar kontakter 
med missbruksvården mer eller mindre frivilligt är det därför viktigt att kunna legitimera 
dessa insatser med stöd för att de ”för något gott med sig” (Börjeson, 2005, s. 224). 
Uppföljning av klienter och patienter är en aktivitet som också är lagstadgad, i 
Socialtjänstlagen med syfte att fastställa hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav 
och tillgodoser enskildas behov samt hur dessa uppfattar verksamhetens kvalitet (SOU 2008).  
   En mycket viktig, men ofta bortglömd eller ignorerad aspekt av att följa upp sitt 
behandlingsarbete är att det i sig kan ge bättre utfall och resultat. Ett flertal studier har visat 
på att uppföljning kan ha förstärkande effekter för de individer som är berörda (Project 
MATCH Research Group 1997; Waldron m.fl. 2005; Winters m.fl. 2013). Det har också visat 
sig uppmuntra och förstärka engagemanget hos behandlare under pågående behandlingsinsats 
(Carroll 1997). Att kontakta patienter för uppföljning kan förutom det kliniska värdet också 
ha en förebyggande funktion genom att de förnyade kontakterna även kan leda till tidigare 
upptäckt av fortsatt problematik (McLellan m.fl. 2005).  
   Uppföljning och utvärdering kan utöver dessa mer professionella utgångspunkter även ha 
andra mer eller mindre uttalade skäl, t.ex. att dessa aktiviteter även syftar till politikers och 
beslutsfattares kontroll av om verksamheter lever upp till fastställda målsättningar och 
kvalitetskrav (Socialstyrelsen 2014; Vedung 1998). 
 
Även om uppföljning och utvärdering numera är lagstadgade aktiviteter i Socialtjänstlagen 
tycks det fortfarande vara ovanligt att både offentliga och privata verksamheter inom 
ungdomsvården tar reda på resultatet av de sociala interventioner de använder 
(Socialstyrelsen 2014; 2016). En förklaring är att det är komplicerat att få till stånd 
uppföljning av klienter i reguljära verksamheter (Abrahamsson & Tryggvesson 2009; 
Alexandersson 2006). Svårigheterna kan bl.a. handla om att det saknas tillräckligt med tid 
och resurser för att genomföra uppföljningsintervjuer vid sidan av det vardagliga 
klientarbetet. Brist på kunskap och kompetens om tillvägagångssätt för att sammanställa 
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insamlade uppgifter eller utvärdera verksamheten på ett vederhäftigt sätt är också vanligt 
förekommande hinder. Det saknas dessutom sanktioner eller incitament från statliga 
myndigheter för organisationer inom ungdomsvården som stimulerar till utvärdering av deras 
verksamheter.  
   Det tycks vara särskilt svårt att genomföra uppföljningar med ungdomar med psykosociala 
problem, då många inte vill medverka eller är svåra att nå efter avslutad behandling 
(Nordqvist 2005). Svenska uppföljningsstudier kring ungdomar med sociala problem har 
genomförts i relativt begränsad omfattning (Vinnerljung & Andreassen 2015). Det ligger 
således en stor utmaning i att ta sig an ett projekt som syftar till att undersöka hur det går för 
ungdomar som genomgått behandling på ett HVB-hem.  

Projektets och rapportens syfte  
Att följa upp klienter inom socialtjänsten eller ungdomar inom ungdomssvården har fått en 
allt större uppmärksamhet under det senaste decenniet. Föreliggande rapport beskriver, 
analyserar och diskuterar hur det har gått för de ungdomar som har varit aktuella för 
behandling på HVB-hemmet Fyren i Ljungby kommun och skrivit ut under åren 2009-2015. 
Ett överordnat syfte inom projektet har varit att uppföljningen ska ge personalen en ökad 
kunskap och beprövad erfarenhet om sin målgrupp och den förändring de genomgår. Det 
aktuella projektet har bedrivits i nära samverkan mellan personal på Fyren och forskare från 
Linnéuniversitetet i Växjö.  
 
I Linnéuniversitetets uppdrag ingick att bistå med vetenskaplig handledning under 
uppföljnings- och utvärderingsprocessen, medan Ljungby kommun ansvarade för 
uppföljningens genomförande, insamling av data samt arrangerande av ett reflekterande 
seminarium med berörd personal. I handledningen ingick att personal och forskare 
gemensamt tog fram uppföljningsunderlag, medan ansvarig forskare bearbetade och 
analyserade det insamlade underlaget. Ansvarig forskare har varit fil.dr. i socialt arbete Mats 
Anderberg.  
 
Denna rapport redogör inledningsvis för aktuell forskning om ungdomar med psykosociala 
problem i HVB-vård, beskriver sedan projektets utgångspunkter och genomförande med 
särskilt fokus på uppföljningens resultat samt avslutar med analys, diskussion och slutsatser. 
Delar av rapporten är skriven av personal på Fyren. 

2. Vad säger forskningen om ungdomar i HVB-vård? 
Följande litteraturgenomgång omfattar både teoretiska och forskningsmässiga aspekter om 
ungdomar med sociala problem och vilka arbetssätt och metoder som är framgångsrika.  

Teoretiska perspektiv på ungdomar med psykosociala problem 
För preventions- och behandlingsinsatser riktade till ungdomar som riskerar att utveckla olika 
typer av sociala problem, är teorier om risk- och skyddsfaktorer numera väletablerade 
(Andershed & Andershed 2005; Andreassen 2003; Ferrer Wreder m.fl. 2005; Hawkins m.fl. 
1992; Sundell & Forster 2005). Risk- och skyddsfaktorerna kan öka respektive minska risken 
för en ogynnsam utveckling och framtida problem i form av psykisk ohälsa, missbruk och 
kriminalitet. De anges i relation till fyra huvudsakliga nivåer: individen och dennes vänner, 
familjen, skolan och närsamhället.  
   Riskfaktorer som kan kopplas till individen eller dennes kamrater är bl.a. tidig debut i 
alkohol- eller narkotikaanvändning, positiv attityd till droger och kriminella handlingar, 
vänner som använder droger samt till individuella aspekter som impulsivitet och psykiska 
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problem. Skyddsfaktorer omfattar god social förmåga, stark självkänsla samt positiva 
kamratrelationer. 
   På familjenivå rör riskfaktorerna t.ex. hög konfliktnivå i familjen, att föräldrar använder 
alkohol och droger eller ät inkonsekventa i sin uppfostran. Skyddsfaktorer utgörs omvänt av 
god familjeanknytning och ett engagerat föräldraskap. 
   Identifierade riskfaktorer relaterade till skolan är otrivsel och dåligt skolklimat, att elevers 
anknytning till skolan är dålig samt misslyckande i skolarbetet. Skolmisslyckande har i ett 
flertal studier visat sig vara en särskilt inflytelserik riskfaktor för utvecklandet av alkohol- 
och narkotikaproblem (Gauffin m.fl. 2013; 2015; Hawkins m.fl. 1992; Stone m.fl. 2012), 
kriminalitet (Bäckman m.fl. 2014) och psykisk ohälsa (Björkenstam m.fl. 2011; 
Socialstyrelsen 2010), samt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden (Skolverket 
2008). Omvänt hänger en god anknytning till skolan och goda skolresultat samman med en 
minskad risk för individuella och psykosociala problem som ung vuxen (Stone m.fl. 2012).  
   Samhälleliga riskfaktorer handlar om uppväxt och boende i lokalsamhällen som präglas av 
fattigdom och social utslagning samt hög tillgänglighet till droger. Skyddsfaktorer på 
samhällsnivå kan t.ex. vara en trygg omgivning och låg tolerans mot normöverträdelser. 
Samhälleliga riskfaktorer tycks dock ha svagare samband med problemutveckling jämfört 
med individ-, familje- och skolfaktorer (Hemphill m.fl. 2011).  
 
Det finns en märkbar kumulativ effekt genom att ju fler riskfaktorer som föreligger hos den 
unge, desto större är sannolikheten för att denne ska utveckla allvarligare problem, som t.ex. 
psykisk sjukdom, missbruksproblem och kriminalitet (Hawkins et al. 1992).   
   Grundtanken i behandling för olika typer av sociala problem är att reducera de riskfaktorer 
som finns hos ungdomarna och samtidigt förstärka skyddsfaktorerna. Om dessa förhållanden 
kan påverkas under behandlingstiden finns potential för en positiv utveckling (Shekhtmeyster 
m.fl. 2011; Sundell & Forster 2005). Flera av dessa faktorer blir därmed viktiga att följa upp 
och efter avslutad insats åskådliggöra de förändringar som har skett (Anderberg & Dahlberg 
2014; Waldron m.fl. 2005). Det intervjuformulär som har använts i denna uppföljning bygger 
därför på detta perspektiv.  
 
En annan grundläggande teoribildning i behandlingsarbete med ungdomar är risk-, behovs- 
och responsivitetsprincipen (Andreassen 2003; Andrews m.fl. 1990). Den förstnämnda 
principen innebär att nivån på behandlingen bör anpassas till den risknivå som föreligger, 
d.v.s. de ungdomar som uppvisar hög risk för att fortsätta utveckla psykosociala problem 
behöver mer omfattande och intensiva behandlingsinsatser i jämförelse med ungdomar som 
har lägre risk för detta. Med behovsprincipen menas att behandlingsarbetet bör fokusera på 
påverkbara riskfaktorer inom de specifika livsområden som uppmärksammas. 
Responsivitetsprincipen tar fasta på att behandlingen behöver matcha den unges individuella 
karaktärsdrag och inlärningsförmåga för skapandet av en god arbetsallians och ett optimalt 
resultat.  
 
Om institutionsvård för ungdomar med psykosociala problem 
Inledningsvis kan det, utifrån en samlad och omfattande forskning, fastslås att 
institutionsbehandling av barn och ungdomar är en sista utväg när alla andra mer öppna 
behandlingsalternativ prövats. Anledningen är att det går sämre för ungdomar som placerats 
på institution när det gäller skolgång, hälsa, kriminalitet och missbruksproblem. Det beror på 
att institutionsmiljön i sig riskerar att skapa en negativ kultur som kan bidra till en försämrad 
utveckling för de boende, t.ex. i form av ökad narkotikaanvändning och kriminalitet i 
jämförelse med ungdomar med liknande problematik som inte fått någon behandling alls 
(Vinnerljung & Andreassen 2015; Levin 1998). En negativ institutionskultur innebär att 
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yngre eller mindre erfarna ungdomar skolas in i negativa värderingar och erfarenheter från 
äldre ungdomar med en allvarligare problematik: ”Kontakt med andra antisociala ungdomar 
är generellt en av de starkaste prediktorerna för att utveckla och upprätthålla 
beteendeproblem” (Andreassen 2003, s. 344). En mycket viktig aspekt är således att inte föra 
samman ungdomar med alltför olika problemnivåer på en och samma institution.  
 
Hur kan man då hantera och komma tillrätta med dessa utmaningar? Forskningen har 
identifierat ett antal betydelsefulla strategier och faktorer kring institutionsplacerade 
ungdomar. Följande redogörelse baseras huvudsakligen på omfattande forskningsöversikter 
(Andreassen 2003; Tripodi 2009; Vinnerljung & Andreassen 2015; Winters m.fl. 2013), men 
även på andra studier: 
 
En grundläggande aspekt är att institutionerna helst ska vara små och familjeliknande med 
nära och tät koppling till ”normalsamhället”. För att lyckas åstadkomma förändring och goda 
resultat krävs stabila och välorganiserade verksamheter med låg personalomsättning. Det är 
också viktigt med en tydlig och realistisk målsättning. Struktur och beteendereglering 
upprätthålls genom en uppsättning med få tydliga regler och sanktioner, t.ex. inga droger, 
inga hot, inget våld. Institutionen ska samtidigt ge ungdomar autonomi, kontroll och 
individuellt inflytande över det vardagliga livet (i relation till krav på säkerhet och trygghet) 
samt skapa förutsägbarhet kring vardagliga aktiviteter, t.ex. när individuella samtal eller 
gruppsessioner, skola/praktik, deltagande i städning, matlagning etc. sker.  
 
Personal på institutionen ska ha relevant utbildning och en samsyn om hur de unga ska 
bemötas och behandlas samt ha förmåga att skapa terapeutiska allianser med dem genom 
enighet om behandlingsmål, ömsesidig förmåga att samarbeta om uppgifter för att nå dessa 
mål och att kunna upprätta en förtrolig och ömsesidigt respektfull relation till dem. Personal 
ska vid behov kunna ge emotionellt stöd samt hjälpa den unge att förstå sitt agerande och de 
känslor som kan uppstå i olika vardagliga och mellanmänskliga situationer.  
 
Behandlingen ska innehålla multipla komponenter och omfatta samtliga betydelsefulla 
områden i den unges liv, d.v.s. individen själv, familjen, vännerna, fritiden, och den dagliga 
sysselsättningen. Den ska vara välstrukturerad och fokuserad på identifierade behov som är 
påverkbara (med stöd av en inledande problem- och behovsinventering), t.ex. kring skolgång, 
kriminalitet och familjerelationer samt vara inriktad på beteendeförändring och förbättrade 
sociala färdigheter. Behandlingen bör innehålla en påtaglig och tydligt uttalad kognitiv 
komponent som innefattar såväl modellinlärning som social färdighetsträning, d.v.s. fokuserar 
på förändring av både tankesätt och beteende. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i ett flertal 
studier visat sig vara en effektiv metod för den aktuella målgruppen som stöd i att bättre 
förstå kopplingen mellan motiv bakom och konsekvenser av eget beteende, samt för att 
utveckla nya strategier och sätt att stärka sin självkontroll. Metoden ska även omfatta träning 
i sociala färdigheter som syftar till att bemästra svåra situationer och öka förmågan till 
problemlösning. 
   Personal ska involvera föräldrar och nätverk i behandling och upprätta samverkan med 
andra betydelsefulla aktörer och professionella som finns kring den unge (t.ex. skola, 
praktikplats, socialtjänst, psykiatri, kriminalvård) samt möjliggöra för dem att etablera 
omfattande kontakter med normalsamhället och skapa prosociala relationer med 
”normalfungerande” ungdomar utanför institutionen under och efter vistelsen, t.ex. via 
regelbundna fritidsaktiviteter eller deltagande i föreningsliv. Om ungdomar med en 
misslyckad skolgång bakom sig får möjlighet till ett socialt och pedagogiskt stöd inom detta 
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område, minskar risken för fortsatt problemutveckling. Insatser för förbättrad skolgång har 
visat sig ge särskilt goda resultat. 
  
Eftervård och utslussning har i ett flertal studier visat sig vara av stor betydelse för att de 
förändringar som förhoppningsvis uppnåtts under behandling ska kvarstå. Eftervården 
grundläggs redan under institutionsvistelsen och fungerar bäst när den individualiseras och 
riktas mot klientens riskfaktorer samt när t.ex. familj och sysselsättning också inryms i 
eftervårdplaneringen. Nedanstående figur illustrerar hur behandlingen löper från en 
inledningsvis omfattande struktur och stark reglering till en successiv alltmer ostrukturerad 
behandling med ett allt tydligare fokus på ökad frihet och ökat ansvarstagande hos klienten 
(se Andreassen 2003, s. 318): 
 

 
 
Institutionen ska ha en systematisk dokumentation som möjliggör uppföljning och 
utvärdering av behandlingsresultat. 

Om miljöterapi 
De flesta institutioner som vänder sig till ungdomar med olika typer av psykosociala problem 
bygger på en miljöterapeutisk grund med syfte att i nära samspel mellan personal och 
ungdomar erbjuda en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och 
positiv utveckling. En sådan grund kännetecknas vanligen av följande principer (Jenner 
2000): 
 

• Öppen kommunikation om vad som planeras och om vad man tycker och känner 
• Gemensamma diskussioner och demokratiska beslut om behandlingens innehåll och 

institutionens skötsel 
• Ungdomarna förväntas delta i såväl sin egen som i övriga deltagares behandling, även 

om personalen har det yttersta verksamhetsansvaret 
• Symptomtolerans; d.v.s. man accepterar en viss negativ handling och använder sig 

istället av situationen och utforskar gemensamt varför personen handlar på just ett 
sådant sätt 
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• Ständig granskning och verklighetskonfrontation, där alla vardagssituationer utnyttjas 
för att identifiera och bearbeta problem 

• Personal och ungdomar samverkar aktivt mot ett gemensamt mål i behandlingen. 
• In- och utskrivningar ska vara frivilliga och grundas i den unges egen vilja 
• Verksamheten ska bedrivas i ständig kontakt med samhället och människor utanför 

institutionen 
 
Miljöterapi i relation till ungdomar med psykosociala problem har ett relativt svagt stöd i 
forskning och ska snarare ses som en plattform som behöver kompletteras med andra 
verksamma behandlingskomponenter och interventioner för att en positiv utveckling ska ske 
(Tripodi 2009). Studier har dock visat på stora skillnader i resultat mellan olika typer av 
institutionsbehandling för barn och ungdomar (Vinnerljung & Andreassen 2015). 

3. Metod 
Presentationen i detta avsnitt beskriver uppföljningens urval, bortfall, planering och 
genomförande samt den behandling som de ungdomar som följts upp har varit föremål för.  

Urval och bortfall 
Utvärderingen baseras på uppgifter om ungdomar som har varit placerade på Fyren och 
skrivits ut mellan åren 2009 och 2015 och avslutat kontakten. Totalt rörde det sig om 53 
ungdomar som var aktuella för uppföljning inom den aktuella perioden efter det att 
akutplacerade ungdomar borträknats (se figur 1). En akutplacering är en ungdom som varit 
placerad upp till 14 dagar. Av dessa blev sammantaget 43 ungdomar (81 procent) föremål för 
uppföljning kring deras nuvarande situation. Bortfallet består således av 10 ungdomar och 
beror enligt personal dels på att man saknat aktuella kontaktuppgifter till vare sig ungdomen 
eller dess nätverk så att uppgifter inte har kunnat hämtas in, dels på att några ungdomar har 
valt att inte medverka. Anledningen till att man inte har velat medverka är individuell men 
troligen har en negativ eller skeptisk syn på socialtjänsten spelat en stor roll i sammanhanget. 
Några av de ungdomar som ingår i bortfallet har enligt personal varit med om ett 
sammanbrott vid placeringen på Fyren p.g.a. droganvändning. Ytterligare några av 
ungdomarna kan också ha haft andra förväntningar av sin tid på Fyren än vad utfallet blev. 
Övriga 43 ungdomar söktes upp och intervjuades av personal på Fyren. Personal som tidigare 
arbetat på Fyren var behjälpliga med information så att kontaktuppgifter kunde tas fram. 
Samtliga ungdomar intervjuades per telefon. Intervjuerna pågick från november 2016 till och 
med mars månad 2017. De intervjuformulär som användes har varit avidentifierade.  
 
Figur 1. Antal inskrivna ungdomar per år. N=53. 
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Som framgår av diagrammet ovan så har antal inskrivna ungdomar skiftat stort över tid och 
särskilt många ungdomar har påbörjat behandling i verksamheten vissa specifika år (2008, 
2009, 2010 och 2012). Variationen ser något ojämnare ut än vad som i verkligheten är fallet, 
eftersom många av ungdomarna på Fyren har behandlingstider som sträcker sig över ett år (se 
tabell 1 nedan). Några förklaringar till den mycket omfattande inskrivningen under 2009 
handlade enligt personal dels om att verksamheten flyttade till nya lokaler där det 
inledningsvis fanns fler rum än i nuläget, dels om ett högre inflöde av ungdomar till 
socialtjänsten vid just denna tid.  
 
I en bortfallsanalys visade det sig att det finns vissa skillnader mellan de ungdomar som följts 
upp respektive de som fallit bort, se tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1. Bortfallsanalys. 
 Uppföljningsgruppen 

N=43 
Bortfallsgruppen 

N=10 
Medelålder 17 18 
Kön 
   Pojkar 
   Flickor 

 
63 
37 

 
90 
10 

Situation före inskrivning   
   Bott hos föräldrar/släkt 72 80 
   Bott i familjehem/institution 23 20 
   Saknar sysselsättning 12 20 
   Alkoholanvändning 19 20 
   Narkotikaanvändning 14 40 
   Dömd för brott 9 40 
   Konflikter med föräldrar 84 90 
   Umgänge med vänner som 
använder droger och begår brott 

 
28 

 
45 

   Psykiska problem 79 90 
   Genomsnittlig behandlingstid 
(dagar) 

 
390 

 
250 

 
Bortfallsgruppen var i genomsnitt ett år äldre vid inskrivningen på Fyren (18 respektive 17 
år) och andelen pojkar var påtagligt större (90 respektive 63 procent). Boendesituation och 
nivån av allvarliga konflikter med föräldrar var relativt likartad för båda grupperna. Som 
framgår av tabellen hade bortfallsgruppen i jämförelse med de som följts upp däremot 
genomgående en tyngre problematik vad gäller alkohol- och narkotikaanvändning, 
brottslighet, umgänge med vänner som begår brott och använder droger samt psykiska 
problem vid inskrivning. De har generellt även en mycket kortare behandlingstid än de 
ungdomar som följts upp. Dessa skillnader överensstämmer i stor utsträckning med tidigare 
studier som visar att det generellt är svårare att komma i kontakt med ungdomar med en 
allvarligare problematik vid uppföljning efter avslutad behandling (Garner m.fl. 2007). 
Förutom det externa bortfallet finns det även ett mindre internt bortfall som förekommer för 
några få ungdomar inom vissa livsområden där uppgifter inte har gått att få fram. 

Uppföljningens metodik och genomförande 
I en rapport publicerad av Socialstyrelsen ges en handfast beskrivning av hur en traditionell 
systematisk uppföljning av verksamheter inom det sociala området kan läggas upp och 
genomföras i syfte att utveckla och förbättra verksamheten (Socialstyrelsen 2014). Den 
uppföljningsmodell som presenteras där innehåller följande sex steg: 
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1. Planera uppföljningen 
2. Beskriva klienters situation före insats 
3. Beskriva klienters situation under insats 
4. Beskriva klienters situation efter insats 
5. Sammanställa uppgifterna 
6. Analysera resultaten 

Vi har i möjligaste mån strävat efter att följa denna process under projekttiden. I det första 
steget fastslogs – utifrån en rimlig ambitionsnivå och tillgängliga resurser – uppföljningens 
syfte och genomförande. Här valdes bl.a. ut vilka ungdomar som skulle följas upp, vilken 
tidsperiod som omfattades samt hur, när och av vem nödvändiga individuppgifter skulle 
samlas in. 
   Under steg två samlades uppgifter avseende ungdomarnas bakgrund samt specifika problem 
och behov in av personal med stöd av ett framtaget formulär som bygger på andra liknande 
formulär som uppfyller krav på relevans och tillförlitlighet (Anderberg m.fl. 2017).   
   I ett tredje steg beskrevs de insatser som ges under behandlingen och ungdomarnas totala 
behandlingstid samt huruvida kontakten avslutades planerat eller oplanerat. I denna 
uppföljning har det varit svårt att i efterhand fastställa exakt vilka specifika insatser de olika 
ungdomarna har varit föremål för. De har dock fått ta del av den grundläggande behandling 
som utgör Fyrens grund (se utförligare beskrivning nedan). 
   I det fjärde steget användes samma formulär som i steg två så att jämförbara uppgifter om 
klienternas problem och behov kunde samlas in efter avslutad insats, d.v.s. i vårt fall hur det i 
nuläget såg ut för dem. Här gjordes även subjektiva bedömningar av personal om de 
förändringar som skett för ungdomarna inom olika livsområden sedan inskrivningen. 
   Det femte steget innefattade en sammanställning av samtliga uppgifter som samlats in och 
därefter registrerades in i statistikprogrammet SPSS av den medverkande forskaren. För att 
möjliggöra bearbetning och analys av informationen var det nödvändigt att kategorisera om 
vissa uppgifter. De färdiga resultaten illustrerades med stöd av tabeller eller diagram (se 
resultat). 
   I det avslutande sjätte steget låg resultat och analys sedan till grund för ett seminarium för 
reflektion och diskussion med berörd personal, arbetsledning och forskare om den aktuella 
målgruppen, erhållna insatser och verksamhetens målsättning samt vad som tycks fungera väl 
och vad som kan behöva vidareutvecklas. 

Om Fyren och dess behandlingsarbete 
Fyren startade sin verksamhet i mars 2003. Enkelt uttryckt var Fyrens funktion inledningsvis 
att fungera som ett boende för ungdomar som i samband med en socialtjänstutredning inte 
längre bedömdes kunde bo kvar hemma. Under 2004 förändrades verksamheten till att bli ett 
HVB, hem för vård eller boende. Samma år expanderade verksamheten till att även innefatta 
ett antal övningslägenheter, då en del ungdomar inte bedömdes kunna flytta hem till sina 
familjer igen.  
   År 2006 startade arbetet med ”växelvis boende” som kortfattat innebär att 
heldygnsinskrivningar i verksamheten undviks så långt det är möjligt genom att ungdomen 
delvis bor hos någon i dennes nätverk, oftast föräldrarna. Detta innebär också att ungdomens 
kontakt med familjen bibehålls och att negativa effekter av heldygnsvård kan minimeras. 
Fyren undviker att genomföra kollektiva aktiviteter med ungdomarna, istället uppmuntrar 
man och stödjer dem till de enskilda fritidsaktiviteter som de visar intresse för. 
   I dagsläget är ungdomsenheten Fyren Ljungby kommuns egna HVB-hem för ungdomar, för 
både pojkar och flickor mellan 15 och 20 år. Fyren har 10 platser fördelat på fem platser på 
institutionen plus en akutplats samt fyra övningslägenheter. Ungdomar kan placeras på Fyren 
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efter utredning av socialsekreterare enligt både socialtjänstlag och enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. Ungdomar med uttalade missbruksproblem är inte aktuella 
för behandling på Fyren.  
   På Fyren arbetar föreståndare, biträdande förståndare samt ungdomspedagoger. Personalen 
har olika utbildningsbakgrund med sina respektive kompetenser och flera av dem har 
kontinuerligt genomgått olika typer av vidareutbildningar. År 2015 omvandlades en 
ungdomspedagogstjänst till en psykologtjänst. Ungdomarna görs delaktiga i både 
behandlingsplanering och i behandling och arbetet sker i samarbete med bl.a. ungdomars 
nätverk samt barn- och ungdomspsykiatrin. Varje inskriven ungdom har två kontaktpersoner 
som ansvarar för ungdomens behandling. Kontaktpersonerna, tillika ungdomspedagoger, 
utses av föreståndare och fokuserar på antingen ungdomen och dess individuella behandling 
eller ungdomen och dess nätverk. Idag är det två ungdomspedagoger som fokuserar på 
familjebehandling medan övriga, undantaget verksamhetens psykolog, främst fokuserar på 
ungdomen. Denna orientering är ny. 
 
Medianvärdet för antal dagar i behandling för de uppföljda ungdomarna var 390 dagar, d.v.s. 
drygt ett år. Den kortaste kontakten varade i två veckor och den längsta i 1 710 dagar. För 86 
procent av de ungdomar som följts upp var vistelsens avslutning planerad. I några fall var 
dock avslutningen oplanerad (7 procent) och i ytterligare några fall skedde en hänvisning 
eller remittering till annan vårdkontakt (7 procent). 

4. Resultat  
I denna del redovisas de resultat som baseras på genomförda uppföljningsintervjuer fördelade 
på fem olika sektioner: social situation, alkohol- och narkotikaanvändning samt kriminalitet, 
familj och relationer samt psykisk hälsa, skattning av förändring och avslutningsvis en analys 
av ungdomarnas nuvarande situation i relation till den risknivå de befann sig på vid påbörjad 
kontakt med Fyren. I resultat och diskussion används för enkelhetens skull genomgående 
begreppet ungdomar även om det till viss del kan vara missvisande, då många av de personer 
som har följts upp snarare är unga vuxna eller vuxna idag.  

Social situation 
Det första livsområdet innehåller uppgifter om ungdomarnas sociala situation beträffande 
boende, försörjning, fritid och huvudsaklig sysselsättning vid inskrivning respektive 
uppföljning, vilket illusteraras med nedanstående tabell. 
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Tabell 2. Ungdomarnas sociala situation vid inskrivning och uppföljning. 
  

Inskrivning 
 

 
Uppföljning 

Boendesituation 
   Bor hos föräldrar/släkt  
   Bor i familjehem/institution/ 
träningslägenhet 
   Bor i egen lägenhet 
   Bostadslös 
Förändring boendesituation 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
 
Försörjning 
   Försörjd av förälder/anhörig 
   Studiemedel/lön 
   A-kassa/försäkringskassa 
   Försörjningsstöd 
   Kriminalitet 
Förändring försörjning 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
 
Fritid 
   Regelbunden fritidssysselsättning 
Förändring fritid 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
 
Sysselsättning 
   Går i skola/gymnasium/högskola 
   Praktiserar/arbetar 
   Saknar sysselsättning  
Förändring sysselsättning 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 

 
72 

 
23 
5 
- 
 
 
 
 
 
 

65 
21 

- 
14 

- 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 

 
 
 

84 
2 

14 
 
 
 

 

 
26 

 
5 

68 
2 

 
74 
19 
7 

 
 

3 
53 
24 
16 
5 

 
71 
24 
5 

 
 

51 
 

47 
41 
12 

 
 

20 
45 
35 

 
55 
32 
12 

 
I samband med påbörjad kontakt med Fyren bor nästan tre fjärdedelar av ungdomarna hos 
föräldrar eller släktingar, medan en knapp fjärdedel kommer från institution eller familjehem. 
Några få ungdomar bor i egen lägenhet. Vid uppföljningen ser situationen mycket annorlunda 
ut och endast en fjärdedel bor nu hemma hos föräldrar eller släkt medan drygt två tredjedelar 
nu har en egen bostad. Enstaka ungdomar befinner sig på institution eller familjehem och en 
av ungdomarna anges som bostadslös.  
   Vid inskrivning på Fyren uppger två tredjedelar av ungdomarna att föräldrarna står för den 
huvudsakliga försörjningen medan en femtedel har studiemedel och 14 procent 
försörjningsstöd. Situationen vid uppföljning uppvisar stora förändringar och nu försörjs 
merparten av de uppföljda ungdomarna med studiemedel eller lön, medan en fjärdedel har 
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inkomster från försäkrings- eller A-kassa. Några av ungdomarna är fortfarande beroende av 
sina föräldrars försörjning och 16 procent uppbär försörjningsstöd via socialtjänsten. Några få 
ungdomar har sin inkomst huvudsakligen från kriminella handlingar.  
   En betydelsefull faktor för att skapa eller bibehålla prosociala kontakter med andra 
ungdomar är en ordnad och regelbunden fritidssysselsättning. I samband med inskrivning 
uppges en tredjedel av ungdomarna ha en regelbunden fritidsaktivitet och vid uppföljning är 
det drygt hälften som har en sådan.  
Beträffande sysselsättning sker det också stora variationer och en mycket stor del av 
ungdomarna går i skolan vid inskrivning medan 14 procent helt saknar sysselsättning. Vid 
uppföljning befinner sig 20 procent i någon form av studier, 45 procent arbetar eller 
praktiserar och drygt en tredjedel saknar sysselsättning.  

Alkohol- och narkotikaanvändning samt kriminalitet 
Nästa tabell redogör för ungdomarnas förändring avseende alkohol- och 
narkotikaanvändning, brottslighet.  
 
Tabell 3. Ungdomarnas alkohol- och narkotikaanvändning, brottslighet vid inskrivning och uppföljning. 
  

Inskrivning 
 

 
Uppföljning 

Alkoholanvändning  
   Ej bruk 
   Enstaka tillfälle/1 gång i veckan 
   2-3 dagar/vecka 
   4-7 dagar/vecka 
Förändring alkohol 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
 
Narkotikaanvändning  
   Ej bruk 
   Enstaka tillfälle/1 gång i veckan 
   2-3 dagar/vecka 
   4-7 dagar/vecka 
Förändring narkotika 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
 
Dömd för brott  
Förändring kriminalitet 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 

 
50 
40 
10 

- 
 
 
 

 
 
 

86 
12 

- 
2 

 
 
 
 
 

9 
 
 

 
 

 
41 
54 
5 
- 
 

36 
59 
5 

 
 

90 
5 
- 
5 

 
10 
87 
3 

 
5 

 
8 

69 
23 

 
Av tabellen framgår det att alkohol- och narkotikaanvändningen är relativt begränsad hos 
ungdomarna vid både inskrivning och uppföljning. Hälften av dem har inte använt alkohol 
alls vid inskrivning medan 40 procent har druckit alkohol vid få tillfällen och 10 procent 
några dagar i veckan. Vid uppföljning är konsumtionen endast marginellt högre. Också när 
det handlar om narkotika är det få som provat eller som använder det vid såväl inskrivning 
som uppföljning, vilket delvis handlar om att Fyren inte tar emot ungdomar med uttalade 
drogproblem. Brottsligheten är också låg hos målgruppen och sjunker från 9 procent vid 
inskrivning till 5 procent vid uppföljning.  
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Relationer med familj och vänner samt psykiska problem 
Här följer en redogörelse för ungdomarnas familjeförhållanden och relationer till vänner samt 
deras psykiska hälsa i samband med påbörjad kontakt och vid uppföljning.  
 
Tabell 4. Ungdomarnas relationer med familj och vänner samt psykiska problem vid inskrivning och 
uppföljning. 
  

Inskrivning 
 

 
Uppföljning 

Konflikter med föräldrar 
Förändring konflikter närstående 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
 
Umgänge med vänner 
   Som använder droger  
   Som begår brott 
Förändring vänner 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 
  
Psykiska problem    
Förändring psykiska problem 
   Bättre 
   Oförändrad 
   Sämre 

84 
 
 
 
 
 
 

26 
30 

 
 
 
 
 

79 
 
 
 

 

10 
 

74 
26 

- 
 
 

12 
10 

 
36 
61 
3 

 
42 

 
53 
40 
8 

 
Även inom dessa områden sker det stora förändringar och konflikter med föräldrar och 
närstående minskar påtagligt mellan inskrivning och uppföljning. Många ungdomar tycks 
även byta umgänge under och efter avslutad behandling även om några ungdomar fortfarande 
träffar vänner som använder droger eller begår brott ibland eller ofta. Fyra femtedelar har 
psykiska problem av något slag vid inskrivning och även här sker det en markant förbättring. 
Vid uppföljning har 42 procent av ungdomarna fortfarande psykiska besvär.  

Skattning av förändringar 
I figuren nedan redovisas samtliga skattade förändringar inom de olika livsområdena mellan 
inskrivning och uppföljning.  
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Figur 2. Subjektiva bedömningar av ungdomarnas förändring. 

 
 
För en övervägande del av de ungdomar som följts upp kan en förbättrad situation ses inom 
samtliga livsområden, från nivåer på 8 till 74 procent. De största förbättringarna har skett när 
det gäller boende, försörjning, fritid, sysselsättning, relationer till närstående och psykisk 
hälsa. Inom några livsområden är situationen oförändrad för flera av ungdomarna. En 
oförändrad situation behöver nödvändigtvis inte betyda att det inte har skett någon 
förändring, utan det kan snarare förklaras med att det för flera ungdomar aldrig har varit 
något problem, t.ex. när det gäller narkotikaanvändning eller kriminalitet. När det gäller 
kriminalitet tycks det finnas en liten grupp där det faktiskt har skett en påtaglig försämring.  

Riskfaktorer och förändring 
Utifrån det teoretiska konceptet med risk- och skyddsfaktorer har en specifik analys gjorts 
med utgångspunkt i ungdomarnas förändring i relation till det antal riskfaktorer de hade vid 
behandlingens början. 
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Tabell 5. Olika riskgrupper utifrån inskrivningsuppgifter i relation till kön, ålder, behandlingstid samt social 
situation vid uppföljning. 
 Lågrisk 

(1-2 faktorer) 
N=17 

Mellanrisk 
(3 faktorer) 

N=12 

Högrisk 
(4-8 faktorer) 

N=14 

Totalt 
 

N=43 

Kön 
   Andel flickor 
   Andel pojkar 
Ålder vid inskrivning (median) 
Behandlingstid (median) 
 
Boendeform vid uppföljning 
   Bor i egen lägenhet  
   Bor hos föräldrar/släkt  
   Bor i institution/ träningslägenhet 
   Bostadslös 
 
Försörjning vid uppföljning 
   Försörjd av förälder/anhörig 
   Studiemedel/lön 
   A-kassa/försäkringskassa 
   Försörjningsstöd 
   Kriminalitet 
 
Regelbunden fritid vid uppföljning 
 
Sysselsättning vid uppföljning 
   Går i skola/gymnasium/högskola 
   Praktiserar/arbetar 
   Saknar sysselsättning  

 
47 
53 
16 

390 
 
 

76 
18 
6 
- 
 
 

- 
60 
27 
13 

- 
 

64 
 
 

31 
44 
19 

 
25 
75 

16,2 
456 

 
 

58 
42 

- 
- 
 
 

10 
60 
10 
20 

- 
 

62 
 
 

18 
55 
27 

 
36 
64 

17,1 
422 

 
 

64 
21 
7 
7 

 
 

- 
38 
31 
15 
15 

 
33 

 
 

8 
38 
38 

 
38 
62 
17 

390 
 
 

68 
26 
5 
2 

 
 

3 
53 
24 
16 
5 

 
53 

 
 

20 
45 
28 

 
Av tabell 5 framgår det att det föreligger ett flertal skillnader vid uppföljning mellan de olika 
riskgrupperna för såväl kön och ålder som genomsnittlig behandlingstid. Pojkarna utgör en 
större andel av såväl hög-som mellanriskgruppen medan andelen flickor är större i 
lågriskgruppen. Medelåldern vid inskrivning skiljer sig även åt mellan grupperna och ju äldre 
man är när man påbörjar kontakt med Fyren, desto fler riskfaktorer har man. Också när det 
gäller behandlingstid ses skillnader mellan grupperna. Lågriskgruppen har en generellt 
kortare behandlingstid, medan både mellanriskgruppen och högriskgruppen har längre tid i 
behandling. 
   Lågriskgruppen bor i något större utsträckning i egen bostad vid uppföljning, medan 
mellanriskgruppen oftare bor med föräldrar eller släkt. Både låg- och mellanriskgruppen har i 
högre grad inkomst i form av studiemedel eller lön i jämförelse med högriskgruppen. Nästan 
två tredjedelar av både låg- och mellanriskgruppen har regelbundna fritidsaktiviteteter vid 
uppföljning. Dessa båda grupper studerar, arbetar eller praktiserar också i något högre grad 
än högriskgruppen som i större utsträckning saknar helt sysselsättning.  
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Tabell 6. Olika riskgrupper utifrån inskrivningsuppgifter i relation till alkohol-/narkotikaanvändning, 
brottslighet, umgänge med vänner som använder droger och begår brott samt psykiska problem vid uppföljning. 
 Lågrisk 

(1-2 faktorer) 
N=17 

Mellanrisk 
(3 faktorer) 

N=12 

Högrisk 
(4-8 faktorer) 

N=14 

Totalt 
 

N=43 

Alkoholanvändning  
   Ej bruk 
   Enstaka tillfälle/1 gång i veckan 
   2-3 dagar/vecka 
   4-7 dagar/vecka 
Narkotikaanvändning  
   Ej bruk 
   Enstaka tillfälle/1 gång i veckan 
   2-3 dagar/vecka 
   4-7 dagar/vecka 
Dömd för brott  
Umgänge med vänner 
   som använder droger  
   som begår brott 
Psykiska problem    

 
56 
31 
12 

- 
 

100 
- 
- 
- 
- 
 

6 
- 

38 

 
30 
70 

- 
- 
 

91 
9 
- 
- 
9 

 
9 
9 

36 

 
31 
69 

- 
- 
 

77 
8 
- 

15 
8 

 
23 
23 
54 

 
41 
54 
5 
- 
 

90 
5 
- 
5 
5 

 
12 
10 
42 

 
Det föreligger även skillnader mellan de olika grupperna vad gäller alkohol- och 
narkotikaanvändning där mellanrisk- och högriskgruppen konsumerar alkohol oftare än 
lågriskgruppen. I dessa grupper förekommer även narkotikaanvändning och i högriskgruppen 
har några ungdomar en omfattande droganvändning. Brottsligheten är också högre i dessa 
båda grupper. Följaktligen umgås högriskgruppen betydligt oftare med vänner som använder 
droger eller begår brottsliga handlingar. Drygt hälften av de ungdomar som tillhör 
högriskgruppen har psykiska problem vid uppföljning, medan motsvarande andel för 
lågriskgruppen är 38 procent och för mellanriskgruppen 36 procent.  

5. Analys och diskussion 
I detta avslutande kapitel görs en sammanfattande redogörelse för uppföljningens 
huvudsakliga resultat och slutsatser med tänkbara förklaringar och begränsningar samt 
förslag på utvecklingsområden. Diskussionen baseras i stor utsträckning på det reflekterande 
seminarium som genomfördes med berörd personal.  

Slutsatser och reflektioner 
Merparten av de ungdomar som har vistats på Fyren och ingår i uppföljningen har genomgått 
påtagligt positiva förändringar inom ett flertal livsområden. Många av dem är idag väl 
förankrade i samhället via studier eller arbete, egen försörjning, eget boende och en aktiv 
fritid samt har en positiv relation med sina föräldrar.  
   En mindre grupp ungdomar saknar fortfarande sysselsättning och har sin inkomst 
huvudsakligen via det allmänna. De tycks således inte ha blivit lika väl förankrade i samhället 
även om de inte har någon allvarligare psykosocial problematik. 
   En liten grupp ungdomar har mer omfattande problem inom ett flertal områden i sina liv: 
arbetslöshet, missbruksproblem, umgänge med vänner som använder droger och begår brott, 
psykiska problem. Deras relationer till sin ursprungliga familj är också svaga.  
 
Ett observandum är att en relativt stor andel av de uppföljda ungdomarna fortfarande uppger 
att de mår psykiskt dåligt, något som också är vanligt förekommande hos en stor andel av 
unga människor i dagens Sverige (Mucf 2015). 
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   Den ökade alkoholkonsumtionen som ses hos flera ungdomar vid uppföljning kan troligen 
främst förklaras med att många av dessa ungdomar nu är över 18 år och följaktligen får 
konsumera alkohol, vilket nödvändigtvis inte behöver ses som ett problem om det sker i 
måttlig mängd. 
 
De ungdomar som kommer till Fyren i Ljungby har generellt en relativt lindrig problematik i 
jämförelse med merparten av de institutionsplacerade ungdomar som den huvudsakliga 
forskningen bygger på. Det innebär att en typisk ungdom på Fyren i genomsnitt har tre 
riskfaktorer vid påbörjad kontakt, vanligen i form av att de har svåra konflikter med sina 
föräldrar, har det jobbigt i skolan och mår psykiskt dåligt. Mer sällan använder de droger eller 
begår brott. Kanske kan man dra slutsatsen att Fyren både utgör en förebyggande insats för 
många av de ungdomar som ännu inte hunnit utveckla en omfattande psykosocial 
problematik – och en mer genomgripande behandlande intervention för ungdomar med 
allvarligare problem. 
 
Några vetenskapliga aspekter att ta upp och reflektera över i samband med uppföljningar och 
utvärderingar är resultatens giltighet med hänsyn till bortfall, behandlingens påverkan och 
den tid som förflutit, samt ungdomars mognadsprocesser.  
   För det första kan, med tanke på den något tyngre problematiken hos de ungdomar som föll 
bort, resultaten synas vara något bättre än vad de i själva verket kanske är. Detta är dock 
omöjligt att veta och i diskussion med personal har det framkommit kunskap om att det trots 
allt har gått bra för några av de ungdomar som inte gick att nå för uppföljning, medan det har 
gått sämre för andra.  
   För det andra är det en avgörande fråga vid uppföljning att fastslå i vilken grad den 
behandling och de insatser som ungdomarna har varit föremål för, har bidragit till de resultat 
som redogörs för i rapporten. Ju längre tid som har förflutit sedan behandlingen, desto svårare 
är det att knyta förändringar till specifika insatser som de har fått ta del av. Denna typ av 
uppföljning kan inte ge sådana svar då det är oklart vad som har skapat de förändringar som 
har beskrivits. Många faktorer kan ha betydelse och mycket kan ha hänt i deras liv sedan de 
lämnade Fyren. Men oavsett det är det mycket glädjande att många problem, som dessa 
ungdomar tidigare bar på, i så stor utsträckning har försvunnit. I motsats till den tidigare 
forskningen om långsiktiga negativa följder av institutionsvård, så tycks Fyren istället ha 
utgjort ett viktigt bidrag till den positiva utveckling som faktiskt har skett för många av dem.  
   För det tredje kan flera av de positiva resultat som ses i uppföljningen och som visar på en 
ökad självständighet när det gäller boende, försörjning och sysselsättning även hänga 
samman med de normala mognadsprocesser som många ungdomar genomgår när de blir 
äldre (Soydan & Vinnerljung 2002). Många av de psykosociala problem som förekommer 
under deras tonår tycks hos många mogna bort när de når ung vuxen ålder. Även i detta 
sammanhang kan emellertid Fyren ha haft ett finger med i spelet genom att de har arbetat 
med att stödja och förstärka sådana mognadsprocesser.  
 
Som tidigare nämnts är det svårt att dra slutsatser om behandlingens betydelse för resultaten. 
Det är emellertid positivt att verksamhetens personal förefaller visa på en god medvetenhet 
om betydelsen av flera av de framgångsfaktorer som anges i forskning kring 
institutionsplacerade ungdomar.  
   Många ungdomar har haft längre behandlingstider, en faktor som är relaterad till positiva 
resultat enligt flera studier. Det tyder på att behandlingspersonalen tycks ha en god förmåga 
att skapa goda relationer och terapeutiska allianser som håller över tid (Cederlund & 
Berglund 2014). Det är också den huvudsakliga grund som verksamheten bygger på. En 
överlag låg personalomsättning tror personalen även har givit en hög kontinuitet genom att 
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samma behandlare har kunnat finnas kvar under hela behandlingstiden, vilket också 
underlättar en god anknytning. 
   Den positiva utvecklingen när det gäller minskade konflikter med föräldrar och närstående 
kanske också kan tillskrivas personals involvering av familjen i behandlingen för att 
kontakten med föräldrar och nätverk ska bibehållas och förbättras. Ett aktivt arbete med 
familjen stöds även det av forskningen (Andreassen 2003; Winters m.fl. 2013).  
   Fyrens särskilda inriktning med s.k. ”växelvis boende” kan sannolikt också utgöra en 
betydelsefull faktor i detta avseende, genom att man därigenom minskar risken för att en 
negativ ungdomskultur skapas, något som annars är mycket vanligt förekommande under 
institutionsbehandling. Att man avstår från kollektiva aktiviteter med ungdomarna och istället 
stödjer inskrivna ungdomar till enskilda fritidsaktiviteter som möjliggör prosociala kontakter 
med andra ungdomar utanför institutionen, förebygger förmodligen också dessa problem. 
   Konceptet med övningslägenheter kan troligen också vara positivt och stödjande, då många 
ungdomar vid uppföljningen visar på en hög grad av normalisering och självständighet 
genom att de idag har egna lägenheter och sysselsättning. 
 
Ett av de viktigaste ändamålen med projektet var att uppföljningen skulle ge personalen en 
ökad kunskap och beprövad erfarenhet om sin målgrupp och den förändring de genomgår. 
Personal berättar att de under uppföljningsintervjuerna har fått bekräftelse på att Fyren och 
det arbete de har gjort har haft en positiv betydelse för ungdomarna och deras fortsatta liv. De 
har fått en god feed-back av ungdomarna som har givit dem dels en positiv känsla och dels en 
yrkesstolthet. De menar även att det har varit både meningsfullt och lärorikt att få prata med 
ungdomarna igen. Personalen tyckte att det – under deras vistelse på Fyren – var svårt att 
bedöma hur det skulle gå för dem och för flera av dem som man trodde skulle få stora 
svårigheter framöver i livet, har det tvärtom gått oväntat bra. De säger att många ungdomar 
har genomgått en mognadsprocess. De sämre behandlingsresultaten kan enligt personal även 
knytas till att det har varit perioder av flera s.k. akut-inskrivningar, där tillräcklig kunskap om 
ungdomarna har saknats och de gängse rutinerna vid inskrivning inte i tillräckligt hög grad 
har kunnat efterlevas. Någon ur personalen tror att det för några av de ungdomar, som det inte 
har gått lika bra för, har handlat om att de hade omfattande psykiska besvär, t.ex. i form av 
neuropsykiatriska problem, som man inte har fått hjälp med under ungdomen eller i ung 
vuxen ålder, varken i skola eller inom psykiatrin. Personal menar också att några av dessa 
ungdomar har sett Fyren endast som ett steg till att få en egen lägenhet och har därför inte 
varit särskilt motiverade att ta emot behandling för sina problem.  

Möjliga utvecklingsområden 
Att arbeta med ungdomar i HVB-vård kan stundtals vara mycket krävande men samtidigt 
stimulerande med tanke på den förändringspotential som finns hos unga människor. Denna 
uppföljning har visat att HVB-hemmet Fyren i Ljungby tycks göra ett gott arbete med de 
ungdomar som kommer dit utifrån aktuell forskning som sannolikt har bidragit till deras 
överlag positiva utveckling. Men inget är så bra kan att det inte kan göras bättre. 
Avslutningsvis följer således några förslag till förbättringar som personal kan fortsätta att 
diskutera tillsammans med arbetsledning och förvaltning.  
   Ett sådant konkret förslag är att verksamheten ännu tydligare beskriver den ”behandling” 
som ges och det innehåll som erbjuds. Verksamheten bör förslagsvis även utgå från de 
teoretiska perspektiv som har redovisats i rapporten, t.ex. risk- och skyddsfaktorer och 
behandlingsarbetet ännu tydligare inriktas på att bromsa eller reducera de riskfaktorer som 
ungdomarna har med sig vid inskrivning samt stärka deras skyddsfaktorer med stöd av multi-
faktoriella insatser som omfattar individen, dennes familj, vänner, fritid och skola eller 
praktik. En grundläggande dokumentation med en inskrivningsintervju som tar fasta på detta 
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koncept kan utgöra ett värdefullt underlag för behovsbedömning och behandlingsplanering, 
men även som en grund för framtida uppföljningar.   
   Verksamheten kan med fördel också fortsätta att utveckla sitt behandlingsarbete med stöd 
av konceptet risk-, behovs- och responsivitetsprincipen (Andreassen 2003; Andrews m.fl. 
1990) genom att anpassa nivån på behandlingen till den risknivå som föreligger, d.v.s. de 
ungdomar som uppvisar hög risk för att fortsätta utveckla psykosociala problem behöver mer 
omfattande och intensiva behandlingsinsatser i jämförelse med ungdomar som har lägre risk 
för detta. Behandlingsarbetet bör även särskilt fokusera på de behov som är viktigast och 
möjliga att påverka, t.ex. att stödja ungdomarnas skolgång som i ett flertal studier har visat 
sig ha allra störst betydelse för hur det senare går för dem.  
   Personalen på Fyren planerar också att utveckla sitt familjearbete ytterligare genom att 
tydligare strukturera hur detta ska genomföras.  
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