
Lösningsfokus och  
ensamkommandes hälsa  
- ett forskningsprojekt i samverkan för 
stärkt hälsa hos ungdomar och personal



”Instruction does much,  
but encouragement  
does everything.”  
Johann Wolfgang von Goethe 
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Vad vill vi göra inom projektet?
1. Beskriva ensamkommande ungdomars situation 

(hur de mår och hur de har det). I projektet görs 
detta dels med en speciellt utformad enkät som 
finns översatt till olika språk, dels med enskilda 
intervjuer.  

2. Beskriva hur personalen kan vara en resurs för 
ensamkommande ungdomar i den situation de  
befinner sig. Vi vill se om utveckling och tillämp-
ning av gemensam arbetsmetodik och förhåll- 
ningssätt (Lösningsfokus) har en positiv inverkan 
på ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa 
och boendetrivsel, samt på personalens arbets- 
miljö, arbetstillfredsställelse och arbetsallians  
med ungdomarna. 

3. Ta fram och förmedla ny kunskap till beslutsfattare 
så att kloka beslut kan fattas vad gäller gruppen 
ensamkommande ungdomar och deras hälsa. 

Resultatet av projektet samlas i en forskningsrapport 
och en metodhandbok.



4

Lösningsfokuserat arbetssätt
Det lösningsfokuserade arbetssättet bygger på  
Solution Focused Brief Therapy (S de Shazer, I K Berg). 
Det som skiljer lösningsfokus från många andra 
samtalsmetoder är att lösningsfokus inte styrs av 
psykologiska teorier om hur människor fungerar och 
om bakomliggande orsaker till problematik. Lösnings-
fokus handlar istället om hur människor, i samtal, 
skapar och förstår verkligheten och sitt agerande. 

Det centrala i samtalet är dialogen om vad som 
fungerar eller har fungerat tidigare i individens liv och 
hur den önskade framtiden ser ut. Ett lösningsfoku- 
serat samtal kan påverka beteenden genom att indivi-
den kommer på vad hen kan göra mer av eller göra på 
ett annat sätt för att bygga sina egna lösningar. I det 
lösningsfokuserade samtalet ges möjlighet att utforska 
egna styrkor, resurser, ta fram beskrivningar av önskad 
framtid, ge bekräftelser och stärkande återkopplingar 
samt att planera konkreta små steg i önskad riktning. 

Arbetssättet främjar alliansen mellan samtalsledare 
och boende/klient/brukare/patient. Lösningsfokus 
praktiseras bl.a. inom socialt arbete, hälso- och 
sjukvård, hälsofrämjande arbete, missbruksvård och 
olika typer av terapeutiska områden exempelvis inom 
familjeterapi. Lösningsfokus kan praktiseras såväl i 
inbokade samtal som i korta möten i förbifarten där 
personalen tar tillfället i akt att enkelt och konkret 
skapa ett lösningsfokuserat möte.
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Utbildningsinsatsen 
Personalen deltar inom projektet i en grundutbild-
ning i lösningsfokuserat arbetssätt. Omfattningen är 
sex utbildningsdagar under två månader samt kon-
tinuerlig praktisk tillämpning ute i verksamheterna. 
Personalen bygger under utbildningen upp sitt eget, 
målgruppsanpassade, material för att lära sig det 
lösningsfokuserade förhållningssättet och teknikerna.

Syftet är att personalen genom att praktisera lösnings-
fokuserad coachning utvecklar alliansen i olika typer 
av samtal och blir än bättre på att stödja ungdomarna 
i att bygga sina egna lösningar för att utvecklas vidare.

Parallellt med utbildningen deltar cheferna vid boen- 
dena också i lösningsfokuserad metodhandledning.

Kvalitativ och  
kvantitativ undersökning 
Syftet med projektet är att belysa ensamkommande 
flyktingbarns livssituation och självrapporterade hälsa 
samt att utvärdera en utbildningsinsats i lösnings- 
fokuserat arbetssätt bland personal på HVB-hem och 
stödboenden i tre kommuner. För att uppfylla syftet 
besvaras en rad frågeställningar. En del av dessa be- 
svaras utifrån en kvantitativ ansats som grundar sig på 
analyser av enkätsvar medan andra besvaras utifrån 
en kvalitativ ansats som utgår från svar ur enskilda 
intervjusituationer. 
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HVB och Stödboende
Verksamhetsbeskrivning för  
Köping, Arboga och Kungsör 
Migrationsverket anvisar ungdomar till kommunerna 
där Socialtjänsten utreder och placerar ungdomar i 
boenden eller i familjehem. 

Kommunerna ansvarar idag för över hundra ung- 
domar som är placerade på HVB (hem för vård eller 
boende) och Stödboende (ett boende där ungdom bor 
självständigt i t.ex. lägenhet med stöd av personal). 

Uppdraget är att säkerställa de krav som finns för alla 
HVB och Stödboenden. Det gäller främst kraven på kva- 
litet och säkerhet för ungdomarna. Målsättningen är att 
skapa trygga, självständiga och välintegrerade ungdomar.

Några av frågorna finns med i båda ansatserna. Ett 
sådant exempel är frågan om utbildningen i lösnings-
fokuserat arbetssätt förbättrar relationerna mellan 
personal och ungdomar – kan den stärka Alliansen 
mellan dem? 

Med den kvantitativa metoden besvaras denna fråga 
genom att jämföra svaren på ett antal enkätfrågor som 
tillsammans mäter Allians före och efter utbildningen. 

Med den kvalitativa metoden besvaras frågan med 
intervjuer där informanterna får möjlighet att berätta 
mer fritt vad de anser. De båda ansatserna komplette- 
rar varandra.
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Samordningsförbundet  
Västra Mälardalen 
Förbundet arbetar med att stödja och utveckla 
samverkan mellan parterna inom det arbetslivsin-
riktade rehabiliteringsområdet. Behovsgruppen är i 
åldrarna 16-64 år. Parterna i samordningsförbundet 
är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och 
Kungsörs kommun. 

Unga är en prioriterad grupp för förbundets parter 
och vi behöver gemensamt stärka det förebyggande 
arbetet.

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och 
förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

Förbundssamordnare
Linda Anderfjäll 
linda.anderfjall@koping.se  
073-662 89 63
www.samordningvm.se 
 
Följ oss gärna på Facebook - gå in via vår hemsida!



Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen ska stödja 
människor i utanförskap till 
god hälsa och förvärvsarbete 
och därmed minska klyftorna 
i samhället.


