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Förord
År 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) 
i kraft. Lagen gör det möjligt för parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet. Tillsammans kan de fyra parterna bilda ett samordnings-
förbund och sedan självständigt besluta om hur samverkan kan stödjas utifrån 
lokala förutsättningar och behov.  

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få 
stöd, hälsoinsatser och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. 
Detta gör förbunden både på strukturell nivå med metodutveckling, forskning och 
kompetensutveckling, men också genom att stödja parterna i att bedriva 
individinsatser i samverkan.  

Samordningsförbundet Västra Mälardalen omfattar de tre grannkommunerna 
Köping, Arboga och Kungsör. Kommunerna inrättade alla var sina HVB-hem och 
Stödboenden för ensamkommande flyktingbarn när behovet blev stort omkring år 
2015. Vid uppbyggnaden av boendena såg vi ett behov av att både följa, beskriva 
och stärka hälsan hos ungdomarna, särskilt den psykiska. Kunskapen om psykiskt 
välbefinnande bland ensamkommande är starkt begränsad. 

2016-2019 pågick ett forskningsprojekt med följande arbetsgrupp: 

Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland 
Fredrik Söderqvist, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland 
Johanna Gustafsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 
Urban Norling, utbildare och handledare i lösningsfokuserat arbetssätt 
Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Vi ville ha ett projekt med särskilt fokus på relationen mellan boendepersonalen 
och ungdomarna samt på ungdomarnas psykiska hälsa. Både personal och chefer 
fick en utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt och tekniker och projektet 
skulle undersöka arbetsmiljörelaterade och hälsofrämjande effekter av det. Den här 
rapporten sammanfattar det viktigaste av projektets forskningsdel och är framtagen 
av Fredrik Söderqvist och Johanna Gustafsson.  

Ett stort tack går till chefer och medarbetare i de tre kommunerna som ingått i 
studien; Köping, Arboga och Kungsör. Västmanlands Tolkservice har också 
bidragit med ovärderlig hjälp genom studien. Styrelsen i Samordningsförbundet 
vill också rikta ett särskilt tack till ungdomarna som svarat på enkätfrågorna och 
ingått i fokusgrupper och intervjuer. 
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Det har varit turbulenta år för dessa verksamheter, för personalen och inte minst för 
ungdomarna. Förhoppningen är att den forskningsrapport och därtill den metodbok 
som blivit resultatet av projektet, kommer att bidra till en förbättrad kunskap om 
psykisk hälsa hos målgruppen men även vara ett stöd för alla som arbetar med 
ungdomar i utsatta situationer.  

Kompletterande information om projektet går att läsa via länken: 
www.samordningvastmanland.se/vm/insatser-i-samverkan/lf-ensamkommande.shtml

För Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Andreas Trygg   Linda Anderfjäll 

Ordförande    Förbundssamordnare och projektledare 
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Förkortningar
HVB-hem: Hem för vård eller boende 

WHO: Världshälsoorganisationen 

SWEMWBS:  Short Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale 

RHO:  Spearman’s correlation coefficient 

ANOVA:  Analysis of Variance 

n:  Antal 

m:  Medelvärde 

s: Standardavvikelse 

d: Cohens d

p: Probability 
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Ordlista

Empowerment
Den process genom vilken människor ökar sin kontroll över beslut och handlingar 
som påverkar deras hälsa. 

Flykting
En person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 
ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhälls-
grupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte 
kan begagna sig av det landets skydd.  

HVB hem
Hem för vård eller boende är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten som 
tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. HVB-hem 
för ensamkommande flyktingbarn är det första boendet för dem som är 
asylsökande, har uppgett att de är under 18 år och inte har föräldrar eller 
vårdnadshavare i Sverige.

Lösningsfokuserat förhållningssätt och tekniker
En dialogisk kompetensmodell där fokus är på klientens önskade framtid, tidigare 
framgångar och de styrkor och resurser hos klienten och i dennes nätverk som kan 
förklara tidigare framgångar. Snarare än att utforska och lösa problem, samarbetar 
klienter och behandlare i dialog för att tillsammans bygga lösningar inom de ramar 
som är givna av klientens och behandlarens sammanhang. 

Psykisk hälsa
Ett positivt tillstånd som innefattar något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och 
inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det 
sociala sammanhang hon eller han lever i. Denna syn speglas i Världshälso-
organisationens definition av psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt 
välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av 
vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon 
eller han lever i. 

Resiliens
I de här sammanhanget (psykologi) en individs förmåga att hantera stress, 
motgångar och trauma som gör att den återhämtar sig, återgår till ett 
normaltillstånd eller inte uppvisar någon negativ påverkan överhuvudtaget. 

Stödboende
Stödboenden är till för ungdomar som är 16-18 år, har bott en tid i Sverige och inte 
behöver samma omsorg som på ett HVB-hem utan mer förberedelse för vuxenlivet. 
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Sammanfattning
För att anpassa behovet av etablerande insatser för ensamkommande flyktingbarn 
är det viktigt med kunskap om gruppens psykiska hälsa och hur de upplever 
mottagandet här i Sverige. En av flera viktiga delar i detta mottagande handlar om 
att trivas vid sitt HVB-hem eller stödboende samt känna ett förtroende och stöd 
från personalen som arbetar där. Centralt blir då att personalen har tillräckliga 
kunskaper om de ensamkommandes behov samt arbetssätt som gynnar en bra 
hantering av olika vardagssituationer som kan uppstå.  

Syftet med projektet var att belysa ensamkommande flyktingbarns livssituation och 
psykiska hälsa samt att utvärdera en utbildningsinsats i lösningsfokuserat arbetssätt 
bland personal på HVB-hem och stödboenden i tre kommuner. För att uppfylla 
syftet besvaras en rad frågeställningar. En del av dessa besvaras 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. 

Resultaten visar att den psykiska hälsan bland ensamkommande med regionala 
mått mätt är klart sämre än motsvarande åldersgrupp bland svenska västman-
länningar och med internationella mått mätt något sämre än bland unga engelsmän. 
De ensamkommande beskriver själva sin psykiska hälsa som god men att de lever i 
en ”tuff situation” som gör att de ibland besväras av oro, sömnsvårigheter och 
ensamhet samt stress över en oviss framtid. Situationen kan underlättas av en rolig 
fritid med aktiviteter som får en att tänka på annat. Att känna gemenskap med 
andra och ett förtroende för personalen är viktigt för att man ska trivas vid sitt 
boende, som i sin tur är kopplat till den psykiska hälsan. 

Utmärkande drag hos personal som enligt de ensamkommande skapar förtroende 
(allians) i samtal är: (1) att de tar sig tiden att lyssna i lugn och ro; (2) att de är 
villiga att prata om det som är viktigt i den ensamkommandes livssituation; (3) att 
samtalen präglas av förståelse och öppenhet som gör att man som ungdom känner 
tillit och därmed kan prata om allt på ett avslappnat sätt; och (4) att man visar 
omsorg på ett sätt som gör att man som ungdom känner sig betydelsefull i sin egen 
rätt – oavsett bakgrund och flyktingstatus. Totalt sett i den här studien skattar de 
ensam-kommande sin allians med personalen som medelgod. De som bor vid 
stödboenden upplever klart bättre allians än de som bor vid HVB-hem.  

Alliansens fyra dimensioner är förhållandevis starkt kopplade till hur man trivs på 
sitt boende. En psykosocial boendetrivsel känner man som ensamkommande om 
man: (1) kan påverka sin situation på boendet, (2) känner sig engagerad i sin 
situation och personliga utveckling, (3) får det stöd man behöver av personalen och 
(4) har kompisar man tycker om att vara med. Även boendetrivseln är att betrakta 
som medelgod och skiljer sig mellan de olika boendena. Den är högre vid 
stödboenden jämfört med HVB-hem, ett resultat som i analysen kan kopplas till 
skillnader i egenmakt och påverkansmöjligheter som är mindre vid HVB-hem. 
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Effekter av interventionen utvärderades med parvisa tester av förändringar före och 
efter utbildningsinsatsen, en period av åtta veckor. Bland ungdomarna testades 
effekter på allians, boendetrivsel och psykisk hälsa men inga sådana kunde ses. 
Bland personalen testades effekter på (kompetenser kopplade till) allians, arbets-
engagemang, upplevelse av kollegialt stöd samt arbetstillfredsställelse men inte 
heller här kunde några effekter påvisas. Förutsättningarna kan dock knappast 
betraktas som gynnsamma – med den låga dosen (få planerade samtal), den relativt 
korta utvärderingsperioden och de kontextuella förändringar som skedde under 
tiden och som kan ha påverkat personalens förmåga att tillgodogöra sig och 
implementera interventionen. Det går därför inte att dra någon slutsats om 
interventionens betydelse som metod för att användas av personalen vid HVB-hem 
och stödboenden. 
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Summary in English
Collaborative research to describe and strengthen the
health of unaccompanied refugee minors and staff at
HVB homes and support homes in three Swedish
municipalities
In order to meet the need of integrating efforts for unaccompanied refugee children 
knowledge of their mental health and how they experience the reception here in 
Sweden is crucial. An important part of this reception concerns the accommodation 
at HVB-homes and support homes where the refugees are placed and the 
relationships and support they received from the staff working there. A good 
reception requires staff to have sufficient knowledge of the needs of refugees as 
well as work methods that favor a supportive management of various everyday 
situations that may arise. 

The purpose of this study was to describe the living situation of unaccompanied 
refugee children as well as their mental health and to evaluate a training program in 
methods among staff working at HVB-homes and support homes for such refugees 
in three Swedish municipalities. To meet this purpose a number of research 
questions were posed. Triangulation of quantitative and qualitative methods were 
used and some of the research questions were answered by a specially developed 
questionnaire and some through analysis of interview data.        

The results show that the mental health of unaccompanied refugee minors by 
regional measures is significantly inferior to that of the corresponding Swedish 
population and age group in Region of Västmanland and by international measures 
somewhat less inferior to that of young Englishmen. The refugees describe their 
mental health as good, but they live in a "tough situation" that sometimes causes 
them to be troubled by anxiety, sleep difficulties, loneliness and stress over an 
uncertain future. The “tough situation” they describe can be facilitated by having a 
fun leisure time with activities that can help to take the mind off of worries. Feeling 
close to others and developing trusting relationships with the staff is important in 
order for the refugees to appreciate their accommodation and living conditions 
there, which in turn is linked to their mental health. 

Distinctive features of staff who, according to the refugees, lead to a good alliance 
in counseling are that: (1) they take the time to really listen in; (2) they are willing 
to talk about what is important in the life situation of the refugee; (3) their 
counseling is characterized by an understanding and openness, which makes the 
client feel trust and therefore is able to talk about everything in a relaxed way; and 
(4) they care for the client in a way that makes the client feel important in his or her 
own right - regardless of background and refugee status. Overall, in this study, the 
refugees estimated their alliance with the staff as average good. Those who live at 
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the support homes experience considerably better alliance than those living at 
HVB-homes.

The four dimensions of the alliance concept were relatively strongly associated 
with how well the refugees appreciated the conditions at their accommodation, 
their living comfort. From a psychosocial perspective the refugees experience 
living comfort if they could: (1) influence their situation, (2) feel engaged in the 
situation and their personal development, (3) receive the support they needed from 
the staff and (4) have friends to be with. These psychosocial conditions were rated 
as average good and differs significantly between support homes and HVB-homes. 
The conditions are better in the former compared to latter, a result that can be 
linked to differences in empowerment and opportunities to influence the living 
situation, which are generally higher in support homes.

Effects of the intervention were evaluated through pairwise comparisons before 
and after the training program, a period that lasted for eight weeks. Among the 
refugees, effects were tested concerning alliance, accommodation (psychosocial 
living comfort) and mental health but no effects could be detected. Among the 
staff, effects were tested on alliance, work engagement, social support and work 
satisfaction but no effects were seen concerning these endpoints either. However, 
the study conditions can hardly be regarded as favorable - with the low dose (few 
scheduled counseling session), the relatively short evaluation period and the 
contextual changes that took place during the time and which may have affected 
the staff's ability to accommodate and implement the intervention. Therefore, it is 
not possible to conclude on the importance of the intervention as a method to be 
used by the staff at HVB-homes and support homes.    

N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been produced in
English.
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Bakgrund
Enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR, fanns det 25,4 miljoner flyktingar i världen i 
slutet av 2017 (1). Flyktingar är människor som av välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller till-
hörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är 
medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Deras livssituation 
är ofta livshotande och desperat. Under 2015 fördubblades antalet asylsökande 
flyktingar i Sverige. Av drygt 160 000 sökande var 22 procent ensamkommande 
barn, fem gånger fler än året innan. De allra flesta av dessa var ungdomar i åldrarna 
13-17 år och från Afghanistan. Nittiotvå procent var pojkar (2).  

Flyktingströmmen har inneburit stora utmaningar för offentliga aktörer. I en 
mindre kommun som Köping fanns då ett drygt 100-tal registrerade flyktingbarn. 
Deras hälsa, personliga utveckling och framtid här i Sverige är beroende av ett väl 
fungerande mottagande (3). En viktig del av detta mottagande är stödet från HVB-
hemspersonal visar longitudinell forskning (4). 

Ensamkommande flyktingbarn
Barn som kommer ensamma till Sverige och söker asyl av flykting- eller flykting-
liknande skäl har som regel varit med om belastande livserfarenheter. Många har 
flytt undan krig, fattigdom, förtryck och ofta har själva flykten varit långvarig, 
utelämnande och oviss. Studier har visat att majoriteten barn upplever en sådan 
flykt svår eller mycket svår. Som ensamkommande har de inte heller det nära 
stödet av föräldrar eller närstående och en del saknar detta stöd helt. Dessutom kan 
de bära med sig minnen från krigshärjade områden, inte sällan traumatiska 
upplevelser, som ökar risken för psykisk sjukdom (5).  

Större delen av den internationella forskningslitteraturen på området omfattar 
flyktingbarn mer generellt (6) och kan vara problematisk att generalisera till 
gruppen ensamkommande. Omhändertagande av ensamkommande kan också skilja 
sig mellan länder och behöver studeras närmare i det nya landet. I Sverige, som 
under många år varit det land i Europa som tagit emot flest ensamkommande barn, 
har det dock bedrivits förhållandevis lite forskning kring denna grupp, deras 
omhändertagande och hälsa (7). Det är därför angeläget med mera forskning som 
specifikt belyser de ensamkommandes situation och hälsa.  

En stor del av forskningen kring flyktingbarns hälsa har haft fokus på psykisk 
ohälsa, främst kopplad till traumatiska händelser i hemlandet och till upplevelsen 
av flykten (6). Den har varit mestadels sjukdoms- och behandlingsinriktad för att 
hjälpa i första hand hälso- och sjukvården att ta hand om de drabbade. I senare 
forskning har livet i det nya landet – som asylsökande flykting eller nyanländ med 
uppehållstillstånd – kommit att uppmärksammas alltmer (8). Det har lett till att 
fokus även kommit att hamna på nuvarande livsvillkor och levnadsförhållanden
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eftersom de också är viktiga för hälsan – som i sin tur kan ses som en förutsättning 
för en inkluderande och effektiv etablering.   

För att anpassa behovet av etableringsinsatser är det viktigt med kunskap om hur 
ensamkommande flyktingbarn mår, hur de upplevt flykten och ser på mottagandet 
här i Sverige (9). En av flera viktiga delar i detta mottagande handlar om hur de 
trivs där de bor – på HVB-hem eller stödboenden. I nuläget saknas dock validerade 
enkätinstrument särskilt utformade för att belysa ungdomarnas situation på dessa 
boenden, deras hälsa och relationer till personal där. Särskilt angeläget är det med 
frågor som belyser olika aspekter av psykisk hälsa, dels på grund av vad man som 
flykting bär med sig och risken för att utveckla psykisk sjukdom, dels därför att 
väntan på asylbesked i sig innebär ökade psykiska påfrestningar (3).  

Ensamkommande barn och ungdomar har ett särskilt behov av vuxna personer som 
de kan prata med (4). De har också uttryckt ett behov av praktisk hjälp med till 
exempel skolarbete. En trygg vuxen kan ge hjälp och stöd med att hitta bra 
strategier för att hantera det som är jobbigt i livet – någon man kan öva upp sin 
copingförmåga tillsammans med. För även om många ensamkommande bär på 
belastande livserfarenheter finns det forskning som visar att de har god resiliens 
(7), dvs. att de svarar väl på utmanande yttre omständigheter och på så vis har 
förmåga att återhämta sig relativt snabbt. Det finns dessutom studier som visar att 
de presterar bättre i skolan jämfört med barn som kommit till Sverige tillsammans 
med sina föräldrar (10). Rätt stödinsatser som tillvaratar ensamkommandes resurser 
kan därför öka chanserna för en effektiv etablering i landet.  

I flyktingmottagandet, och stödinsatser i synnerhet, blir personalens roll vid HVB-
hem och stödboenden central (4). Viktigt är att personalen har tillräckliga 
kunskaper för att utifrån barnens behov kunna hantera de situationer som uppstår i 
vardagen. Inte minst handlar detta om att i regelbundna planerade samtal sätta 
klienten i centrum och locka fram dennes egna resurser. För personal och andra 
aktörer – de som jobbar på boendena, myndighetspersonal och barnföljare – 
handlar det även om att utveckla ett gemensamt förhållningssätt; att inte behöva 
”hitta på egna metoder” samt att få stöd och hjälp med att utvärdera hur arbetet 
fungerar och att hitta framgångsfaktorer i det.  

Teoretiska perspektiv
Flera teorier har fått vara styrande för det här projektets syfte och utformning. 
Detta innefattar dels definition och operationalisering av centrala begrepp, såsom 
psykisk hälsa och boendetrivsel, dels valet av intervention (utbildningsinsats) med 
förväntande effekter.

Världshälsoorganisationens (WHO) positiva definition av psykisk hälsa har fått 
tjäna som utgångspunkt för valet av instrument när det gäller att mäta utfallet 
psykisk hälsa (11). Fokus har då naturligt hamnat på psykiskt välbefinnande, på 
positiv psykisk hälsa snarare än på psykisk ohälsa – på sjukdom och besvär.  
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Vidare har det varit naturligt att välja en intervention som utgår ifrån teorier med 
synen på människan som kapabel, resursstark och med möjlighet att ta makten i sitt 
liv. Teorier om begreppet egenmakt, på engelska empowerment, blir då centrala 
(12). De styr oss också att tänka i termer av välbefinnande istället för ohälsa och 
sjukdom, kompetenser istället för brister, och styrkor istället för svagheter. Och 
fokus hamnar på vad som skapar hälsa (friskfaktorer), snarare än på vad som 
orsakar sjukdom (riskfaktorer) – även om de senare inte är oviktiga. WHO 
definierar empowerment som en process genom vilken människor ökar sin kontroll 
över beslut och handlingar som påverkar deras hälsa (13). Med begreppet 
empowerment kopplas teoretiskt sett individens välbefinnande till social och även 
politiske miljö. Den betonar ömsesidig hjälp och gemensamma insatser för att 
skapa ett samhälle som ser till allas bästa och där resurser fördelas efter behov (12). 
Detta har efter Marmotrapporten 2008 (Closing the gap in one generation), kommit 
att kallas proportionell universalism (14).   

Den planerade interventionen har sin grund i socialkonstruktivistisk teori där 
dialogen mellan samtalsledare och klient är central och ska leda fram till önskade 
lösningar och ökad egenmakt för klienten (15). Positiva effekter av interventionen 
förväntas och mäts inte bara bland ungdomarna utan även bland personalen 
eftersom interventionen – en utbildning i lösningsfokuserade arbetssätt och 
tekniker – genomförs bland dem. Till exempel studeras förändringar i personalens 
skattning av (samtals) allians med ungdomarna som förklaring till eventuella 
effekter i bland annat arbetsengagemang och socialt stöd.  

Lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetstekniker
Det lösningsfokuserade arbetssättet bygger på Solution Focused Brief Therapy som 
utvecklades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg (16). Det utgår från att 
människor i samtal samkonstruerar sin verklighet i enlighet med socialkonstruk-
tivistisk teori (15). Det som särskiljer lösningsfokus från andra samtalsmetoder är 
att lösningsfokus inte styrs av psykologiska teorier om hur människor fungerar och 
om bakomliggande orsaker till problematik. Istället handlar lösningsfokus om hur 
människor skapar och förstår verkligheten och sitt agerande via språket (17). 
Dialogen är det centrala; kommunikationen skapar upplevelser och påverkar 
beteenden, beteende och mening hänger samman.  

I lösningsfokuserade terapeutiska samtal skapas den terapeutiska verkligheten (en 
version av klientens liv) i sessionen. Både samtalsledaren och klienten bidrar till 
detta och här finns möjligheter att via det lösningsfokuserade samtalet utforska 
resurser, ta fram målbeskrivningar, ge bekräftelser och stärkande återkopplingar 
samt att ta steg i önskad riktning (18). När en samtalsledare växlar fokus från att 
samtala om problem, till att istället samtala om individens resurser och styrkor och 
att närma sig lösningar, visar forskningen att effekter kan nås i form av positiva 
affekter, måluppfyllelse genom ökad förmåga att ta små steg i önskad riktning samt 
stärkt self-efficacy (19-21). Richmond och kollegor (2014) fann att lösnings-
fokuserade frågor inför samtal resulterade i att klienterna redan innan mötet hade 
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påbörjat en positiv utveckling (22). Klienterna kunde beskriva fler lösningar och 
beskrev samtidigt färre problem under samtalet.  

Lösningsfokuserat arbetssätt sorteras in som korttidsintervention och kan ge 
betydande effekter trots relativt begränsade insatser. Perkins (2008) påvisade i en 
studie att 60 % av barn och ungdomar rapporterade minskad frekvens och 
svårighetsgrad av psykisk ohälsa och påvisade klinisk förbättring efter en enda 
terapisession (23), en effekt var påvisbar efter 18 månaders uppföljning. Ytterligare 
stöd för korttidsinterventioner har publicerats av Green och kollegor som fann att 
lösningsfokuserad livscoachning bland gymnasieelever resulterade i ökad känsla av 
hopp samt ökad förmåga att uthärda svåra livsförhållanden (24, 25). 

I det lösningsfokuserade förhållningssättet ingår att uppmärksamma och ge 
återkoppling i form av bekräftelser och beröm, till klienter såväl som kollegialt. 
Det möjliggör positiva spridningseffekter. Bickman och kollegor har visat att 
rutinmässig kollegial feedback inverkade på ungdomar som fick stöd av 
socialtjänst i sin hemmiljö (26). För personal inom socialtjänst som genomgår 
lösningsfokuserad utbildning har effekter påvisats i form av tydligare målfokus, 
fler positiva uttalanden och större samsyn under klientsamtal eller i samtal med 
barn och familjer (27).  

Psykisk hälsa
Den här studien har sin utgångspunkt i WHO:s positiva definition av psykisk hälsa 
som inkluderar två typer av välbefinnande, hedoni och eudaimoni (28). Det första 
handlar om emotionellt välbefinnande t.ex. lycka, tillfredställelse och engagemang 
medan det andra handlar mer om funktion t.ex. att kunna tänka klart, hantera 
problem konstruktivt (dvs. bra copingstrategier), känna närhet till andra samt att 
livet har en riktning och upplevs hoppfullt (29).  

Psykisk hälsa i den här bemärkelsen belyser något annat än endast frånvaro av 
psykiska besvär och psykisk sjukdom (30), den har ett värde i sig (11). På så vis 
utgör den också ett naturligt effektmått för att utvärdera en främjande intervention 
med vilken syftet inte främst är att förebygga problem som orsakar psykisk ohälsa 
utan att ge personalen verktyg för en samtalsmetodik som utforskar och lyfter fram 
ungas resurser och styrkor. Det i sig, kan givetvis förebygga psykisk ohälsa, men 
effekten bör mätas utifrån målet – välbefinnande. Med bekräftelse och stärkande 
återkoppling på personliga egenskaper och förmågor, är hypotesen att främja såväl 
det hedoniska som det eudaimoniska välbefinnandet och på sikt en effektiv 
integration även om den senare inte följs upp i den här studien.     

Kunskapen om förekomsten av positiv psykisk hälsa bland unga i Sverige är 
begränsad (31, 32), och bland ensamkommande flyktingbarn i princip obefintlig. 
Att så är fallet beror delvis på att tidigare forskning som nämnts haft fokus på 
psykisk ohälsa men även att internationellt validerade skalor för att mäta psykiskt 
välbefinnande fokuserat på antingen hedonism eller eudaimonism (28). Senare tids 
forskning visar emellertid att båda perspektiven behövs, vilket har gjort att de nu 
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oftare mäts tillsammans (29). Begreppen positiv psykisk hälsa och blomstrande 
psykisk hälsa har börjat synas i debatten (33) men såväl forskare som beslutsfattare 
erkänner att det finns betydande kunskapsluckor på området (28, 29, 34, 35).  

Det närmaste vi kommer en nationell kartläggning av flyktingbarns psykiska hälsa 
är den rapport Folkhälsomyndigheten i samarbete med Röda Korsets Högskola 
nyligen publicerade av nyanlända barns hälsa, alltså inte bara ensamkommande 
(36). Den kartläggningen inkluderade inte positiv psykisk hälsa i ovanstående 
bemärkelse men en del närliggande mått som hälsorelaterad livskvalitet och 
självrapporterade hälsa. Sammantaget visar resultaten att de allra flesta nyanlända, 
12-18 år, mår bra och är nöjda med livet, vilket väl i linje med hur svenskfödda i 
barn och unga den åldern mår. Men det saknas alltså en motsvarande undersökning 
av ensamkommandes livssituation och psykiska hälsa.   
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Syfte
Syftet med den här studien är tvådelat. Den första delen handlar om att beskriva 
ensamkommande ungdomars livssituation och självrapporterade hälsa. Här läggs 
ett särskilt fokus på relationen mellan boendepersonalen och de ensamkommande 
samt de senares boendetrivsel och psykiska hälsa. Den andra delen undersöker 
arbetsmiljörelaterade och hälsofrämjande effekter av en utbildning i lösnings-
fokuserade förhållningssätt och arbetstekniker. Utbildningen ges till personalen vid 
HVB-hem och stödboenden och effekterna studeras bland både ensamkommande 
och personal. 

Frågeställningar
För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar varav de fem första är 
kopplade till syftets första del, och de senare till syftets andra del.

1. Är de skalor som används för att mäta psykisk hälsa, boendetrivsel och 
allians bland de ensamkommande psykometriskt tillfredsställande? 

2. Hur skattas respektive upplevs den psykiska hälsan bland de 
ensamkommande? 

3. Hur skattas respektive upplevs boendetrivseln och allians bland de 
ensamkommande? 

4. Med utgångspunkt i enkäten, vilka faktorer är starkast kopplade till den 
psykiska hälsan bland ensamkommande? 

5. Utifrån de ensamkommandes egna upplevelser och berättelser, vilka 
faktorer är starkast kopplade till deras psykiska hälsa? 

6. Förändras de ensamkommandes boendetrivsel och förtroende till 
personalen efter att personalen fått utbildningen i lösningsfokuserade 
förhållningssätt och arbetstekniker? 

7. Förändras de ensamkommandes psykiska hälsa efter att personalen fått 
utbildning i lösningsfokuserade förhållningssätt och arbetstekniker? 

8. Förändras personalens skattningar av arbetsengagemang, upplevelse av 
socialt stöd och arbetstillfredsställelse efter utbildningen i 
lösningsfokuserade förhållningssätt och arbetstekniker?  

9. Hur upplever personalen utvecklingen och tillämpningen av 
lösningsfokuserade förhållningssätt och arbetstekniker i sitt arbete?  
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Metod
Studien är en kohortstudie med en mixad ansats av kvalitativa och kvantitativa 
metoder som baseras på intervju- respektive enkätdata. Datainsamling gjordes vid 
upprepade tillfällen från såväl de ensamkommande som boendepersonalen. Innan 
studien inleddes granskades och godkändes den av den regionala etikprövnings-
nämnden i Uppsala (Dnr 2017 /330). 

Studiepopulation
Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar boende vid HVB-hem och 
stödboenden, som under hösten 2017 bedrevs i kommunal regi i Köping, Arboga 
och Kungsör, erbjöds att delta i studien. Även personalen vid dessa boenden 
tillfrågades om att ingå studien som alltså innefattar två kohorter. Planering och 
förarbete inför studien, t.ex. i form av enkätutveckling, hade då pågått sedan 2016. 

Information om studien till de ensamkommande lämnades såväl skriftligt som 
muntligt innan samtycke inhämtades. På plats vid detta tillfälle fanns tolkar för 
samtliga representerade språk. Tolkarna översatte då simultant den muntliga 
information som gavs på svenska till respektive språkgrupp. Dessa tolkar fanns 
med genom hela studien från utvecklingen av enkäten fram till sista enkättillfället.

De ensamkommandes deltagande innefattade att besvara en för studien särskilt 
utvecklad enkät vid tre tillfällen, ett före projektets intervention påbörjades (se 
nedan), ett direkt efter och ytterligare ett efter cirka tre månader. Ett urval av de 
ungdomar som gav sitt samtycke tillfrågades också om att delta i enskilda 
intervjuer före och efter den intervention som under cirka två månader 
genomfördes bland personalen vid dessa boenden.  

Personalens deltagande innefattade – förutom att besvara en för studien särskilt 
utformad enkät vid i princip samma tidpunkter som de ensamkommande besvarade 
sin enkät – att delta i en utbildning i lösningsfokuserade förhållningssätt och 
arbetstekniker. Den här interventionen beskrivs närmare nedan.  

Enkäter

Enkät till ensamkommande vid HVB hem/stödboenden
Enkäten till de ensamkommande utvecklades i två steg. I ett första skede togs 
frågor fram som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. En 
inventering av redan befintliga instrument gjordes och en första enkät 
konstruerades och översattes av auktoriserade översättare till de språk som fanns 
representerade. Enkäten testades sedan på ett urval av de ensamkommande som i 
fokusgrupper sedan fick tycka till om enkäten. I nästa steg gjordes justeringar dels 
efter deskriptiva analyser av enkätsvaren och dels baserat på den information som 
fokusgrupperna gav. En ny version av enkäten togs fram som sedan diskuterades 
med de tolkar som deltog i projektet varvid ytterligare justeringar gjordes för att 
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passa de representerade språken. Därefter gjordes nya översättningar av enkäten 
som nu förutom på svenska finns tillgänglig på Amhariska, Arabiska, Dari, 
Engelska, Pashtu, Persiska, Somliska och Tingrinja.   

Den slutliga enkäten kom att inkludera 45 item fördelade på sex områden. Det 
första inkluderar bakgrundsvariabler som ålder, kön, vistelse i Sverige, 
uppehållstillstånd, flykten, kontakt med anhöriga och tidigare skolgång. Det andra 
området handlar om boendet, boendetrivseln och relationer till personalen. Det 
tredje området berör skolan och fritiden här i Sverige. Det fjärde handlar om 
psykisk hälsa, det femte om somatiska besvär och sjukdom och det sjätte om 
framtiden samt vad man anser om frågorna i enkäten. Den svenska enkäten finns i 
bilaga 1. 

I enkäten finns tre uppsättningar med frågor som bildar skalor för att mäta under-
liggande abstrakta begrepp. Skalorna undersöks psykometriskt för att besvara 
frågeställning 1. Två av skalorna är utvecklade specifikt för det här projektet och 
ska mäta de ensamkommandes boendetrivsel och förtroende till personalen, allians. 
Den tredje skalan är en svensk version av det internationellt etablerade enkät-
instrumentet Short Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (SWEMWBS) 
avsett för att mäta psykisk hälsa (37-39).  

Den som besvarar SWEMWBS får ta ställning till hur ofta vederbörande de senaste 
två veckorna har känt sju tecken på hedoniskt och eudaimoniskt välbefinnande – 
aldrig, sällan ibland, ofta eller alltid. Varje skattning genererar en poäng som sedan 
räknas samman för samtliga frågor och ju oftare man känt tecken på positiv 
psykisk hälsa desto högre blir poängen. Låga poäng på skalan innebär nedsatt 
psykisk hälsa och mycket låga poäng kan innebära psykisk sjukdom medan höga 
poäng motsvarar en god psykisk hälsa (37). Skalan är validerad för att användas i 
en rad olika kulturer och på en rad olika språk. Den har dock aldrig använts på 
ensamkommande ungdomar i Sverige. En del av syftet med studien är därför att 
utvärdera skalans psykometriska egenskaper.

Frågor som särskilt belyser förtroendet mellan de ensamkommande och personalen 
i samtal, dvs. samtalsallians eller allians, har tagits fram i dialog med forskaren och 
psykoterapeuten Scott Miller och har sitt ursprung i den etablerade Session Rating 
Scale (40). Frågorna om boendetrivsel har tagits fram i dialog med personal och 
ungdomar. Även för dessa skalor summeras skattningarna från de enskilda frågorna 
till ett index. Skalorna används för att besvara frågeställningarna 1–4 samt 6–7.  

Enkät till personal vid HVB hem/stödboenden
Enkäten till personalen omfattar ett drygt 50-tal frågor fördelade på fyra områden. 
Det första området inkludera bakgrundsfrågor som kön, ålder, utbildning och tid 
vid nuvarande arbetsplats, det andra området frågor om psykisk hälsa, stress och 
självrapporterad hälsa, det tredje området frågor om personalens upplevelse av sin 
kompetens att leda samtal med ungdomarna, det fjärde området frågor om arbets-
situationen, arbetsengagemang, socialt stöd och arbetstillfredsställelse. I den 
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uppföljande enkäten besvarades dessa frågor igen tillsammans med ytterligare 
frågor om antalet planerade samtal (dos) man haft per vecka med ungdomar sedan 
studien påbörjades, hur man upplevt samtalsallians under dessa samtal och 
slutligen vad man ansåg om utbildningen och själva interventionen. Enkäten finns i 
bilaga 2. 

Flertalet frågor i enkäten hör till olika skalor: SWEMWBS för att mäta psykisk 
hälsa (39), Scale of Work Engagement and Burnout (SWEBO) för att mäta 
arbetsengagemang (41), COPSOQ II för att mäta arbetstillfredsställelse (42), och 
för att mäta socialt stöd och erkännande har frågor hämtats från Oxentierna och 
kollegor (43). Dessa skalor används för att besvara frågeställning 8. 

Intervjuer

Intervjuer av de ensamkommande
I studien genomfördes semi-strukturerade individuella intervjuer med 21 
informanter. Intervjuerna ägde rum cirka 1-2 månader efter att personalen hade 
genomfört utbildningen. Urvalet av informanter gjordes av personalen på 
respektive boende, efter önskemål om spridning mellan boendeform och kön från 
forskargruppen. Personalen tillfrågade även informanterna om deltagande. 
Informanterna kom från olika länder men merparten var från Afghanistan och av 
manligt kön. Fördelningen mellan boendeorterna var relativt jämn, med 6-8 
informanter från respektive ort, liksom fördelningen mellan boendeform (HVB-
hem och stödboende). Majoriteten av intervjuerna skedde med tolk men några av 
informanterna valde att intervjun skulle hållas på svenska. Frågorna som ställdes 
under intervjun speglade frågorna i enkäten till ungdomarna, utifrån avsikten att 
använda metodtriangulering i studien. Intervjuerna skedde i ett enskilt, ostört, rum 
på informantens boende och varade mellan 45-90 minuter, med ett genomsnitt på 
cirka 60 minuter. Informanterna fick innan intervjuns början sedvanlig information 
om forskningspersonens rättigheter, som uttrycks i etiska riktlinjer för forskning. 
De fick också frågan om diktafon kunde användas under intervjun och drygt 
hälften av de intervjuade godkände användningen av diktafon. Under samtliga 
intervjuer gjordes noggranna anteckningar av intervjuaren.  

Intervjuer av personal vid HVB hem/stödboenden
Med personalen genomfördes 6 fokusgruppsintervjuer, två på varje boendeort samt 
en enskild intervju (då denne person inte kunde delta i fokusgruppsintervju på 
grund av ledighet). Intervjuerna ägde rum i anslutning till att ungdomarna 
intervjuades, cirka 1-2 månader efter avslutad utbildning. Urvalet av informanter 
gjordes av respektive chef på boendet, i samråd med forskargruppen. 
Informanterna tillfrågades även av chefen om deltagande. Mellan 3-8 personer 
deltog i vardera fokusgruppen och sammanlagt intervjuades 29 personer i 
personalen. Frågorna som ställdes under intervjuerna speglade frågorna i enkäten 
till personalen. Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats, i ett ostört 
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rum, och varade mellan 90-120 minuter. Informanterna fick innan intervjun började 
sedvanlig information om forskningspersoners rättigheter, som uttrycks i etiska 
riktlinjer för forskning. Diktafon användes under samtliga intervjuer. Under 
intervjuerna togs även noggranna anteckningar. 

En personalutbildning i lösningsfokuserat
förhållningssätt och arbetstekniker
All personal som arbetade på HVB-hem/stödboenden för ensamkommande 
flyktingbarn i Köping, Kungsör och Arboga kommun fick under hösten 2017 eller 
våren 2018 genomgå en utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt och 
arbetstekniker (18). Utbildningen genomfördes gruppvis så att all personal gavs 
möjlighet att medverka. Av praktiska skäl utbildades dock personalen i Köping 
först och därefter personalen i Arboga och Kungsör, vilket gjorde att enkät-
mätningar och uppföljningar skedde med cirka 5 månaders förskjutning mellan 
Köping respektive Arboga och Kungsör.  

Omfattningen på utbildningen var totalt 6 heldagar (2+1+2+1) under en period om 
cirka två månader med praktisk tillämpning ute i verksamheten mellan varje 
utbildningstillfälle. Parallellt med utbildningen deltog cheferna vid boendena även i 
lösningsfokuserad metodhandledning. Syftet var att organisatoriskt ytterligare 
förstärka det lösningsfokuserade arbetssättet och bemötandet i hela verksamheten.   

Syftet med utbildningen var att utveckla förståelse och praktisk färdighet i det 
lösningsfokuserade arbetssättet som personalen succesivt implementerade i sin 
yrkesverksamma vardag. Utbildningen fokuserade också på att stärka den 
kollegiala alliansen samt alliansen mellan de professionella och ungdomarna 
boende på HVB-hemmen/stödboenden. 

En heldag (dag 3 i utbildningen) ägnades åt instrumenten Session Rating Scale 
(SRS) och Outcome Rating Scale (ORS) (44, 45). Syftet med SRS och ORS är att 
de professionella ska erhålla återkoppling på hur ungdomen upplever samtalet med 
avseende på relation, mål, respekt och samtalets kvalité i stort och nytta i 
allmänhet. ORS ger en skattning av klientens (ungdomens) upplevda effekter med 
avseende på nytta och utveckling: socialt, i nära relationer, personligt 
välbefinnande och i livet i allmänhet.  

En god allians mellan människor skapar förutsättningar för samkonstruktion av 
lösningar och utveckling framåt (18). En god allians stärker tilltro och hopp till den 
egna förmågan vilket påverkar utveckling av det egna beteendet (46). De tekniker 
som ingick i utbildningen och som i praktiken syftar till att stärka alliansen mellan 
människor handlar i huvudsak om observation (47), feedback (48) och 
lösningsfokuserad frågeteknik (21). 
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Statistisk analys
De statistiska metoderna som används för analys varierar med de olika frågeställ-
ningarna. För att besvara den första frågeställningen tillämpas explorativ faktor-
analys enligt rekommendationer för best practice in exploratory factor analys av 
Costello och Osborne (49). Den interna reliabiliteten av skalor och delskalor 
(genererade av faktoranalyserna) analyseras genom beräkning av Cronbach’s alpha 
och innehållsvaliditeten genom corrected item-total correlation. Dessa analyser 
utvärderar skalornas innehåll (om frågorna platsar i skalan), inre konsistens (deras 
tillförlitlighet) och struktur.  

För att beskriva studiematerialet och besvara frågeställningarna 2 och 3 användes 
frekvenstabeller med antal och procentandelar (Tabell 1-4, 10) samt för 
kontinuerliga variabler (dvs. skalorna) medelvärden och standardavvikelser (Tabell 
8, 9 och 11). För att besvara frågeställning 4 användes först error bars och sedan    
t-test för oberoende mätningar eller ANOVA (analysis of variance) om det var fler 
än två grupper och därefter linjär regressionsanalys för att adressera sambanden 
mellan en eller flera oberoende variabler (t.ex. bakgrundsfrågor, frågor om skola 
och fritid eller om boendetrivsel och om somatisk ohälsa/sjukdom) och den 
beroende variabeln psykisk hälsa, i form av poängen på SWEMWBS.

För att besvara frågeställningarna 6–8 användes t-test för parade mätningar. Det 
vill säga, värden för dessa variabler jämfördes före och efter interventionen för 
varje person och eventuella skillnader testades sedan statistiskt för hela gruppen. 
Studiedeltagarna utgör på det viset sina egna kontroller, ingen oberoende 
kontrollgrupp användes. 

Samtliga statistiska tester använder en signifikansnivå på 0,05 och genomfördes 
med SPSS version 24. Statistiska tester användes för att värdera skillnader och 
utesluta slumpen. Studien baseras dock på ett relativt litet material och kan inte 
direkt ses som en traditionell urvalsstudie. Det gör att effektstorleken i vissa fall 
diskuteras utan att resultaten är statistiskt signifikanta. Effektstorleken, dvs. 
storleken på skillnader eller styrkan (lutningen) i ett samband rapporteras här som 
standardiserade medelvärdesskillnader med Cohen’s d¸ Spearman´s 
korrelationskoefficient (rho) eller i form av lutningskoefficienten från en regression 
(50). Superpopulationen, den gruppen som studiens resultat bör generaliseras till, 
är ensamkommande flyktingbarn i Sverige i åldern 13 år och äldre mellan 2015 och 
2017.  

Kvalitativ analys

Intervjuerna med ungdomarna

I analysen av intervjuerna med ungdomarna användes ett deduktivt 
analysförfarande, där psykisk hälsa, boendetrivsel och samtalsallians utgjorde 
teman och dess dimensioner underteman. I textmaterialet undersöktes sedan vad 
som kunde bidra med kunskap runt dessa teman och underteman. Analysen följde 
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ett deduktivt tematisk analysförfarande. Först renskrevs alla intervjuer utifrån de 
anteckningar som först under intervjuerna. I de fall som intervjuerna spelats in, 
lyssnades intervjuerna igenom och eventuell ytterligare information lades till eller 
förtydligades i det renskrivna materialet. Därefter identifierades koder som 
speglade innehållet i textens olika delar. Sedan sattes koderna samman till 
kategorier som speglade relevanta företeelser i förhållande till de underteman som 
var förbestämda. Efter att den initiala analysen var färdig skrevs resultat i en 
beskrivande text och under detta steg skedde ytterligare analys i form av att 
relevanta uttalanden valdes ut för att exemplifiera informanternas upplevelser, och 
att den initiala analysen ställdes i relation till forskningsfrågorna och 
informanternas kontext.  

Intervjuerna med personalen

I analysen av intervjuerna med personalen användes ett induktivt analysförfarande, 
efter riktlinjer för en induktiv tematisk analys. Först renskrevs alla anteckningar för 
förts under intervjuerna. Därefter lyssnades de inspelade upptagningarna av 
intervjuerna igenom och ytterligare information fördes in i materialet. Analysen 
fortsatte sedan med att identifiera koder i textmaterialet, för att därefter finna 
kategorier och underteman som speglade personalens upplevelser. Därefter skrevs 
analysen ner i en beskrivande text och i samband med detta skedde ytterligare 
analys, på samma sätt som beskrivs i föregående stycke gällande analysen av 
ungdomarnas intervjuer. 
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Resultat
Här redovisas inledningsvis deltagandet i studien och en beskrivning ges av de två 
studiepopulationerna utifrån sociodemografiska variabler, dvs. dels för de ensam-
kommande ungdomarna placerade vid HVB-hem och stödboenden, dels för 
personal som under studieperioden arbetade vid dessa boenden och deltog i 
studien.   

Deltagandet
Vid baslinjemätningen, dvs. den första enkäten, deltog 72 ensamkommande av 
totalt 97 inrapporterade, vilket ger ett deltagande på 74 procent. Tabell 1 visar 
deltagandet uppdelat på respektive kommun.  

Tabell 1. Antal totalt samt deltagande ungdomar vid studiens start uppdelat på kommun. 

Kommun Antal totalt Antal svar Andel 

Köping 44 31 70 %
Arboga 23 20 87 %
Kungsör 30 21 70 %

Totalt 97 72* 74 %

*Ett mindre internt bortfall på respektive enkätfråga tillkommer.

Bland personalen deltog vid baslinjemätningen 53 av totalt 54 personer, vilket ger 
ett initialt deltagande på 98 procent. Av Tabell 2 framgår antal personal och 
deltagande uppdelat på respektive kommun. 

Tabell 2. Antal totalt samt deltagande personal vid studiens start uppdelat på kommun. 

Kommun Antal totalt Antal svar Andel

Kungsör 12 11 92 %
Köping 28 28 100 %
Arboga 14 14 100 %

Totalt 54 53* 98 %

*Sedan tillkommer ett mindre internt bortfall på respektive fråga.

Det är deltagandet vid baslinjemätningen bland ensamkommande som ligger till 
grund för att besvarar frågeställningarna kopplade till den första delen av studiens 
syfte. I den andra delen tillkommer ett bortfall bestående av de personer – som 
besvarade baslinjeenkäten men inte den uppföljande enkäten efter interventionen. 
Detta bortfall var vid första uppföljningen bland de ensamkommande 35 procent 
(n=25) och 4 procent (n=2) bland personalen. På grund av att materialet initialt 
blev mindre än beräknat bland de ensamkommande samt ett i den andra 
uppföljningen totalt sett relativt stort bortfall både bland de ensamkommande och 
bland personalen fattades ett beslut att inte genomföra den andra uppföljningen i 
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Kungsör och Arboga. Det gör att resultaten kopplade till frågeställningarna 6–8 
baseras på mätningar direkt före och efter interventionen, dvs. 3-månadersuppfölj-
ningen har utgått. Att materialet blev mindre än beräknat initialt beror på den 
minskade inströmningen av ensamkommande medan bortfallet mellan mätningarna 
främst är kopplat till omplaceringar av ensamkommande eller att personalen helt 
enkelt inte längre arbetade kvar. Det senare gäller t.ex. de tre chefer vid respektive 
kommun som samtliga bytte tjänster under interventionsperioden.  

Sociodemografiska variabler
Tabeller 3 och 4 beskriver studiematerialet genom ett antal sociodemografiska 
variabler, först för de ensamkommande och sedan för personalen.  

Åldersspannet bland de ensamkommande är 13–20 år, medianåldern 17, drygt åtta 
av tio är killar och de flesta är från Afghanistan. Enkäten har dock besvarats på sju 
olika språk. De flesta har i det land man kommer ifrån gått i vanlig skola med 
ämnesundervisning i sju år eller mer. Av dessa har 83 procent haft minst 5 
skoldagar i veckan. Nära åtta av tio har varit i Sverige längre än 1,5 år och drygt 
sex av tio hade vid studiens start fått permanent uppehållstillstånd. Knappt hälften 
bor vid HVB-hem. 

Tabell 3. Sociodemografisk information om ungdomarna i studien. 

Grupp Kategorier Andel* 

Ålder**

13–15 år 5,4 % 
16 år 16,2 % 
17 år 32,4 % 
18 år 27,0 % 
19–20 år 18,9 % 

Språket enkäten besvarades på 

Dari 55,8 % 
Tigrinja 17,4 % 
Somaliska 7,0 % 
Arabiska 3,5 % 
Pashtu 2,3 % 
Persiska 1,2 % 
Svenska 12,8 % 

Kön
Kille 93,8 % 
Tjej 6,2 % 

Boendeform
HVB 47,8 % 
Stödboende 52,2 % 

Typ av skola i hemlandet 
Vanlig skola med ämnesundervisning 64,4 % 
Koranskola med viss ämnesundervisning 15,3 % 
Koran-/annan skola utan ämnesundervisning 20,4 % 
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Grupp Kategorier Andel* 

Skolår i hemlandet*** 
7 år eller mer 57,1 % 
4–6 år 26,8 % 
0–3 år 16,1 % 

Tid i Sverige 
12 månader eller mindre 2,7 % 
13–18 månader 17,6 % 
Längre än 18 månader 79,7 % 

Kontakt med anhörig 
Ja 80,8 % 
Nej 19,2 % 

Uppehållstillstånd vid studiestart 
Ja 62,0 % 
Nej 38,0 % 

*Varje grupp summeras till 100 % 
**Medianåldern är 17 år; 
***I stort sett alla har gått i skolan och av dessa har 83 % gått i skolan minst 5 dagar per vecka. 

Åldersspannet bland personalen är 23–61 år med en något större andel (59,6 %) 
under 40 år än över. Hälften är högskoleutbildade, drygt hälften är män och cirka 3 
av 4 har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i högst två.  

Tabell 4. Sociodemografisk information om personalen. 

Variabel Kategorier Andel*

Ålder

23–29 år 28,8 %
30–39 år 30,8 %
40–49 år 21,2 %
50–61 år 19,2 %

Högsta utbildning

Grundskola motsvarande 7,7 %
Gymnasieutbildning 42,3 %
Högskoleutbildning 50,0 %

Kön
Man 58,5 %
Kvinna 41,5 %

Tid på nuvarande arbetsplats

12 månader eller mindre 19,3 %
13–18 månader 25,0 %
19–24 månader 28,8 %
Mer 24 månader 26,9 %

* Medianåldern är 38 år.

* Varje grupp summeras till 100 %
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Psykometriska analyser
En psykometrisk utvärdering av enkätinstrument kan innefatta mycket – allt från 
hur respondenterna på ett övergripande plan uppfattar och förstår frågorna till om 
frågorna i förlängningen mäter det som avses mätas och om de gör det på ett 
tillförlitligt sätt. Den sista frågan i enkäten handlade om hur frågorna var att läsa 
och förstå (Bilaga 1). På denna fråga svarade 1,4 procent av ungdomarna att de 
flesta var svåra, 38 procent att de varken var lätta eller svåra och 61 procent att de 
flesta var lätta.  

Att mäta psykisk hälsa

Frågorna om psykisk hälsa är hämtade från instrumentet SWEMWBS och avser 
mäta såväl hedoniskt som eudaimoniskt välbefinnande, dvs. både mående och 
funktion. För att undersöka om frågorna verkligen mäter detta genomfördes först 
en faktoranalys (n=71). Värdena i Tabell 5 visar hur specifikt kopplade skalans 
olika item är till identifierade latenta (underliggande) faktorer. Dessa laddningar 
kan anta värden från noll till ett och ju högre värden desto mera specifik är frågan 
för den latenta faktorn. Enligt best Costello och Osborne bör en item få vara kvar i 
faktoranalysen om laddningen uppgår till minst 0,32 och inte laddar högre än 0,4 
på fler än en latent faktor (49). Utifrån dessa kriterier samt utifrån korrelations-
analyser kunde samtliga sju i skalan behållas. 

Som framgår av Tabell 5 identifierade analysen två underliggande faktorer för 
psykisk hälsa; faktor 1 som i huvudsak förklarar variationen i eudaimoniskt 
välbefinnande (item 1,4,5,7) och faktor 2 som främst förklarar hedoniskt 
välbefinnande (item 2,3,6). Faktor 1 har ett eigenvalue 3,02 och förklarar 43 
procent av den totala variationen i psykisk hälsa medan faktor 2 har ett eigenvalue 
av 1,16 och förklarar drygt 16 procent. Korrelationen mellan de två latenta 
faktorerna är förhållandevis stark (0,530) och korrelationen mellan respektive 
fråga/item och faktor är överlag också god, 0,533 som minst (ej i tabell).  

Tabell 5. Mönstermatris ur explorativ faktoranalys av SWEMWBS:s sju frågor. 

Item (frågor) Latent faktor
1 2

1. Jag har känt mig optimistisk om framtiden 0,611
2. Jag har känt att jag gjort nytta (varit hjälpsam, bidragit till något gott) 0,507 
3. Jag har känt mig avslappnad (känt lugn och ro) 0,486 
4. Jag har hanterat uppkomna problem på ett bra sätt 0,852
5. Jag har kunnat tänka klart och tydligt 0,643
6. Jag har känt mig nära andra människor (känt gemenskap med andra). 0,829 
7. Jag har kunnat bestämma mig för saker och ting 0,569  

Extraction Method: Maximum Likelihood; Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,775. 
Bartlett's Test of Sphericity: p <0,001. 

Ytterligare ett sätt att visa att respektive item platsar i skalan är genom corrected 
item-total correlations. Denna anger korrelationen mellan skattningen för 
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respektive item och poängen för den totala skalan minus poängen för den item som 
korreleras med skalan. Ett värde på 0,3 eller högre är att betrakta som godkänt. I 
det här fallet varierar värdet för de 7 frågorna från 0,425 för item 2 till 0,595 för 
item 4. Det säger oss att alla item platsar i skalan utifrån innehåll.    

För att undersöka den interna reliabiliteten, den andra aspekten av de psykometri-
iska analyserna, beräknades Cronbach’s alpha. Detta gjordes dels för hela skalan 
och dels för respektive faktor/delskala, något som visade att den interna 
reliabiliteten är god (0,78) för hela skalan samt för faktor 1 (0,78) men inte för 
faktor 2 (0,66) som får underkänt (<0,7). Värdena kunde inte heller höjas genom att 
exkludera någon item. Detta gör att endast den totala skalan används i analyser för 
att besvara frågeställningarna 2–4. Skattningarna från respektive fråga har då 
summerats för de sju frågorna och sedan transformerats för att bli jämförbara med 
den ordinarie WEMWBS som innehåller 14 frågor. 

En observation som bör noteras, kopplad främst till frågeställning 2, är att 
skattningarna på SWEMWBS korrelerar förhållandevis svagt (Spearman 0,250,     
p<0,05) med respondenternas egen bedömning av sin psykiska hälsa utifrån frågan 
”Hur har din psykiska hälsa varit de senaste två veckorna?” (Bilaga 1). Det vill 
säga, den ensamkommandes egen förståelse av och syn på psykisk hälsa skiljer sig 
från hur den är konceptualiserad i SWEMWBS. Det är tydligt att den egna 
bedömningen av psykisk hälsa är mer relaterad till psykisk ohälsa, såsom svårig-
heter att somna (-0,501, p <0,01) och besvär av stress (-0,556, p<0,01), vilket i sig 
inte är något ovanligt för ungdomar i den här åldern. Den svaga korrelationen till 
SWEMWBS däremot får ses som ovanlig. Den påverkar inte validiteten i 
SWEMWBS men bör beaktas när resultaten av de kvantitativa och kvalitativa 
delarna av studien ska jämföras eftersom de senare baseras på de ensamkom-
mandes berättelser och syn på sin psykiska hälsa medan de förstnämnda främst 
baseras på SWEMWBS. 

Att mäta boendetrivsel

I utvecklingen av enkäten identifierades initialt åtta frågor för att fånga in olika 
aspekter som ansågs viktiga för att trivas som ensamkommande vid HVB-hem eller 
stödboenden. Två av dessa handlar om delaktighet och engagemang, ytterligare två 
om socialt stöd, en om påverkansmöjligheter, en om bemötande, en om läxhjälp 
och en om hur man behärskar det svenska språket.  

På samma vis som för psykisk hälsa undersöktes dessa frågor först med explorativ 
faktoranalys och korrelationsanalyser. De nio frågorna kunde då reduceras till fyra 
påståenden (Tabell 6) som var tillräckliga. Enligt faktoranalysen identifierades en 
latent faktor som förklarar 60 procent av variationen i skattningarna för de fyra 
frågorna i Tabell 6. Skalans inre reliabilitet är god med Cronbach´s alpha på 0,77 
och korrelationen mellan totalpoängen från skattningarna på de fyra påståendena 
och skattning av självupplevd boendetrivsel utifrån påståendet ”Jag trivs på mitt 
boende” (Bilaga 1) är stark (0,737, p <0,000).  
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Tabell 6. De fyra item som enligt faktoranalysen bäst mäter boendetrivsel. 

Item (frågor) 

1. Jag känner mig engagerad i min personliga utveckling och min situation på boendet
2. Jag tycker att jag kan påverka min situation på boendet
3. Jag får det stöd jag behöver av personalen
4. Jag har kompisar på boendet som jag tycker om att vara med 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,742. 
Bartlett's Test of Sphericity: p <0,000. 

Att mäta förtroendet mellan ensamkommande och boendepersonal

Eftersom interventionen i studien (se Metod) bland annat handlar om att ge 
personalen förhållningssätt och verktyg för att bygga förtroende i mötet med 
klienten, det som här benämns allians, är ett tillförlitligt instrument för att mäta just 
allians viktigt för utvärderingen av studiens resultat. Det vill säga om intervention-
en har en främjande effekt på boendetrivseln och psykisk hälsa bland de ensam-
kommande och arbetssituationen för personalen skulle denna effekt kunna 
förklaras med en ökad allians. 

I utvecklingen av enkäten identifierades först fem påståenden för att mäta allians. 
Faktoranalysen visade sedan att fyra av dessa räckte för att ge tillfredställande 
psykometriska data: en latent faktor (allians) som förklarade 62 procent av 
variationen i skattningarna för de fyra påståenden (Tabell 7), en god inre reliabilitet 
med Cronbach´s alpha på 0,79 samt corrected item-total correlation från 0,518 till 
0,672. En fråga som inte tillförde något till skalan var språkförmåga, främst därför 
att de allra flesta skattade sin förmåga som god, vilket gav en låg spridning. 

Tabell 7. De fyra item som enligt faktoranalysen bäst mäter allians. 

Item (påståenden) 

1. Jag tycker att personalen lyssnar på mig när jag pratar
2. I samtal med personalen pratar vi om det som är viktigt för mig
3. När personalen och jag pratar gör vi det på ett sätt som passar mig och känns rättvist för mig 
4. Jag känner mig respektfullt behandlad av personalen 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,763. 
Bartlett's Test of Sphericity: p <0,000. 
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Psykisk hälsa bland ensamkommande
I det här avsnittet beskrivs den psykiska hälsan bland ensamkommande utifrån 
enkätdata. En analys av intervjudata följer längre fram. 

Resultat från enkätdata
Med SWEMWBS redovisas psykisk hälsa genom att skattningar från skalans sju 
item summeras. Varje item kan ge värdet 1–5 beroende på hur ofta man känt dessa 
tecken på psykisk hälsa de senaste två veckorna: ”Aldrig”=1, ”Sällan” =2, ”Ibland” 
=3, ”Ofta” =4 och ”Alltid” =5. Totalt genererar skalan alltså värden från minst sju 
till max 35. För att fördelningen av värdena ska bli jämförbara med den ordinarie 
skalan WEMWBS som består av 14 item konverteras sedan värdena enligt en 
särskild tabell (38), dock med samma spann från 7–35. Den vanligaste skattningen 
är ”Ofta” på alla item utom nr 3, avslappnad där medelvärdet är strax under 2,99 att 
jämföra med de övriga vars medelvärde varierar från 3,44–3,67.  

I Tabell 8 ges medelvärden, standardavvikelser och percentilvärden för psykisk 
hälsa bland ensamkommande vid de tre kommunerna samt totalt. Medelvärdet för 
hela gruppen är 22,29 och 80 procent (n=54) ligger mellan 16,36 och 27,25. 
Förhåller vi medelvärdet till de enskilda skattningarna, och förutsätter någotsånär 
jämna skattningar, hamnar vi strax över en medelskattning per item på värdet 3, det 
vill säga något oftare än ”ibland” (7 x 3) har man upplevt de 7 tecknen på psykisk 
hälsa som efterfrågas (Tabell 5). Det finns ingen signifikant skillnad i psykisk hälsa 
mellan ensamkommande på boendena i de tre kommunerna (p =0,54) och det finns 
inte heller någon sådan skillnad mellan ungdomar boende vid HVB-hem respektive 
stödboenden (p =0,25) eller mellan könen (p =0,309). 

Tabell 8. Antal (n), medelvärden (m), standardavvikelser (sd) och percentilvärden (p) för 
psykisk hälsa (SWEMWBS) bland ensamkommande i föreliggande studie.  

Population Område n m sd 10 p 15 p 50 p 85 p 90 p

Ensamkommande 
i åldern 13–20 år 
boende på HVB-
hem/stödboenden 

Köping 29 22,92 4,58 16,36 16,85 22,35 27,03 28,13
Arboga 18 22,05 3,74 17,66 18,50 21,95 26,34 28,13
Kungsör 20 21,60 4,01 15,59 18,07 21,54 25,87 26,02 

Totalt 67 22,29 4,18 16,36 18,10 22,35 26,02 27,25

Regionala och internationella jämförelsedata
Här redovisas resultat från regionala och internationella mätningar av psykisk 
hälsa, även dessa gjorda med SWEMWBS (Tabell 9). Dels ges åldersanpassade 
regionala resultat från Hälsa på lika villkor 2018 (51), som sammanställts särskilt 
för den här studien, och som alltså inte redovisats tidigare och dels redovisas data 
från en engelsk studie publicerad 2017 (52). Detta för att sätta de ensamkomman-
des psykiska hälsa (Tabell 8) i ett internationellt sammanhang. Centraltendensmått 
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som medelvärden och spridningsmått som standardavvikelsen samt fem olika 
percentilvärden ges för att skapa en bild av den psykiska hälsan i de olika 
populationerna.  

Som framgår av Tabell 9 skiljer sig såväl nivån som fördelningen av psykisk hälsa 
mellan ensamkommande ungdomar i den här studien och svenska ungdomar ur 
Hälsa på lika villkor. Medelvärdet (25,39) på SWEMWBS bland 16-20 åriga 
svenskar i Västmanland är drygt tre enheter högre än bland de ensamkommande. 
Uttryckt som en standardiserade medelvärdesskillnad (Cohen’s d = 0,7) kan 
skillnaden statistiskt beskrivas som medelstor till stor (50). Den säger oss att värdet 
för den genomsnittliga 16-20 åringen i den svenska gruppen är 0,7 standard-
avvikelser (SD) över den genomsnittliga personen bland de ensamkommande i 
samma ålder, samt att 75 % av värdena i den svenska gruppen överstiger 
medelvärdet bland de ensamkommande (när värdena följer en normalfördelning 
vilket de i stort gör). Den västmanländska jämförelsegruppen i motsvarande ålder 
är visserligen liten (n=39) men liknande skillnader ses med urvalet som 
representerar hela den vuxna västmanländska populationen, personer 16 – 84 år 
(n=963, ej i tabell).  

Skillnaden mellan de ensamkommandes värden och de engelska normvärdena för 
personer i 16-24 års ålder är dock mindre. Här är den standardiserade medel-
värdesskillnaden (d=0,33) att betrakta som liten till medelstor, dvs. knappt hälften 
så stor som den till svenskar. Det finns alltså en viss skillnad i psykisk hälsa mellan 
unga västmanlänningar och unga engelsmän, en skillnad som även syns när 
motsvarande värden jämförs för den vuxna befolkningen. Medelvärdet för 
västmanländska män t.ex. är 25,87 och för engelska män 23,67 (ej i tabell). Varken 
i den västmanländska svenska befolkningen eller i den engelska ses några 
skillnader mellan könen.  

Tabell 9. Motsvarande regionala och engelska referensvärden för SWEMWBS.  

Population Kön n m sd 10 p  15 p 50 p 85 p 90 p 

* Unga svenskar    
16–20 år i 
Västmanland

Män & 
kvinnor 39 25,39 4,67 19,98 20,73 25,03 32,55 35,00 

** Unga engelsmän 
16–24 år 

Män 1143 23,57 3,61 19,25 19,98 23,21 27,03 28,13

Kvinnor 1540 23,17 3,86 18,59 19,25 23,21 27,03 28,13

* Källa: Hälsa på lika villkor 2018 (51). 
** Källa: Health Survey for England 2011–2013, endast könsuppdelade resultat tillgängliga (52). 

Förutom det etablerade mätinstrument SWEMWBS inkluderade enkäten även en 
separat fråga om den ensamkommandes egen bedömning av sin psykiska hälsa 
(Bilaga 1). Dessa skattningar ger en lite annan, kompletterande, bild av den 
psykiska hälsan än den som framkommer av SWEMWBS. Här skattade 34 procent 
sin psykiska hälsa de senaste 2 veckorna som dåligt eller mycket dålig, 28 procent 
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som varken bra eller dålig och 38 procent som bra eller mycket bra. På den här 
frågan skiljer sig resultaten en del både mellan HVB-hem och stödboenden, och 
mellan kommuner. Som framgår av Tabell 10 var det i Köping och Kungsör 42 
respektive 40 procent som rapporterade att de haft en dålig eller mycket dåligt 
psykisk hälsa de senaste två veckorna, vilket skiljer sig mot Arboga där 
motsvarande andel var 15 procent. Vidare rapporterar 50 procent av dem som bor 
vid HVB-hem att de haft en dålig eller mycket dålig psykisk hälsa de senaste två 
veckorna medan motsvarande siffra är 12 procent vid stödboenden. Denna skillnad 
kan delvis förstås utifrån uppehållstillstånd, vilket 91 procent av dem som bor vid

Tabell 10. Andel (%) ensamkommande som själva skattar sin psykiska hälsa (som mycket 
dålig, dålig, varken bra eller dåligt, god eller mycket god) uppdelat på kommun samt totalt. 

 Mycket dålig Dålig Varken bra 
eller dålig Bra Mycket bra 

Köping 19 23 19 26 13 
Arboga 5 10 35 35 15 
Kungsör 20 20 35 25 - 

Totalt 16  18 28 28 10 

stödboenden hade vi den här tiden, att jämföra med 37 procent av dem som bor vid 
HVB-hem. Här skiljer sig resultaten alltså markant när det gäller den helt 
egenrapporterade psykiska hälsan jämfört med den psykiska hälsan mätt med 
SWEMWBS där inga skillnader ses utifrån typ av boende. Inga signifikanta 
skillnader för denna fråga ses mellan könen. 

Boendetrivsel och allians bland ensamkommande
Liksom i föregående avsnitt beskrivs här först resultaten från enkätdata följt av 
resultaten från enskilda intervjuer. 

Enkätskattningar av boendetrivsel och allians
I Tabell 11 redovisas värden för boendetrivsel och allians genom summeringar av 
skattningar från respektive skalas fyra item. Varje item kan ge värdet 1–5 beroende 
på hur man ansett att påståendet (Tabell 6 och 7) som ges stämmer: ”Stämmer 
mycket dåligt”=1, ”Stämmer dåligt =2, ”Stämmer varken bra eller dåligt” =3, 
”Stämmer bra” =4 och ”Stämmer mycket bra” =5. Totalt genererar respektive skala 
alltså värden från minst 4 till max 20 poäng.  

Medelvärdet för boendetrivsel och allians totalt är 13,26 respektive 12,97. 
Förhåller vi dessa medelvärden till de enskilda skattningarna, och för enkelhetens 
skull förutsätter någotsånär jämna skattningar, hamnar vi på en medelskattning per 
item strax över värdet 3. Det vill säga, respektive påstående skulle då överlag 
stämma något bättre än ”varken bra eller dåligt”, men är närmare det senare än 
”bra” som motsvarar en medelvärdeskattning av 16.  
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Eftersom allians speglar ett förtroende, som båda parterna i ett samtal bör uppfatta 
och dela för att den ska bli effektfull, fick även personalen göra skattningar om 
allians. Personalen fick ta ställning till sin kompetens (kunskap som man har 
förmåga att omsätta i praktiken) avseende de fyra påståendena alliansen bygger på 
t.ex. i fråga om att i samtal… behandla ungdomarna på ett respektfullt sätt eller … 
utgå från vad ungdomarna tycker är viktigt att prata om (Bilaga 2). Resultatet visar 
en tydlig diskrepans i skattningarna mellan de ensamkommandes upplevelse av 
alliansen i samtal och personalens skattning av sin kompetens kopplat till alliansen. 
Medelvärdet vid baslinjemätningen var 17,98 för personalen att jämföra med 12,97 
bland ungdomarna.  

Bland de ensamkommande finns en viss variation i boendetrivsel och allians 
mellan kommunerna och mellan boenden, men den är generellt liten. Den enda 
tydliga skillnaden som ses är den starkare alliansen mellan de ensamkommande 
och personalen i Kungsör jämfört den i Arboga och Köping. Denna skillnad 
förklaras av att det är en större andel av de svarande i Kungsör som bor vid 

Tabell 11. Antal (n), medelvärden (m) och standardavvikelser (sd) för boendetrivsel och 
allians bland ensamkommande vid baslinjemätningen uppdelat på kommun och totalt. 

Grupp 
Boendetrivsel Allians

n m sd  n m sd 
Köping 30 12,80 4,41 30 12,47 3,36 
Arboga 20 13,60 3,36 20 12,65 3,50 
Kungsör 18 13,67 3,60  20 14,05 3,36 

Totalt 68 13,26 3,88 70 12,97 3,41 

stödboenden än vid HVB-hem och att alliansen såväl som boendetrivseln generellt 
är signifikant högre vid stödboenden. För alliansen ses en medelvärdesskillnad på 
2,5 skalsteg (p=0,002; Cohen’s d=0,80) och för boendetrivseln 2,4 skalsteg 
(p=0,006; Cohen’s d=0,70). Skillnaderna kvarstår även då hänsyn tas till om man 
fått uppehållstånd. Skillnaderna i boendetrivsel som ses mellan Köping med något 
lägre medelvärde än Arboga och Kungsör har också de sin förklaring i typ av 
boende, dvs. att det är en större andel av de som svarat på dessa skattningar som då 
bodde vid HVB-hem i Köping.  

Skillnaderna i boendetrivsel mellan ungdomar boende vid HVB-hem och stöd-
boenden beror på lägre skattningar för samtliga fyra item som ingår i skalan 
(Tabell 6). Dock är de som störst för hur engagerad man är i sin utveckling och hur 
mycket man anser att man kan påverka på boendet. Motsvarande gäller för allians-
måttet där skillnaderna är som störst för hur bra personalen är på att lyssna samt 
visa respekt. För de senare är medelvärdesskillnaden i skattningarna 0,84 skalsteg 
av totalt fem för respektive påstående (Bilaga 1, fråga 8 och 9). 
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Analyser av boendetrivsel utifrån intervjudata
I följande stycke presenteras en analys som utgår ifrån de fyra dimensioner av 
boendetrivsel som framkom i faktoranalysen av boendetrivsel; att vara engagerad i 
sin situation, att kunna påverka sin situation, att ha socialt stöd och att ha kompisar 
på boendet. Målet med analysen har varit att undersöka vad som påverkar de 
intervjuades upplevelser av boendetrivsel i dessa dimensioner.  

Figur 1. Schematisk illustration över faktorer som enligt de ensamkommande påverkar de 
fyra dimensionerna av boendetrivsel.

Att vara engagerad i och kunna påverka sin situation  

Det som de intervjuade främst lyfter fram i förhållande till att vara engagerad i och 
kunna påverka sin boendesituation är personalens bemötande och reglerna på 
boendet. Utifrån att de intervjuades engagemang påverkas av de upplevda 
möjligheterna att kunna påverka är att vara engagerad i sin situation och att kunna 
påverka sin situation på boendet är nära sammanknippade i de intervjuades 
berättelser

Engagemang 

De intervjuade beskriver att de upplever det som svårt att påverka sin tillvaro på 
boendet utifrån att de inte har mandat att bestämma över centrala aspekter såsom 
aktiviteter vilket påverkar deras vilja att engagera sig i sin situation på boendet:

”Vi har planerat mycket under sommarlovet men sedan säger de att tyvärr, vi 
kommer inte att kunna uppfylla era behov/ … /ekonomi, miljö/ … /husmöte, vi 
pratade om att personalen inte kan hjälpa att göra stora saker, och nu struntar de 
flesta killarna i att komma på husmötet.” (intervjuperson 1)

Det finns skillnader i de intervjuades berättelser beroende på om de bor på HVB-
hem eller i stödboende, där mat och speciellt vilken typ av mat som lagas och när 
man får lov att äta engagerar många av de intervjuade som bor på HVB-hem. 
Maten beskriver de som viktigt för dem och det är samtidigt också något som de 
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upplever att de inte kan påverka. De ställer sig frågande till de regler som finns 
kring maten utifrån att de inte kan förstå dem: 

”Ibland blir jag arg på personalen. En av personalen sa att det inte fanns potatis 
trots att det fanns potatis. Personalen sa att vi inte fick använda potatis på en hel 
vecka/ … / Det är ofta situationer när personalen ljuger, de vill köra sitt eget race, 
vara ”boss” och tycker att vi ska lyssna”(intervjuperson 2). 

Personalens bemötande och möjligheter att kunna påverka i boendesituationen 
engagerar de intervjuade känslomässigt, och de beskriver känslor av besvikelse, 
uppgivenhet eller ilska när de upplever att bemötandet från personalen, när de ber 
om något, är en del i ett maktspel. Om de upplever att personalen vill visa sin makt, 
eller att personalen inte lyssnar på dem alternativt inte kan hjälpa dem ser de inte 
mycket vits med att engagera sig i boendesituationen. Engagemang uttrycks 
således styras av upplevelsen av egenmakt, vilken i allmänhet beskrivs som låg av 
de intervjuade. 

Att kunna påverka sin situation 

Att kunna påverka sin situation på boendet är viss del beroende av kunskap. Flera 
av de intervjuade beskriver att de hade svårt att förstå regler och strukturer på 
boendet när de först kom dit, vilket till viss del beskrivs bero på kulturella 
skillnader och till viss del på möjligheter till kommunikation:  

”Första gången var jag en främling för dem och de för mig, jag förstod inte deras 
situation och reglerna och de förstod inte min situation, men när man kan 
kommunicera så blir det lättare” (intervjuperson 10) 

Att bjudas in till delaktighet är en annan sak som de intervjuade lyfter fram som 
viktig för möjligheten att påverka. Några av de intervjuade pekar på att detta sker, 
att de tillfrågas om tankar och behov under husmöten, men att det sällan blir något 
av ungdomarnas önskemål. Det menar de beror på att personalen sätter boendets 
behov före ungdomarnas behov:   

”Det är viktigt att utgå från vårt behov men de flesta i personalen utgår mer från 
boendets behov/ … /inte personalen som inte förstår men de är rädda för att 
förlora jobbet…” (intervjuperson 1) 

Det framkommer i de intervjuades berättelser att de ser boendesituationen som 
mycket regelstyrd och att den personal som finns på plats oftast inte heller har 
möjlighet att påverka reglerna eller har mandat att bestämma utan att tillfråga 
chefen. Det menar de intervjuade kan vara ett hinder för deras möjligheter att 
påverka situationen på boendet:  

”Dilemmat är att när vi kommer med förslag så är chefen inte med och personalen 
säger att det får chefen bestämma, men han är ju aldrig med, så det spelar ingen 
roll vad vi säger… Jag upplever att möjligheten att påverka är liten.” 
(intervjuperson 3) 
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För att undkomma detta dilemma har en av de intervjuade utarbetat en strategi i att 
prata direkt med chefen, istället för med personalen, ifall hen behöver något eller 
vill se en förändring på boendet, och det är något som hen framhåller som 
ändamålsenligt när det gäller att påverka den egna situationen.   

Att ha socialt stöd 

Stöd från personalen och från vänner på boendet framkommer i de intervjuades 
berättelser som viktiga för boendetrivseln.

Förutsättningar på boendet 

Upplevelsen av stöd är påverkad av omgivningsfaktorer såsom boendets 
utformning och ledarskapet på boendet.  De intervjuade beskriver en skillnad i att 
bo i stödboende och att bo på HVB-hem i fråga om samröre med personal och 
andra boende liksom i fråga om självständighet, där boendet på stödboende innebär 
betydligt mer självständighet än att bo på HVB-hem:

”Nu träffar jag inte så mycket av personalen, bara när jag behöver, det var 
skillnad förr när jag bodde på HVB.” (intervjuperson 9)

Utifrån att flera ungdomar delar boende är boendetrivsel påverkad av vilka 
ungdomar som för tillfället bor där och hur väl de boende kommer överens med 
varandra och med personalen. De intervjuade beskriver att under tiden som många 
ungdomar bodde tillsammans uppstod mer bråk och konflikter, vilket har lugnat sig 
när det blev färre boende:  

”Förr var det mycket ungdomar med många åsikter och de kunde inte hantera det 
men nu är vi färre och de kan hantera det bättre, förr var vi många olika grupper, 
nationaliteter med olika villkor, det var svårt” (intervjuperson 12) 

Personalen bemötande och ledarskap på boendet är andra faktorer som de 
intervjuade lyfter fram som relevant för boendetrivsel. Under den tiden som studien 
genomfördes skedde chefsbyten på samtligas boenden vilket några av de 
intervjuade menar har påverkat boendetrivseln, utifrån att de upplever att 
ledarskapet påverkar personalens bemötande: 

”Nya chefen är tuff, hen beter sig väldigt tufft, typ ”jag äger er”, hen får andra i 
personalen att bli mer sådana.” (intervjuperson 2)  

För vissa men inte för alla 

På flera sätt uttrycker de intervjuade att bo på HVB-hem och i stödboende är att 
vara utelämnad till andra i situationer där man saknar inflytande. Det går att 
hantera så länge som de intervjuade upplever personalen som stödjande; att de bryr 
sig om ungdomen och att de visar välvilja. Att bry sig om lyfts i de intervjuades 
berättelser ofta fram som kontaktskapande, i att initiera kontakt med ungdomen och 
som omsorg, i att exempelvis stödja vid sjukdom. Det kan också handla om att 
personalen upplevs gå utanför sin bekvämlighetszon, i att göra något extra för 
ungdomen: 



40

”Alla i personalen hjälper mig, de lyssnar på mig. När jag fick ont mitt i natten, de 
satt med mig och pratade i matsalen, de bryr sig inte om sin sömn – om du har tid 
så kan vi sitta, om du vill – det var väldigt bra för mig.” (intervjuperson 10) 

De intervjuades erfarenheter av personalens kontaktskapande och omsorg skiljer 
sig dock åt. Några av de intervjuade uttrycker att personalen, eller delar av 
personalen, bryr sig mycket om dem och att de känner sig ”som deras barn” medan 
andra upplever sig åsidosatta av personalen på boendet. Ett par av dem som 
upplever sig åsidosatta tar det personligt; att det beror på att personalen inte bryr 
sig om just dem på grund av deras personliga företräden eller situation. Det kan 
exempelvis vara att de bekänner sig till en annan religion än personalen. Andra 
lyfter fram att det kan bero på yttre omständigheter som att personalen inte får bry 
sig om ungdomarna eller att de inte har tid att bry sig om ungdomarna: 

”Ibland får jag stöd av personalen, ibland frågar jag men de har inte tid, jag 
reagerar inte på det utan går därifrån, ibland pratar jag med lärare men inte så 
mycket, jag kan få stöd av lärare i skolarbetet så jag fixar det” (intervjuperson 15) 

Ytterligare en sak som påverkar upplevelsen av att få stöd av personalen är 
personkemi och tillit; att ungdomen fattar tillit till någon i personalen från vilken 
omsorg blir viktigare än från andra i personalen. Om det är till någon som inte 
pratar samma språk kan de upplevda möjligheterna till att få stöd minska:  

”Jag gillade alla i personalen, jag umgicks med dem men lättade inte hjärtat hos 
dem, jag kunde inte göra mig förstådd. Det fanns ett par som pratade samma språk 
men då min syster gick bort, då var det speciellt en som var bra, men jag kunde 
inte prata med henne för att hon är svensk, vi pratade inte samma språk.” 
(intervjuperson 14) 

Mycket av det stöd som de intervjuade önskar få av personalen berör hjälp i det 
vardagliga med exempelvis skolarbete och fritidsaktiviteter. Gällande skolarbetet 
finns olika syn bland de intervjuade på vilken kompetens personalen har till att ge 
stöd i detta, men att det i stort sett fungerar bra utifrån att de också kan fråga lärare 
och andra ungdomar på boendet. Men de flesta av de intervjuade önskar också 
hjälp i den situation där de befinner sig, till att få ordning på sina liv och till att få 
stanna i Sverige och skaffa sig ett gott liv här. Det är dock något som de förstår att 
personalen har svårt att ge stöd till, utifrån att de, liksom ungdomarna själva, 
saknar makt att förändra deras situation:   

”Vi pratar om mina skoluppgifter, de kan hjälpa mig med skolan men de kan inte 
göra något, de har inte makt att göra något åt min situation.” (intervjuperson 6) 

Gemenskap 

En annan viktig faktor för upplevelsen av boendetrivsel är känslan av gemenskap 
på boendet och att ha vänner. Även i fråga om detta uttrycker de intervjuade olika 
upplevelser. Flertalet av de intervjuade lyfter fram att de är vänner, eller kompisar, 
med andra i boendet men det finns ett fåtal som upplever sig sakna vänner. De 
beskriver sin situation som ensam och att de saknar närheten till andra. Ett par 
andra, som har vänner på boendet, menar att det blir en lite påtvingad vänskap, att 
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man blir vänner för att man finns nära varandra i tid och rum men att det inte 
behöver betyda att man känner sig nära den andra i känslor:   

”Han är en bra kompis men alla har olika känslor, han är bra som person, 
skötsam, men jag känner mig inte så nära honom, vi är olika. Jag saknar någon att 
vara nära, jag tror att alla behöver det, särskilt ensamkommande” (intervjuperson 
2).

I stort sett alla av de intervjuade uttrycker en längtan efter gemenskap, efter att få 
vara en del av en familj där man bryr sig om varandra. Några menar att det finns en 
familjär känsla på deras boende, och att det finns en upplevelse av brödraskap eller 
systerskap mellan de boende. Andra uttrycker att de saknar en familjär känsla på 
boendet vilket till viss del påverkar deras boendetrivsel. 

Analyser av allians utifrån intervjudata
I följande stycke presenteras en analys som utgår ifrån de fyra dimensioner av 
samtalsallians som framkom i faktoranalysen av samtalsalliansallians; upplevelsen 
av att personalen lyssnar på mig, att vi pratar om det som är viktigt för mig, och på 
ett sätt som passar för mig samt att jag känner mig respektfullt behandlad. Målet 
med den kvalitativa analysen har varit att undersöka vad som påverkar de 
intervjuades upplevelser av samtalsallians i dessa dimensioner. 

Figur 2. Schematisk illustration över faktorer som enligt de ensamkommande påverkar de 
fyra dimensionerna av allians.
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att de bjuder in till samtal. Det är också viktigt att personalen tar sig tid att lyssna, i 
lugn och ro:

”[Namn på personal] är jättelugn, hen lyssnar mycket och ger råd och tips, när 
hen jobbar kommer hen och knackar på och vill veta hur jag mår” (Intervjuperson 
4)

För att uppleva sig lyssnad på beskriver informanterna att det är viktigt med 
återkoppling i både ord och handling. En av de intervjuade beskriver att ”vi får bra 
svar, därför förstår vi att de lyssnar” medan andra intervjuade beskriver att de vet 
när personalen lyssnar på dem eftersom samtalet leder till konkreta förändringar för 
dem. Ytterligare en sak som de intervjuade lyfter fram är att de upplever sig 
lyssnade på när de får uppmuntran av personalen kring det som de tidigare har 
samtalat om. 

Vi pratar om det som är viktigt för mig 

I de intervjuades berättelser kommer deras livssituation fram som viktig för dem – 
deras hälsa, aktiviteter och skolgång - och det är vad som de vill prata med 
personalen om, utifrån det egna intresset i livssituationen. Några av de intervjuade 
beskriver dock en tendens till att vissa i personalen snarare pratar om det som är 
viktigt för dem, som personal, i de boendes livssituation och att de saknar intresse 
för vad som är viktigt för ungdomen. Det påverkar deras upplevelse av allians med 
personalen.

Det framkommer i de intervjuades berättelser att det är viktigt för dem att få hjälp 
av personalen med saker som de inte kan lösa själv. Hjälpen kan bestå av råd och 
tips som kan bidra till att finna en lösning på den intervjuades upplevda 
svårigheter. Flera av de intervjuade beskriver en nyttoaspekt i alliansen; att de 
enbart väljer att prata med personalen om de bedöms kunna hjälpa den intervjuade:  

”Om jag är ledsen och om de kan hjälpa mig pratar jag med dem. Om de inte kan 
hjälpa mig pratar jag inte med dem. Ibland pratar jag med en kompis eller min 
familj när jag är ledsen.” (intervjuperson 8)

Upplevelsen av allians med personalen beskrivs av de intervjuade till viss del vara, 
förutom en nyttoaspekt, också en tillitsfråga.  Flera av de intervjuade beskriver att 
de inte samtalar med alla i personalen utan endast med utvalda, som valts ut dels 
för att för att de kan bidra med förändring för ungdomen och dels för att de visar ett 
intresse för ungdomen och dennes mående.  

Vi pratar på ett sätt som passar för mig  

På frågan om personalen pratar med den intervjuade på ett sätt som passar denne är 
det två faktorer som lyfts fram som betydelsefulla; att samtalet präglas av 
förtrolighet och att det präglas av öppenhet. De intervjuade beskriver att öppenhet i 
samtalet innebär att de upplever att de kan prata om allt på ett avslappnat sätt. 
Öppenhet är något som upplevs som enklare om det inte finns språkliga barriärer: 
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”Från början vågade jag inte berätta allt för jag kunde inte språket och det var 
svårt att få tolk och då kunde jag bara berätta på [modersmål] för det var lättare.” 
(intervjuperson 10) 

Viljan att vara förtrolig påverkas av flertalet faktorer, som att den som man 
samtalar med upplevs ha förståelse och att vara snäll. Det handlar också om att den 
som man samtalar med inte ska vara dömande. Det finns intervjupersoner som har 
valt att inte berätta om privata saker, vilka påverkar deras liv i allra högsta grad, 
utifrån att de är oroliga för att det inte ska bli väl mottaget hos den som man 
samtalar med: 

”Jag vill inte prata privat med dem som jag inte känner så väl, jag vill inte prata 
med alla om privata saker, bara med dem som jag känner som är snälla” 
(intervjuperson 7) 

Att prata om privata saker beskriver vissa av de intervjuade som förbehållet deras 
vänner utifrån att förtrolighet till viss del upplevs vara åldersrelaterat.  

Jag känner mig respektfullt behandlad 

När de intervjuade beskriver vad de ser som respektfullt bemötande av personalen 
lyfts engagemang upp som betydelsefullt; att personalen engagerar sig i dem och 
visar omtanke. Till viss del handlar omtanken om att göra något utöver det 
förväntade, som att fråga hur ungdomen mår och att finnas där fysiskt och ta om 
hand när exempelvis de unga är sjuka. Flera av de intervjuade pekar på att det 
handlar om att ”bry sig på riktigt” och inte bara för att det ska ingå i deras jobb: 

”Vissa bara ställer frågor; det här är mitt jobb, då måste jag fråga. Andra när de 
frågar, som [namn på personal], hen bryr sig när hen ställer frågor. [namn på 
personal] vill att vi ska må bra / … / hen gör ingen skillnad på att vi är flyktingar” 
(Intervjuperson 2) 

Att inte göra skillnad beroende på om de är flyktingar, barn eller i vilken 
livssituation de befinner sig i lyfter de intervjuade fram som viktigt i ett respektfullt 
bemötande.  Det handlar om att känna sig betydelsefull i sin egen rätt. Det är något 
som inte alla av de intervjuade upplever, utan de tolkar personalens bemötande 
som påverkat av, exempelvis, deras flyktingstatus så som denne informant 
beskriver:

”Personalen borde vara ett stöd, uppmuntra, lyssna men det är värre nu än det var 
förut, jag har en känsla det är för att jag har fått avslag och att jag inte kommer att 
vara här, det är därför som deras beteende skiljer.” (intervjuperson 3) 

Att vara betydelsefull i sin egen rätt handlar om att personalen inte ska döma den 
intervjuade utifrån dennes livssituation eller livsval; att man har rätt att bli 
respektfullt bemött även om livet har tagit oönskade vägar. 

Ett respektfullt bemötande upplevs också av de intervjuade handla om reciprocitet; 
att personalen förstår den boendes situation och visar på att man har den typen av 
förståelse. På frågan om hur hen skulle forma ett boende för ensamkommande 
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flyktingar svarar en av de intervjuade att ” jag vill prata med dem på ett sådant sätt 
så att de ska förstå att jag förstår dem1”. Att bli förstådd i samtalet och bemött 
med välvillighet och intresse för ungdomen – som person – pekar de intervjuade på 
som viktigt för att uppleva sig som respektfullt behandlad i samtalsalliansen. 

Ytterligare en aspekt som kan kopplas till respektfullt bemötande är att bli sedd av 
personalen. En del av de intervjuade lyfter fram att återkoppling, och då i form av 
beröm, från personalen är viktigt för dem eftersom det är ett bevis på att personalen 
ser dem och deras framsteg. I de intervjuades berättelser framkommer det att de 
främst får beröm för vad de gör som bidrar till boendets trivsel, såsom att plocka 
undan efter sig, eller till den enskildes prestationer, som att klara av skolarbetet: 

”Vi får beröm om vi gör något, det är viktigt för man blir glad, då vill man göra 
om det.” (intervjupersoner 17 och 18). 

Endast ett fåtal av de intervjuade lyfter fram att de får återkoppling, i form av 
beröm, för hur de är som personer. Några av de intervjuade lyfter också fram att de 
inte får beröm från personalen alls men att de har valt att inte bry sig om det, att det 
inte är viktigt för dem. Flera av de intervjuade upplever att personalen har blivit 
bättre på att ge beröm efter att ha gått utbildningen medan andra inte har märkt 
någon påtagbar skillnad.  

Faktorer kopplade till den psykiska hälsan bland
ensamkommande
I det här avsnittet presenteras först resultat av sambandsanalyser utifrån enkätdata. 
Även om enkäten innehåller viss information om de ensamkommandes bakgrund 
så ligger fokus på nuvarande boendeförhållanden, skoltrivsel, fritiden, levnads-
vanor och ohälsa. Dessa analyser kompletteras sedan av resultaten ur enskilda 
intervjuer.

Analyser utifrån enkätdata
Faktorer hämtade från enkäten analyserades i relation till de ensamkommandes 
psykiska hälsa mätt med SWEMWBS. I vissa fall har även den helt egen-
rapporterade psykiska hälsan använts som jämförande resultat.

Sociodemografiska variabler 

Bland de sociodemografiska variablerna (Tabell 3) finns samband mellan Kontakt
med anhörig i det land man kommer ifrån (p<0,05) respektive Tid i Sverige
(p>0,05) och den psykiska hälsan. Ensamkommande som varit här 18 månader 
eller mindre har en bättre psykisk hälsa än de som varit här längre än så. Här är 
medelvärdesskillnaden på drygt fem enheter att betrakta som stor (Cohen’s d = 

1 Intervjuperson 16 
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1,05). Dock är jämförelsegruppen, de som varit här 18 månader eller mindre, 
relativt liten i materialet. De som har kontakt med anhörig har bättre psykisk hälsa 
än de utan en sådan kontakt (p=0,02). Medelvärdesskillnaden mellan dessa grupper 
är på drygt två enheter (Cohen’s d = 0,66) och kan betraktas som medelstor. Bland 
övriga sociodemografiska variabler är det bara upplevelsen av flykten som upp-
visar ett signifikant (negativt) samband med psykisk hälsa (p=0,035; Spearman’s 
rho=0,258). Det är 74 procent av de ensamkommande som upplevde flykten till 
Sverige som ganska eller mycket svår. 

Vikten av boendetrivsel och en rolig fritid – vid stöd stödboenden 

Bland övriga faktorer med koppling till den psykiska hälsan finns Boendetrivsel
(indexet), att ha Roliga saker att göra på sin fritid samt psykiska besvär som 
sömnsvårigheter och stress. De två förstnämnda är positiva samband, det vill säga, 
ju högre boendetrivsel (p=0.01; rho=0,324) och ju roligare fritid (p<0,01; 
rho=0,365) desto bättre är den psykiska hälsan.  

Vid en närmare analys av dessa samband visar det sig dock att det endast är för 
ensamkommande vid stödboenden som sambanden kvarstår. Styrkan på (de 
standardiserade) sambanden blir då istället starkare för såväl boendetrivsel (p<0.01; 
rho=0,574) som en rolig fritid (p<0.01; rho=0,502). Regressionsanalysen ger en 
(icke-standardiserad) lutningskoefficient på 0,71. Det vill säga att en enhets ökning 
i boendetrivsel (Tabell 11) är förenad med 0,71 skalstegs genomsnittlig ökning av 
psykisk hälsa (Tabell 8), ett samband som alltså endast ses för ensamkommande 
vid stödboendena.  

Det bör nämnas att styrkan på sambanden mellan faktorer undersökta i den här 
studien och psykisk hälsa bland ensamkommande vid HVB-hem överlag är 
betydligt svagare än bland de boende vid stödboenden. En liknande skillnad ses 
dock även för sambanden mellan de ensamkommendes helt egenrapporterade 
psykiska hälsan (Bilaga 1, fråga 32).  

Inget samband ses mellan skoltrivsel och psykisk hälsa (p=0,11; rho=0,197) och 
resultatet modifieras inte heller efter typ av boende eller uppehållstånds.  

Sömnsvårigheter och stress 

Sambanden mellan sömnsvårigheter respektive stress och psykisk hälsa, mätt med 
SWEMWBS, är negativa och visar att ju svårare man har att somna (p=0,04; rho=-
0,258) och ju mer stressad man är (p=0,02; rho=-0,296) desto sämre psykisk hälsa. 
Andra faktorer som upplevelse av ensamhet, förekomst av sjukdom eller behand-
ling för sjukdom, kan inte kopplas till de ensamkommandes psykiska hälsa i den 
här studien.  

Den helt egenrapporterade psykiska hälsan (Bilaga 1, fråga 32) har starkare 
samband med de psykiska besvären ensamhet (p<0,01; rho=-0,562), sömnsvårig-
heter (p<0,01; rho=-0,501) och stress (p<0,01; rho=-0,556) än psykisk hälsa mätt 
med SWEMWBS. Dessa besvär är i sin tur kopplade till varandra, särskilt 
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upplevelsen av stress och sömnsvårigheter där sambandet är relativt starkt 
(p<0,001; rho=0,617). Ingen signifikant skillnad i rapporteringen av stress ses dock 
mellan de som ännu väntar på uppehållstillstånd och de som fått sådant (p=0,264).  

En av tre besväras av ensamhet 

Sömnsvårigheter har samband med känslan av ensamhet (p<0,01; rho=0,357), två 
besvär som båda är vanligare bland dem som varit här längre än 18 månader 
jämfört med dem som varit här mindre tid än så. Känslan av ensamhet kan vidare 
kopplas till om man saknar kontakt med anhörig i det land man kommer ifrån. I 
den här analysen (av de som besvarade enkäten vid baslinjemätningen) berör det en 
av fem ensamkommande men totalt sett är det drygt en av tre som berörs. Oddsen 
för att känna sig ensam bland dessa ungdomar är 6,85 gånger högre jämfört med 
dem som har anhörigkontakt.  

Två faktorer av betydelse för den psykiska hälsan, och som korrelerar negativt med 
ensamhet, är boendetrivsel (indexet) och en rolig fritid. Detta är särskilt tydligt 
bland ensamkommande vid stödboendena (för boendetrivsel, p=0,05; rho=-0,396, 
och för en rolig fritid, p<0,01; rho=0,496). Ett svagt icke-signifikant negativt 
samband ses även för ensamhet och allians (p=0,06; rho=0,-23), men materialet är 
litet.

Betydelsen av boendetrivsel och allians 

Boendetrivsel och allians är två mått som togs fram i den här studien dels för att 
förstå vad som påverkar ensamkommandes psykiska hälsa och dels för att studera 
eventuella effekter av utbildningsinsatsen. Som framgår ovan är boendetrivseln 
kopplad till den psykiska hälsan, det är dock inte alliansen – inte direkt i varje fall. 
Men alliansen har ett samband med boendetrivseln (p<0.001; rho=0,573) och därav 
kan alltså faktorer som stärker alliansen vara viktiga för boendetrivseln som 
indirekt tänkas påverka den psykiska hälsan. En regressionsanalys visar att en 
enhets ökning av alliansen i snitt är associerad med 0,68 enheter högre boende-
trivseln. En enskild faktor som korrelerar positivt med just alliansen är hjälp med 
läxläsning. När denna effekt undersöks närmare visar det sig dock att den endast 
kvarstår för stödboenden, där den är att betrakta som relativt stor (p<0,000; rho= 
0,716). En liknande koppling till alliansen ses totalt för uppskattning och beröm 
från personalen, men när den analysen görs uppdelat på typ av boende kvarstår den 
endast för boende vid HVB-hem (p<0,000; rho=0,609).   

Resultat från intervjudata
I följande avsnitt presenteras en analys som utgår ifrån de sju dimensioner av 
psykisk hälsa som används i instrumentet SWEMWBS. Målet med analysen har 
varit att undersöka vad som påverkar de intervjuades upplevelser av psykisk hälsa i 
dessa dimensioner.  

På frågan om hur de mår psykiskt svarar de allra flesta av de intervjuade att de mår 
bra och att de ser sig ha en god psykisk hälsa. I berättelser om hur de upplever sin 
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livssituation träder dock en annan bild fram – en tillvaro som är präglad av oro, 
stress och sömnsvårigheter. De flesta av de intervjuade beskriver att de lever i, vad 
de själva kallar, en ”tuff situation”. Den tuffa situationen kan handla om att vara 

långt ifrån sin familj och att sakna nära vänner och förtrogna, liksom om att fått 
avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Livssituation påverkar sömnen och de 
allra flesta av de intervjuade beskriver sömnsvårigheter och störd dygnsrytm vilket 
till viss del påverkar deras vardag och bidrar till att göra situationen tuffare, såsom 
denne informant beskriver: 

”Sömnen rasade ihop helt plötsligt och jag vet inte varför/ … / jag har varit hos 
läkare om sömnproblemen och fått medicin men den hjälper inte / … / Jag har 
ingen aptit, jag har vänt på dygnet och har ingen ork till träning och aktiviteter, 
jag är mest på mitt rum. Sömnen har förstört mycket, det påverkar även 
skolgången och jag missar ganska mycket, jag har pratat med min lärare om att 
jag har problem med sömnen, de kanske tror att jag inte gillar skolan men det 
gör jag/ … / Jag har haft problem med sömnen i kanske 6-7 månader” 
(intervjuperson 3) 

Figur 3. Schematisk illustration över faktorer som enligt de ensamkommande påverkar de 
sju dimensionerna av psykisk hälsa. 

Att ha sömnsvårigheter och att befinna sig i en tuff situation blir i de intervjuades 
berättelser nära sammanknippat med oro och stress; de sover dåligt för att de är 
oroliga och upplever stress medan stress och oro också gör att de sover dåligt. De 
beskriver således en negativ spiral som påverkar deras psykiska hälsa i stort.  

Att känna optimism om framtiden 

När de intervjuade beskriver sina tankar om framtiden framkommer en betydande 
skillnad mellan dem som har fått uppehållstillstånd i Sverige och dem som väntar 
på eller har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. De som väntar på 
beslut beskriver att det är svårt att känna hopp när framtiden är oviss och att de blir 
påverkade av att se andra ungdomar i deras närhet få avslag. De som har fått avslag 
beskriver också avsaknad av hopp eftersom några är smärtsamt medvetna om att de 
riskerar sitt liv om de blir tvingade att återvända till sina hemländer. De som saknar 
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hopp beskriver känslan av att befinna sig i ett tillstånd av vanmakt där ingenting 
som man gör har betydelse och där tiden bara passerar, så som denne informant 
beskriver:

”Det försvinner tid, allt jag har gjort i tre år, har kämpat för att gå gymnasiet, allt 
bara försvinner och blir huller om buller, du vet inte var du kommer att hamna och 
vad som händer sedan, jag har klarat skolan och lärt mig svenska samhället. Det 
är bara att andas, kämpa vidare, vad ska man göra, jag är bara så trött, trött, trött/ 
… /Det blir bättre om man får stanna/ …  /så kommer man att må bättre och kunna 
planera för framtiden” (intervjuperson 6) 

Att få uppehållstillstånd beskrivs som en vändpunkt av dem som har fått det. Att 
veta att man får stanna i Sverige minskar oro och ovisshet, och skapar framtidstro:   

”Jag har uppehållstillstånd sedan 6 månader tillbaka. Livet förändras då – det 
känns som att jag dog och kom tillbaka. Mitt mående, jag var väldigt stressad och 
oroade mig väldigt mycket, nu är tankar och grubblerier borta och jag tänker bara 
på framtiden/ … /optimistisk om min framtid/ … /hopp känner jag för att jag lever i 
ett land där det är möjligt med en bra framtid” (intervjuperson 14) 

Framtidsutsikterna påverkas av att de intervjuade upplever att det finns 
förutsättningar att skapa sig ett bra liv i Sverige till skillnad mot de länder som de 
tidigare har vistats i. Förutsättningarna ger motivation till att själv kämpa hårt för 
att skapa sig ett bättre liv och flera av de intervjuade beskriver att de anstränger sig 
i studierna just för att Sverige erbjuder förutsättningar för ett bra liv.  

Att bidra till något gott 

I fråga om att uppleva att man bidrar till något gott eller gör nytta beskriver de 
intervjuade tudelade upplevelser. Några av de intervjuade menar att deras 
möjligheter att bidra till något gott, i ett kortsiktigt perspektiv, är relativt få men att 
de mår bra av att klara av saker, såsom deras studier, som på sikt kan bidra med 
gott för samhället och för medmänniskor. Andra av de intervjuade beskriver att 
känslan av att göra sitt bästa, även när livet känns tufft, bidrar till ett bättre mående: 

”Jag känner mig ofta ensam, tänker också att jag har bott här i fyra år, vad har 
jag gjort? Det känns som att tiden går… blir ledsen men måste kämpa, det finns 
inga val, jag måste plugga och jag försöker alltid, när jag har gjort allt jag ska, 
känner jag mig bra.” (intervjuperson 9) 

Men trots att de intervjuade försöker klara av sitt liv och bidra till något gott 
beskriver de att de positiva känslor ofta överskuggas av att inte kunna hjälpa sin 
familj och vänner som finns kvar i hemlandet eller är på flykt. De intervjuade 
beskriver små möjligheter att kunna hjälpa sina nära och kära utifrån att de ofta 
saknar inkomst och ibland inte vet var deras familj befinner sig samtidigt som de 
brottas med egna problem här i Sverige: 
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”Mamma, pappa och två syskon i Iran/ … /svårt för dem, de har ett tufft liv, jag 
kan inte hjälpa dem, jag har fullt med egna problem, jag har fått avslag, jag 
fortsätter livet, jag lever idag men får se i morgon.” (intervjuperson 4) 

Upplevelsen av maktlöshet över att inte kunna bidra till något gott för dem som står 
en närmast leder till såväl oro som ledsamhet hos informanterna, vilket påverkar 
deras psykiska hälsa på ett negativt sätt.  

Att känna sig avslappnad 

Även i fråga om att känna sig avslappnad beskriver de intervjuade tudelade 
upplevelser. Några få beskriver att de kan känna sig lugna och att de kan koppla av 
för att de upplever trygghet, vilket till stor del beror på att de har fått 
uppehållstillstånd. De beskriver också känslan av att befinna sig i en rörelse framåt; 
att deras liv har en positiv riktning. De som inte har fått uppehållstillstånd beskriver 
att de känner sig stressade över sin situation; att de befinner sig i väntan på något 
som de inte kan påverka men som de vet kommer ha en avgörande betydelse för 
deras framtid. Det gör det svårt att slappna av och uppleva lugn.  

Nästan samtliga av de intervjuade beskriver dock oro som en ständig följeslagare i 
deras liv oavsett om de har fått uppehållstillstånd eller inte. Anledningar till oro är 
flera där familjens situation och framtidens ovisshet ofta framkommer i de 
intervjuades berättelser. Någon beskriver också att hen påverkas av de andra 
boendes oro, vilken är svårt att värja sig ifrån när de lever så tätt inpå varandra. 
Andra beskriver oron som en konstant känsla i kroppen som ibland inte behöver ha 
en specifik orsak:

”I går kväll hade jag svårt att sova, jag var oroad men visste inte vad jag var 
orolig för… ibland kommer oron och går, ibland är jag orolig konstant, det beror 
på vad man ska göra, ibland är jag orolig inför och ibland är jag orolig efter.” 
(intervjuperson 5) 

Oron påverkar ofta sömnen utifrån att det är på nätterna som de intervjuade 
beskriver att oron är svårast att hantera. På dagarna finns större möjligheter att 
företa sig aktiviteter som de intervjuade finner lugn i. För någon är det att ta en 
löptur i skogen och för någon annan att ta en promenad. Att vara med vänner 
beskrivs av flera av de intervjuade som något som får dem att finna lugn, 
åtminstone för stunden, eftersom de då får annat att tänka på eller någon att dela 
oron med.  

Att hantera problem 

De intervjuade beskriver olika saker – oro för sin familj, uppehållstillstånd, skola, 
avsaknad av närhet till andra, sömnsvårigheter – som utgör problem i deras vardag. 
En gemensam nämnare för alla beskrivna problem är att de leder till negativa 
tankar och oro där olika sätt försöka fly från detta blir sätt att hantera problem. 
Några av de intervjuade beskriver att de väljer att ägna sig åt ständiga aktiviteter 
för att minska tankarna:
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”Skolan är bra, att fokusera på lektioner och att ha läxor, om man är hemma så 
tänker man bara på massa problem. Om man tänker och mår dåligt så måste man 
ha något att göra. Jag spelar fotboll och volleyboll men pengarna är slut så vi kan 
inte göra det. Men jag behöver aktivitet för att slippa tänka” (intervjuperson 19). 

Andra intervjuade beskriver att de ägnar sig åt mer destruktiva beteenden, så som 
att dricka alkohol, för att slippa tankar och oro för stunden även om de är medvetna 
om att det inte är ett bra sätt att hantera problem, utan snarare föder nya problem.  

Ett annat sätt att hantera problem, som de intervjuade beskriver, är att ta stöd av 
andra. För några är det personalen på boendet som ger stöd i att hantera problem 
medan det för andra är kompisar eller skolpersonal, såsom lärare och kuratorer. Att 
söka stöd hos sina föräldrar är ofta ett givet val för de intervjuade som har den 
kontakten men det kan samtidigt vara svårt när de inte finns i närheten:  

”Ibland är det svårt att hantera situationen, det är svårt när man inte har mamma 
och pappa att vända sig till, jag sitter och tänker på vad som kommer att hända, 
promenerar och lyssnar på musik. Ibland gråter jag innan jag somnar men vill inte 
gråta inför andra, när jag är ledsen vill jag egentligen inte prata med någon men 
jag kanske ringer någon kompis eller pappa.” (intervjuperson 12) 

Att få stöd av andra för att kunna hantera problem minskar oro och stress. Flera av 
de intervjuade beskriver dock att de inte har någon att vända sig till som de känner 
kan stödja dem i att hantera problem. Dessa intervjuade tenderar att finna andra 
vägar att hantera oro och stress såsom att fly från det.  

Att kunna tänka klart 

Oro och stress kan också påverka möjligheter att tänka klart och tydligt och de 
intervjuade beskriver det påverkar deras koncentration och gör det, framförallt, 
svårt att koncentrera sig i skolan och på läxor. Flera av de intervjuade beskriver en 
hotbild mot deras existens som överskuggar allt annat:  

”Det är svårt att tänka på saker som är viktiga när man får hot från andra håll, i 
mitt hemland fanns inget att söka skydd i, inte om man var kristen, det finns 
islamister här med men här kommer jag inte att dö/… /jag har inte 
uppehållstillstånd ännu och om jag åker tillbaka kommer jag att bli stenad, det är 
mycket som snurrar i huvudet just nu…” (intervjuperson 11) 

Andra beskriver ”mörka tankar” som tar över alla rationella tankar och som är 
svåra att värja sig mot. Det som genomsyrar dessa berättelser är att det är svårt att 
tänka klart om man inte upplever trygghet, eftersom oron för vad som kan komma 
att hända föder såväl ”mörka tankar” som svårigheter att tänka klart, vilket i sin tur 
påverkar det psykiska måendet: 

”Måendet är på noll, det finns inget som skulle kunna påverka, det finns inga 
glädjeämnen om jag inte får uppehållstillstånd / … /om jag får stanna så kan jag 
samla mina tankar och känna mig trygg” (intervjuperson 15) 
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De intervjuade som har fått uppehållstillstånd, och som kan känna trygghet i att de 
kan stanna i Sverige, beskriver i större utsträckning förmågan att tänka klart och 
kunna koncentrera sig även om oro stundtals gör det svårt även för dem.  

Att känna närhet till andra 

Det finns skilda upplevelser av närhet och ensamhet hos de intervjuade. Närhet 
handlar främst om att ha vänner som man kan dela sina innersta tankar med och 
som finns tillgängliga i tid och rum. Närhet handlar också om att ha någon som 
förstår en vilket kan underlättas av att tala samma språk och komma från samma 
bakgrund. Så är fallet för en del av de intervjuade, som beskriver denna närhet som 
mycket viktig för dem och för deras psykiska mående:  

”Sömnen är inte så bra, jag har svårt att sova. Jag läser böcker eller tittar på film 
när jag inte kan sova, jag tänker mycket på vad jag ska göra och hur det ska bli, 
tänker på mina föräldrar, det känns ensamt men jag kan prata med mina kompisar 
om det. Jag har nära vänner, en från samma land, det är lättare när man har 
samma språk” (intervjuperson 9) 

Men trots att de boende ofta delar samma erfarenheter och samma språk är det flera 
av de intervjuade som beskriver att de upplever ensamhet eftersom de inte har 
någon som de står nära:  

”Jag står inte nära någon människa, jag skulle vilja det men det finns ingen runt 
omkring. Ibland känner jag mig ensam, jag saknar min familj, speciellt när jag är 
stressad. Då tar jag en promenad, ser på film och försöker lugna ner mig” 
(intervjuperson 8) 

De som känner sig ensamma beskriver att de på olika sätt söker gemenskap och 
försöker finna vänner i skolan eller på boendet men att det har varit svårt att finna 
någon att skapa ett djupare vänskapsband till. 

Att kunna bestämma själv 

När det gäller att själv kunna bestämma beskriver de flesta av de intervjuade att de 
saknar inflytande över sin situation. De saknar möjligheter att själva få bestämma 
över sina liv utifrån deras ålder, boendesituation eller medborgarstatus. Att inte ha 
uppehållstillstånd påverkar också möjligheter till att få utrycka sina åsikter, såsom 
denne informant beskriver: 

”En som har uppehållstillstånd vågar säga vad han tycker och tänker men när man 
inte har fått det så vågar man inte säga ifrån, vågar inte ta fighten, istället sväljer 
man och går in på rummet.” (intervjuperson 3) 

Flera av de intervjuade beskriver att deras möjligheter att själva få bestämma i det 
vardagliga livet på boendet – i fråga om mat och aktiviteter – är starkt begränsad 
och att de inte riktigt kan förstå varför. Det leder till konflikter och känslor av 
orättvisa, vilket har påverkat deras mående negativt. 
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Effekter av interventionen

Allians, boendetrivsel och psykisk hälsa bland ensamkommande
Interventionen syftade till att personalen skulle utveckla förståelse för och 
praktiska färdigheter i det lösningsfokuserade arbetssättet samt att successivt 
implementera detta i sin yrkesverksamma vardag. Ett sätt att skatta dessa 
färdigheter är att mäta det förtroende som finns mellan personal och ensam-
kommande i samtal, dvs. alliansen. I tidigare avsnitt har vi beskrivit i detalj hur 
upplevelsen av allians kan mätas bland ensamkommande för att sedan användas i 
utvärderande syfte.

En av studiens hypoteser är att interventionen ska leda till en förbättrad allians. En 
bättre allians skulle i så fall kunna påverka de ensamkommandes boendetrivsel och 
i förlängningen även den psykiska hälsan. I det föregående avsnittet får detta 
resonemang stöd av att det föreligger relativt starka samband mellan just allians 
och boendetrivsel samt mellan boendetrivsel och psykisk hälsa, det senare dock 
endast för ungdomar boende vid stödboenden.  

Frågan är då om alliansen har ökat mellan mätningarna? Test för parade mätningar 
före och efter interventionen visar ingen signifikant förändring av alliansen 
(p=0,874), varken totalt eller när analyserna görs uppdelade på typ av boende 
(stödboende: p=1,000; HVB-hem: p=0,335). Liknande resultat fås för 
boendetrivsel (p=0,690) och psykisk hälsa (p=0,860) med endast marginella 
medelvärdesförändringar totalt sett. En medelvärdesökning i psykisk hälsa 
motsvarande en liten effekt (1,16 enheter, Cohen’s d=0,247) ses i och för sig för 
ungdomar vid stödboenden men med det ringa materialet (n=18) som uppdelningen 
på typ av boende ger är ökningen inte statistiskt signifikant (p=0,311). Med nämnd 
effektstorlek och statistisk power på 80 procent hade det krävts ett fem gånger så 
stort material (n=95) för att ökningen ska bli statistiskt säkerställd.  

Allians, arbetsengagemang, socialt stöd och arbetstillfredsställelse bland
personalen
Etablerade skalor för att mäta arbetsengagemang (41), socialt stöd (43) och 
arbetsglädje (42) användes för att studera effekter av interventionen bland 
personalen. Allians mättes med motsvarande frågor som bland ungdomarna (se 
beskrivning ovan). Parvisa tester för beroende mätningar gjordes för samtliga utfall 
och framgår av Tabell 12.  
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Tabell 12. Antal (n), medelvärdesskillnad mellan baslinje och uppföljande mätning (m2-
m1), effektstorlek (Cohen’s d) och p-värde (p) för allians, arbetsengagemang, socialt stöd 
och arbetstillfredsställelse bland personalen. 

n m2-m1 d p*

Allians 42 0,071 - 0,715 

Arbetsengagemang 47 0,213 - 0,420 
Socialt stöd 36 0,222 - 0,675 
Arbetstillfredsställelse 40 -0,650 0,189 0,238 

*Signifikansnivå: p<0,05  

Ingen signifikant skillnad ses för något av utfallsmåtten och medelvärdes-
skillnaderna är små till obetydliga. För arbetsglädje ses en viss skillnad före och 
efter som indikerar en liten försämring. Det skulle dock krävas 175 personer för att 
den skulle anses statistiskt säkerställd. Inga förändringar i dessa utfall efter 
interventionen alltså. 

Något om ”dos” – om formella och informella samtal
En uppföljande enkät besvarades av personalen cirka åtta veckor efter det att man 
besvarat baslinjeenkäten. Man hade då löpande haft de sex utbildningsdagarna 
varvat med praktik i verksamheten, dvs. i form av informella och formella 
(planerade) samtal med de ensamkommande. Av dessa samtal är det endast de 
planerade som har varit möjliga att kvantifiera som en ”dos” då det lösnings-
fokuserade förhållningssättet och teknikerna kan ha praktiserats på ett koncentrerat 
sätt.

Enligt svaren på den uppföljande enkäten hade personalen under perioden mellan 
bas- och uppföljande enkät haft i genomsnitt fyra planerade samtal var, med en 
genomsnittlig samtalstid av 35 minuter. Spridningen på såväl antal samtal som 
samtalens längd är dock relativt stor. Närmare 23 procent av personalen som gick 
utbildningen har inte haft några planerade samtal alls. Drygt 44 procent har haft en 
eller två sådana samtal under perioden samtidigt som det också finns enstaka 
personer som haft fler än 20 samtal. Samtalens längd varierar mellan sex och 180 
minuter men det vanligaste är cirka 30 minuter.  

Genom att multiplicera varje personals antal planerade samtal under perioden med 
dessa samtals genomsnittliga längd och sedan summera produkten från respektive 
personal fås en aggregerad ”dos” för de 8 veckorna på totalt 96,5 timmar. Det 
innebär drygt 12 timmar eller 24 stycken 30 minuter-samtal per vecka. Om vi 
fördelar dessa på de 97 ensamkommande (Tabell 1) innebär det i snitt cirka ett 
samtal var fjärde vecka och ungdom eller två sådana samtal under en själva 
utvärderingsperioden av åtta veckor. Detta är den genomsnittliga dosen (planerade 
samtal) som de lösningsfokuserade teknikerna kan ha praktiserats på ett 
systematiskt och koncentrerat sätt.   

Utöver de planerade samtalen finns det informella samtal och möten som skett 
dagligen mellan personalen och de ensamkommande. Det är fullt möjligt att dessa 
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samtal också haft betydelse men det har inte varit möjligt att kvantifiera dem på ett 
bra sätt. Alltså vet vi inte i vilken omfattning de har ägt rum, vad de haft för 
innehåll eller i vilken utsträckning de varit lösningsfokuserade. 

Personalens uppfattningar om interventionen och dess
tillämpning

Resultat från enkätdata
Utbildningen fokuserade på att stärka alliansen främst mellan de professionella och 
de ensamkommande men också kollegialt. Den utvärderades sedan efter åtta 
veckor med såväl slutna som öppna enkätfrågor. På en skala från 0 (jag är inte alls 
nöjd) till 10 (jag är mycket nöjd) fick utbildningen som helhet en medelvärdes-
skattning bland deltagarna på 9,09 och på användbarhet i arbetet en medelvärdes-
skattning på 8,89. De flesta var alltså mycket nöjda med utbildningen, vilket också 
speglas i kommentarerna. Så här skriver några deltagare om utbildningen som 
helhet:

”Bra upplägg. Stärkande för både mig och den man pratar med. Mer positiva 
samtal.”

”Har bytt ut problemfokustänket mot LF-tänket i stor grad, vilket i sig gör att jag 
mår psykiskt bättre. Jag behöver inte lösa alla problem.” 

”Utbildningen gav mig självförtroende, att uppskatta mina arbetskollegor, samt 
behandla alla lika.” 

Kommentarerna avseende användbarhet är överlag också väldigt positiva men 
några av deltagarna ser utmaningar. Så här skriver några deltagare om 
användbarheten: 

”En välfungerande metod som passar perfekt i vår verksamhet.” 

”Mycket bra utbildning men känns som att man skulle behöva några fler ggr. Så 
att det sitter.” 

”Det är svårt att få in "tänket" men när man fattar så är det klockrent!” 

”Utbildningen i sig är bäst däremot användningen kräver samarbetsallians från 
personen som vill bli hjälpt.” 

Utmaningarna handlar alltså dels om att det tar tid att lära sig metoden i praktiken 
och dels om vikten av att båda parterna är villigt inställda till samtalet för att det 
ska vara hjälpande och för att alliansen ska infinna sig. 
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Resultat från intervjuer
I följande stycke presenteras en analys som utgår ifrån hur personalen beskriver 
tillämpningen av det lösningsfokuserade förhållningssättet som de lärde sig under 
utbildningsdagarna och vid handledningstillfällen. Målet med analysen har varit att 
undersöka vad som påverkar de intervjuades upplevelser av tillämpningen av 
lösningsfokuserade förhållningssätt och tekniker i deras arbete med ungdomar på 
HVB-hem och stödboenden.  

Figur 4. Schematisk illustration över personalens tillämpning av lösningsfokuserade 
förhållningssätt och tekniker. 

Enklare att göra sitt jobb 

De intervjuade beskriver att det lösningsfokuserade förhållningssättet på flera sätt 
har underlättat för dem i deras arbete. Dels har det underlättat i mötet med 
ungdomarna men det har även underlättat i den arbetssituation som de befinner sig 
i. Under den period som studien genomfördes pågick organisationsförändringar på 
de HVB-hem och stödboenden som personalen var anställda på, som innebar 
chefsbyten och neddragningar av personal. Utbildningen och det lösningsfokus-
erade förhållningssättet menar de intervjuade har bidragit till en hanterbarhet i den 
förändring som präglat deras arbetssituation:

”Jag har tagit till mig LF för det är ett bra arbetssätt, ett förhållningssätt. Det är 
positivt att ha utbildningen att se fram emot och det är ett sätt att hantera sin egen 
oro, att fokusera på det som fungerar.”  

I mötet med ungdomarna upplever de intervjuade att de lösningsfokuserade 
teknikerna, som de lärde sig på utbildningen, underlättar i samtalen mellan dem 
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och ungdomen. De gör det enklare för ungdomen att svara på de frågor som de 
ställer under samtalen liksom att ge information på ett sätt som förenklar för 
ungdomen att ta till sig informationen: 

”Ungdomens reaktion; hen svarade bättre, hade enklare att svara på frågor och ta 
till sig information” 

En annan förändring som tas upp av de intervjuade är att det lösningsfokuserade 
förhållningssättet har lett till en annan ansvarsfördelning mellan dem och 
ungdomen. De påtalar att de, i det lösningsfokuserade förhållningssättet, inte är den 
som ska komma med lösningen på ungdomarnas problem utan att förslag på 
lösningar ska komma från ungdomarna själva. I och med att lösningen är 
ungdomens blir också ansvaret för lösningen ungdomens, och det upplever de 
intervjuade som en välkommen förändring från tidigare arbetssätt:  

”Att sätta ansvaret på ungdomen, det är skönt för det är faktiskt de som är 
ansvariga för sina liv.”  

De intervjuade pekar också på att det lösningsfokuserade förhållningssättets
inriktning på lösningar snarare än på problem har underlättat i svåra samtal med 
ungdomarna. Tidigare har det funnits samtal som de oroat sig för utifrån att frågor 
kring det ämne som samtalen ämnar beröra har varit jobbiga att ställa:

”Jag kan fråga frågor som man inte har vågat ställa; hur tänker du om framtiden, 
hur vill du att det ska vara, du kan inte vara kvar men vad finns för alternativ, jag 
har inte velat beröra det förut för jag har tyckt det har varit jobbigt.”  

Att prata om lösningar istället för att gå in i ungdomens problem och fastna i den 
hopplösa situation som en del ungdomar befinner sig i, exempelvis när de har fått 
avslag på deras ansökan om uppehållstillstånd och behöver flytta från tryggheten 
på boendet, har upplevts som en lättnad bland de intervjuade. Att få ställa frågor 
om ungdomens resurser och föra en dialog om möjliga vägar framåt och inte ställa 
frågor om svårigheterna som ungdomen upplever, gör det enklare att initiera samtal 
som man tidigare har oroat sig för: 

”Samtal som jag har bävat för, att de inte får vara kvar på boendet, [det 
lösningsfokuserade förhållningssättet], det är ett sätt att komma vidare, att inte 
hoppa ner i en nattsvart grop med ungdomar, du har ju klarat det så här långt, hur 
har du gjort?  

Ett betydande skifte i förhållningsätt har varit att i samtalen med ungdomen välja 
att undersöka möjligheter istället för svårigheter, vilket de intervjuade beskriver 
gör det enklare att göra sitt jobb.  

Respektfullt bemötande 

Att man som personal utgår från ungdomen och dennes styrkor och resurser menar 
de intervjuade skapar goda förutsättningar för ett respektfullt bemötande av 
ungdomarna. Ett respektfullt bemötande handlar om att vara följsam mot individen 
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och dennes önskemål och behov, istället för att agera på sina egna känslor och 
behov:

”Lösningsfokus är respekt, det är att väcka personen med att följa individen, att 
inte komma in och skrika, det handlar om kulturell respekt och lösningsfokus är 
respektfullt.”

De intervjuade lyfter också fram att ett respektfullt bemötande handlar om att vara 
nyfiken på ungdomen som du har framför dig och inte låta sig styras av egna 
åsikter om det som ungdomen tar upp i samtalet. Det handlar också om att lita på 
ungdomens resurser och att ungdomen kan klara av saker på egen hand, om den får 
de rätta förutsättningarna:  

”Lösningsfokus ligger i linje med ett respektfullt sätt/ … / att behandla människor 
åldersadekvat/ … /att räkna med att ungdomar kan ta ansvar, att lära dem och inte 
bara göra vad de önskar utan förklara för dem.” 

Som en del av ett respektfullt bemötande pekar de intervjuade på vikten av att ge 
återkoppling till ungdomarna. Återkoppling handlar både om att bekräfta för 
ungdomen att hen har blivit lyssnad på och att ge ungdomen beröm. De intervjuade 
lyfter fram flera olika förklaringar till varför beröm är viktigt; det skapar ett bättre 
självförtroende och ökar ungdomens upplevelse av att vara värdefull liksom att det 
gör ungdomarna glada och får dem att göra saker som man som personal vill att de 
ska göra. Att ge beröm ses också som ett sätt att visa ungdomen att man som 
personal bryr sig om denne, vilket kan stärkas av bekräftelse under samtalet:   

”Jag lyfter upp styrkor, de klarar av och löser saker, att de har kompetens att klara 
av saker, ibland småsaker, vardagliga saker, så att de blir upplyfta. Jag hummar 
och hör vad de säger, nickar och säger bra – det är viktigt – de känner att den 
andre hör mig, bryr sig. Jag har haft det tidigare men tänker på det mer idag.”  

Återkoppling ses också av de intervjuade som ett bra sätt att skapa tillit mellan dem 
själva och ungdomarna. Genom återkopplingen bekräftar man för ungdomen att 
man har lyssnat, vilket också kan speglas i att man gör saker för ungdomen, saker 
som man har pratat om i tidigare samtal: 

”Det är viktigt för tillit, att återkoppla till ungdomen, att man har gjort något för 
honom eller henne, att man följer upp det som han eller hon har sagt.” 

Återkoppling och speciellt att ge beröm menar de intervjuade ger ett förändrat
klimat på boendet, genom att lära de boende att se varandras bra sidor och resurser 
istället för att fastna i det negativa:

”Positivt är återkopplingen, att se ungdomar lysa upp. Jag ger positiv feed-back, 
ofta kring skolarbete, när jag höjer en ungdom så hakar andra ungdomar på. 
Ungdomarna kan vara lite hårda mot varandra annars, och det gör att ungdomen 
inte bara känner att allt är skit.”  

Att ha ett respektfullt bemötande mot ungdomarna ser de intervjuade som en 
central del av det lösningsfokuserade förhållningssättet och de tekniker som 
används inom förhållningssättet underlättar ett respektfullt bemötande.
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Språkets betydelse 

Utifrån att inte alla ungdomar på boendena talar samma språk som personalen kan 
det uppstå språkliga barriärer som försvårar samtalen dem emellan. För att 
underlätta i samtalen menar några av informanterna att språket behöver anpassas 
till ungdomarnas språkliga nivå: 

”Språkligt får man lägga sig på en lägre nivå, de fattar inte annars, så det måste 
vara mer enkla frågor” 

Andra i personalen menar att ungdomarna föredrar att prata sitt hemspråk, speciellt 
när det ungdomarna tar egna initiativ till samtal och det är känslor inblandade, 
såsom om ungdomen är orolig för något. Ibland ska samtalen ske på svenska, till 
exempel vid bokade besök, men de samtalen kan bli begränsade när ordförrådet är 
magert. Tolk finns att tillgå för de formella samtalen och de intervjuade påtalar att 
de bokar tolk om mötet kommer att behandla något som ungdomen måste förstå. 
Att samtala med hjälp av tolk kan dock innebära en begränsning utifrån 
tolkningens natur och ungdomens tillit till tolken: 

”Kommunikationen funkar i det dagliga men det är svårt att prata med tolk, det 
blir korta fraser. Tolkar vill inte fråga och ungdomarna vill inte säga allt. Men 
idag får vi inga nya (boende) så det funkar ganska bra.”  

De intervjuade ser språkliga barriärer som att det kan försvåra i mötet med 
ungdomen men ingen av de intervjuade påtalar att det skulle vara ett hinder för att 
använda sig av lösningsfokuserade samtalstekniker i vare sig formella eller 
informella samtal med ungdomarna.  

En enande metod 

Att tillsammans gå en utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt där mycket tid 
gavs till reflektioner i grupp har skapat, vad de intervjuade beskriver, som mer av 
ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen. Det har också till viss del skapat 
ett förändrat arbetssätt; i att se saker på ett annat sätt än tidigare, liksom ett 
förändrat beteende bland personalen: 

”Vi har ändrat beteende mot varandra [i personalgruppen], att inte fastna i 
problemprat och att ge styrkeåterkoppling, att lyfta perspektivet när vi fastnar i 
saker, även i ledningsgruppen; hur vill vi ha det? Hur ska vi tänka framåt? Det är 
ett nytänk för mig, även om jag har jobbat med samtal i många år.”  

De intervjuade lyfter fram att just återkopplingen mot varandra som kollegor och 
speciellt i att ge varandra beröm och uppmuntran har skapat ett bättre arbetsklimat. 
Några av de intervjuade lyfter även fram att det leder till en större motivation till 
arbetet:

”Att få beröm, det är jätteviktigt, även mellan varandra i personalen, det ger bra 
motivation, man kommer till jobbet motiverad.” 
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I de intervjuades arbetssituation har den positiva återkopplingen haft betydelse, 
både för att underlätta arbetet under organisationsförändringarna men även för att 
ge varandra inspiration att arbeta med det lösningsfokuserade förhållningssättet. 

Inte per automatik 

De intervjuade pekar på att även om de flesta av de intervjuade tyckte utbildningen 
var bra och gav dem relevant kunskap att kunna arbeta utifrån ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt, och att de har fått fortlöpande handledning i metoden, tar det tid 
att lära sig utöva förhållningssättet fullt ut. Det handlar om att man behöver ha 
tillfällen att öva, vilka ibland inte har funnits:  

”Jag använder LF i både spontana och planerade samtal. Jag måste tänka på hur 
jag ska lägga upp det, det flyter inte bara på hur jag ska använda LF. Ibland är det 
enklare att använda men jag behöver öva, just ni har jag jobbat dagtid och inte 
haft så många samtal, så jag behöver plocka upp det och öva.”  

Det handlar också om att man behöver inkorporera förhållningssättet i sig själv så 
att det blir ett naturligt sätt att vara. De intervjuade beskriver att det är en 
tillitsfråga; om inte ungdomen känner att förhållningssättet är äkta och att man 
verkligen har det förhållningssättet, så blir det svårt att få en tillitsfull interaktion:  

”Det lösningsfokuserade förhållningssättet handlar om tillit, om man inte har tillit 
så fungerar det inte, man måste känna det som att det personen säger är dennes 
naturliga sätt att vara.” 

Men även om de intervjuade överlag är mycket positiva till det lösningsfokuserade 
förhållningssättet pekar de även på att det har begränsningar. De ser att 
inriktningen på att ungdomen själv ska hitta lösningen inte alltid fungerar utan att 
man ibland måste ha ett annat förhållningssätt: 

”Det funkar inte med bara det lösningsfokuserade för de vet inte vad de ska göra, 
ibland måste man komma med råd, till exempel att gå ut i skogen, de låser sig och 
hittar inte en utväg, då får man försöka vägleda och aktivera.” 

De intervjuade ser dock det lösningsfokuserade förhållningssättet som användbart i 
arbetet med ungdomarna och de är relativt samstämmiga i att de vill ha mer 
kunskap om förhållningssättet utifrån att det går att använda i många av de 
situationer som de möter ungdomarna i.  
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Diskussion
För att anpassa behovet av etablerande insatser för ensamkommande barn och 
ungdomar är det viktigt med kunskap om gruppens psykiska hälsa och hur de 
upplever mottagandet här i Sverige (9). En av flera viktiga delar i mottagandet 
handlar om att de ensamkommande ska kunna trivas vid sitt HVB-hem eller 
stödboende samt känna ett förtroende och stöd från personalen som arbetar där. 
Centralt blir då att personalen har tillräckliga kunskaper om de ensamkommandes 
behov samt arbetssätt som gynnar en bra hantering av olika vardagssituationer som 
kan uppstå.  

Syftet med den här studien var dels att beskriva ensamkommande ungdomars 
relation med personalen, deras boendesituation och psykiska hälsa, dels att 
undersöka effekter av en utbildning i lösningsfokuserade arbetssätt och tekniker. 
Utbildningen gavs till personalen vid HVB-hem och stödboenden i tre kommuner 
och effekterna studerades bland både ensamkommande och personal. I det följande 
diskuteras resultateten i tur och ordning utifrån studiens frågeställningar (se Syfte). 
Därefter följer en metoddiskussion och slutsatser. 

Skalornas psykometriska egenskaper
Som beskrivs i metodavsnittet togs ungdomsenkäten fram i flera steg. Arbetet 
gjordes tillsammans med ungdomar, personal och tolkar som deltog under 
projektets gång samt översättare. Enkäten finns nu tillgänglig på nio olika språk 
varav sju nyttjades i den här studien (Bilaga 1). De allra flesta av ungdomarna som 
besvarade enkäten tyckte att frågorna var lätta att läsa och förstå. 

En etablerad skala användes för att mäta psykisk hälsa (37) på ett sätt som matchar 
WHO:s positiva definition av begreppet (11), och som inkluderar såväl eudaim-
oniskt (30, 53, 54) som hedoniskt välbefinnande (55, 56). Med psykisk hälsa avses 
här något mer än bara frånvaro av psykisk sjukdom och psykiska besvär. Av 
faktoranalysen som gjordes på SWEMWBS framträder två underliggande faktorer 
som är relativt starkt korrelerade med varandra. Den ena innefattar tecken på 
eudaimoniskt välbefinnande i form av synen på framtiden, problemhantering, 
kognitiv funktion och att kunna bestämma saker. Den andra speglar hedoniskt 
välbefinnande utifrån att man kan känna sig lugn, avslappnad, nära andra 
människor samt att vara till hjälp och nytta. Den senare är i huvudsak en emotionell 
komponent som inkluderar en dimension av förnöjsamhet, att vara nöjd eller 
tillfredsställd, medan den första uteslutande har med funktion att göra.

Eftersom den eudaimoniska komponenten omfattas av fler item och i faktor-
analysen uppvisar ett högre eigenvalue (3,02) än den hedoniska (1,16) blir den mer 
tongivande för den psykiska hälsan, dvs. den förklarar en större del av variationen i 
psykisk hälsa. Tillsammans förklarar de två faktorerna mer än 60 procent av 
variationen i psykisk hälsa bland ensamkommande vilket får anses bra (49). 
Sammantaget visar analyserna att skalans frågor fungerar väl och att den interna 
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reliabiliteten är god med Cronbach’s alpha på 0,78 (57). Därmed kan en 
summering av skattningarna för hela skalan göras och ge ett sammanfattande mått 
av den psykiska hälsan bland ensamkommande. Detta kan sedan användas för en 
direkt jämförelse med (normvärden i) andra studier och populationer som använt 
eller kommer att använda samma skala (37).  

De andra två skalorna som används i studien bildar utfallsmåtten för allians och 
boendetrivsel och har till största delen utvecklats för att passa syftet med just den 
här studien. De psykometriska analyserna visar att det räcker med fyra 
dimensioner/påståenden (Tabell 6,7) till respektive skala för att få tillfredsställande 
resultat i fråga om innehåll och intern reliabilitet (Cronbach’s alpha: allians=0,79; 
boendetrivsel=0,77). En underliggande faktor för respektive skala, dvs. en för 
allians och en för boendetrivsel, identifieras som förklarar 60-62 procent av 
variationen i dem. Medan alliansen speglar graden av förtroendet mellan personal 
och ensamkommande i samtal (här främst som de senare uppfattar den) beskriver 
boendetrivseln den vidare psykosociala miljön vid boendet. Den fångar alltså inte 
in fysiska aspekter av boendemiljön.   

Från ett psykometriskt perspektiv ser samtliga tre skalor ut att kunna tillämpas i 
praktiken, åtminstone i den här studien. För en mer generell användning bör de 
även testas i större studier på andra populationer. Studien är relativt liten varför 
resultaten ändå bör tolkas med viss försiktighet. Explorativ faktoranalys t.ex. är en 
metod som normalt används på stora datamaterial. Men eftersom skalorna som 
utvärderas i den här studien har relativt få item, som mest sju stycken 
(SWEMWBS), blir materialet ändå tillräckligt (49) med minst tio studiedeltagare 
per item, något som också framgår av en sampling adequacy på > 0,742. 

De ensamkommandes psykiska hälsa
Skalan för psykisk hälsa (SWEMWBS) mäter hur ofta man känt tecken på 
eudaimoniskt och hedoniskt välbefinnande de senaste två veckorna (Tabell 8). Den 
ger en möjlig totalpoäng från minst sju till max 35 poäng. Medelvärdet bland 
ensamkommande i den här studien (m=22,29) är betydligt lägre än i motsvarande 
åldersgrupp bland svenska västmanlänningar (m=25,39). Skillnaden kan beskrivas 
som medelstor till stor och kvarstår även när man jämför med hela den vuxna 
befolkningen i Västmanland. Det bör dock noteras att skillnaden är betydligt 
mindre mellan ensamkommande i den här studien och engelska ungdomar (52).  

De ensamkommande skattar samtliga sju dimensioner av SWEMWBS lägre än vad 
västmanlänningarna gör i undersökningen Hälsa på lika villkor (51). Störst är 
skillnaden i det hedoniska välbefinnande, dvs. den emotionella komponenten; de 
ensamkommande känner sig inte lika ofta avslappnade som svenska ungdomar. 
När de sedan själva får både definiera och skatta sin psykiska hälsa (Bilaga 1, fråga 
32) träder en lite annan bild fram. Totalt sett 34 procent anser sig då ha en dålig 
eller mycket dålig psykisk hälsa. Vi återkommer till vad detta står för senare i 
diskussionen. 
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I övrigt ses inga skillnader i psykisk hälsa bland ensamkommande mellan 
kommuner eller utifrån typ av boende. Inte heller några könsskillnader ses vilket är 
i linje med vad andra studier visat även om tjejerna är få i denna studie (51, 52). 
Jämförelsedata från en svensk HVB-population eller från andra studier av 
ensamkommande hade varit önskvärt men finns inte att tillgå i dagsläget. 

Faktorer med direkt eller indirekt koppling till psykisk
hälsa bland ensamkommande

Psykisk hälsa i en ”tuff situation”
Flera studier och kunskapssammanställningar har visat att en påtvingad migration 
bland flyktingbarn är förenat med högre förekomst av psykisk ohälsa jämfört med 
värdpopulationerna (58-61). Majoriteten av dessa barn upplever flykten från sitt 
hemland som svår (5). Ensamkommande saknar också det nära stödet av föräldrar 
eller närstående, vilket i den här studien avspeglas i att det är närmare tre av fyra 
som upplevt flykten som känslomässigt svår. Denna belastande erfarenhet i 
kombination med avsaknaden av anhörigkontakt här i Sverige är tydligt kopplat till 
en sämre psykisk hälsa.  

Trots detta menar majoriteten av de intervjuade inledningsvis att de har en god 
psykisk hälsa. Samtidigt framkommer ur berättelserna att situationen de flesta 
befinner sig i är tuff. Man saknar sina anhöriga och vänner och flera lever i 
ovisshet kring huruvida man kommer att få stanna i landet. Oro över framtiden stör 
koncentrationen och gör det svårt att tänka klart när den riktiga tryggheten inte 
finns där. Livssituationen påverkar på så vis sömnen som i sin tur leder till stress – 
en negativ spiral som man menar påverkar den psykiska hälsan i stort. Flera känner 
en ensamhet trots att de har kompisar vid boendet som man delar bakgrund och 
språk med.

De här berättelserna styrks i stort av enkätdata där tydliga positiva samband ses 
mellan sömnsvårigheter, ensamhet och stress samt negativa samband ses mellan 
stress och psykisk hälsa. Här blir också det positiva sambandet mellan en rolig 
fritid och psykisk hälsa viktigt då flertalet intervjuade påtalar vikten av att ha 
aktiviteter att ägna sig åt som gör en glad och som fungerar lugnande så att man 
kan känna sig avslappnad. Vidare för att hantera vardagliga problem lyfts i 
intervjuerna behovet av stöd från andra och sökandet efter gemenskap fram som 
viktigt. Och här blir det tydligt vilken betydelse som personal och boendeför-
hållanden har på den psykiska hälsan.  

Allians, boendetrivsel och psykisk hälsa
Skalorna för allians och boendetrivsel bygger på skattningar av fyra påståenden 
som samtliga rör de senaste två veckorna och som tillsammans kan ge minst fem 
till max 20 poäng. Tre av påstående som mäter allians har sitt ursprung i den så 
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kallade Session Rating Scale (40, 45), men har modifierats för att passa syftet med 
den här studien och kompletterats med ett fjärde påstående, respektfullt bemötande. 
Ju bättre påståendena stämmer desto högre poäng. Fem poäng innebär att allians 
eller boendetrivsel saknas medan 20 poäng står för en stark allians eller en god 
boendetrivsel.

Vid baslinjemätningen var medelvärdet för alliansen bland ensamkommande 12,97, 
dvs. något bättre än i mitten (dvs. 12) av skalans två ytterligheter beskrivna ovan. 
När personalen vid samma tidpunkt fick skatta sin kompetens ifråga om de egen-
skaper och kvalitéer som alliansen bygger på (Tabell 7) gav dessa skattningar ett 
medelvärde på 17,98 – drygt fem skalsteg högre än de ensamkommandes. Det finns 
alltså betydande skillnader redan innan interventionen mellan vilka förutsättningar 
och kvalitéer personalen anser sig bidra med till samtalen och hur de ensamkom-
mande uppfattat dessa kvalitéer och samtal. Liknande resultat har rapporterats av 
Hurley och kollegor om terapeutisk allians med unga psykiatripatienter (62).  

Viktig kompletterande information kring alliansens fyra dimensioner framkommer 
i intervjuer med ungdomarna. Utmärkande drag hos personalen (Figur 2) som 
enligt de ensamkommande skapar allians är: (1) att de tar sig tiden att lyssna i lugn 
och ro vilket menar man märks genom återkoppling i ord och handling; (2) att de är 
villiga att prata om det som är viktigt i den ensamkommandes livssituation – såsom 
hälsa, fritidsaktiviteter och skolgång – snarare än (i vissa fall) personalens arbets-
situation; (3) att samtalen präglas av förståelse och öppenhet som gör att man som 
ungdom känner tillit och därmed kan prata om allt på ett avslappnat sätt; och (4) att 
man visar omsorg på ett sätt som gör att man som ungdom känner sig betydelsefull 
i sin egen rätt – oavsett bakgrund och flyktingstatus. När det gäller det senare lyfter 
flera intervjuade också fram engagemang och viljan att göra lite utöver det 
förväntade som visar att ”man bryr sig på riktigt”. 

Ungdomarna beskriver i intervjuerna alliansen som viktig för boendetrivseln vilket 
också stämmer med analysen av enkätdata; sambandet är positivt och förhållande-
vis starkt (p<0,000; rho=0,573). Dock är alliansen inte direkt kopplad till den 
psykiska hälsan men det är boendetrivseln, särskilt bland ungdomar vid stöd-
boenden (p=0,002; rho=0,574). Att såväl allians som boendetrivsel är klart bättre 
vid stödboenden jämfört med vid HVB-hemmen är ett viktigt resultat i den här 
studien. Boendetrivsel kan vara påverkat av möjligheter till självständighet och 
egenmakt (12); att ungdomen ses som kapabel och resursstark och har möjlighet att 
ta makten i sitt liv (empowerment). Empowerment har visat sig vara en viktig 
faktor för återhämtning och motståndskraft (resilience), inte minst i tonåren (63-
65).

Utifrån att stödboende skiljer sig från HVB-hem i fråga om personaltäthet och 
vilket stöd som erbjuds, där boende i stödboende förväntas vara mer självständiga 
än boende på HVB-hem, är det rimligt att anta att förutsättningarna för egenmakt 
skiljer sig åt mellan boendeformerna. Resultaten visar också att egenmakt, uttryckt 
i möjligheten att själv kunna påverka boendesituationen, är en av de faktorer som 
påverkar boendetrivsel (Tabell 6). Det finns ett positivt samband mellan att själv 
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kunna påverka sin situation på boendet och boendetrivsel, vilket i högre grad 
upplevs av de ungdomar som bor i stödboende jämfört med ungdomar på HVB-
hem. Förutsättningar för egenmakt verkar således vara bättre på stödboenden än på 
HVB-hem.  

I intervjuerna med ungdomarna framstår kunskap och förståelse som viktigt för att 
kunna påverka sin situation på boendet liksom att bjudas in till delaktighet. 
Kunskap är något som förvärvas över tid och det finns en skillnad gällande hur 
lång tid som ungdomen har varit i Sverige, där ungdomar som bor på HVB-hem 
generellt har varit kortare tid i Sverige än ungdomar som bor på stödboenden. Det 
skulle därför kunna vara så att ungdomar på stödboenden har en större kunskap 
som i sin tur ger större möjligheter att påverka boendesituationen. När det gäller 
möjligheter att bjudas in till delaktighet uttrycker ungdomarna att de upplever 
boendesituationen som mycket regelstyrd, vilket de ser som ett hinder för att kunna 
påverka sin egen situation på boendet, och att de upplever låg möjlighet till 
egenmakt. Det syns dock i intervjuerna inga tydliga skillnader mellan ungdomar 
som bor på HVB-hem och ungdomar som bor på stödboende, på det sätt som 
enkätdata visar, vilket kan bero på det mindre antal ungdomar som intervjuades. 

Skolgång och skoltrivsel
Folkhälsomyndigheten har i sin rapport om nyanländas hälsa inkluderat skoltrivsel 
och skolstress (36). Rapporten visar att de flesta nyanlända upplever god skoltrivsel 
och bland 16–18-åriga flickor och pojkar uppger 85 procent att de har det bra i 
skolan. När det däremot gäller skolstress och krav i skolan upplever cirka en 
tredjedel av ungdomarna i åldern 16-18 år att skolarbetet är svårt och att de blir 
stressade av sitt skolarbete. Att skolan upplevs som positiv kan ha en skyddande 
eller kompensatorisk faktor för ungdomar som befinner sig i utsatta situationer. 
Tidigare studier har visat att unga flyktingar som rapporterade mer positiva känslor 
till skolan också påvisade färre symptom på traumatisk stress (66), depression (67) 
liksom annan psykisk ohälsa (68).  

Resultaten från det här forskningsprojektet visar att de ensamkommande upplever 
en överlag god skoltrivsel, men att det inte finns något signifikant samband mellan 
skoltrivsel och psykisk hälsa. I intervjuerna beskriver ungdomarna sin skolgång i 
relativt positiva ordalag. De upplever stöd från lärare och de flesta klarar av sitt 
skolarbete på ett bra sätt. Skolan och skolarbetet upplevs också som en bra aktivitet 
att fokusera på och leder till att det finns mindre tid till oro och negativa tankar. 
Skolan kan på detta sätt fungera som en tillflykt från de svårigheter som 
ungdomarna upplever i andra delar av deras liv. Men samtidigt leder den oro, som 
ungdomarna uttrycker för annat i deras tillvaro, till svårigheter att koncentrera sig i 
skolan, vilket i sin tur kan påverka deras upplevelse av att kunna klara av saker 
liksom deras upplevelse av stress. Skolans och skolarbetets betydelse för de 
ensamkommandes psykiska hälsa kan därför vara tudelad och bidra till både en 
bättre och en sämre psykisk hälsa. 
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Effekter av interventionen
Effekter analyserades genom parvisa tester av förändringar före och efter 
interventionen. Bland ungdomarna testades effekter på allians, boendetrivsel och 
psykisk hälsa men inga sådana kunde ses. Bland personalen testades effekter på 
(kompetenser kopplade till) allians, arbetsengagemang, upplevelse av kollegialt 
stöd samt arbetstillfredsställe men inte heller här kunde några effekter påvisas. Med 
tanke på att personalen uttrycker sig så positivt om utbildningen och att den totalt 
sett får höga skattningar i utvärderingen är det kanske lite förvånande att ingen som 
helst förändring ses för något av utfallen, inte ens för alliansen. I interventionen är 
det just dialogen mellan personal och ungdom som är central och ska leda fram till 
önskade lösningar och ökad egenmakt för ungdomen (17, 18). 

I vilken utsträckning som personalen tillämpat det lösningsfokuserade förhållnings-
sättet i deras arbete med ungdomarna kan inte denna studie svara på. Enkäterna har 
visat att personalen i genomsnitt har två formella halvtimmeslånga samtal med en 
ungdom under en åtta-veckors-period. Det pågår, med all sannolikhet, många 
informella samtal mellan personal och ungdom under denna period men denna 
”dos” kan vi inte uttala oss om. Vi vet heller inte i vilken grad personalen har 
använt sig av lösningsfokuserade tekniker och förhållningssätt under dessa samtal 
och hur väl varje enskild personal har inkorporerat förhållningssättet. Den 
intervjuade personalen pekar själva på att tillämpningen av det lösningsfokuserade 
förhållningssättet inte sker ”per automatik” och ungdomarnas berättelser vittnar 
också om att personalen inte alltid har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 
Tidigare forskning pekar på att det kan vara svårt att knyta forskning till den 
kliniska praktiken eftersom det som kan sägas utgöra teoretiska nyckel principer i 
det lösningsfokuserade förhållningssättet inte alltid används i praktiken (69). Det 
lösningsfokuserade förhållningssättet handlar om språk och anpassning efter 
klienten; att lyssna in klienten för att tillsammans med denne kunna konstruera 
mening. I praktiken handlar det om att vara lösningsfokuserad, och inte om att 
enbart använda tekniker som är lösningsfokuserade. 

Den utbildning som personalen genomgick hade som syfte att utveckla förståelse 
och praktisk färdighet i det lösningsfokuserade arbetssättet. De tekniker som ingick 
i utbildningen handlade, i huvudsak, om observation (47), frågetekniker (21) och 
återkoppling (48). Personalen lyfter under intervjuerna upp att dessa tekniker har 
gjort det enklare för dem att göra sitt jobb utifrån att de underlättar för dem i 
samtalen med ungdomarna. Det lösningsfokuserade förhållningssättet, att inrikta 
samtalet på resurser och lösningar snarare än problem, upplevs också ha förenklat 
deras arbete med ungdomarna och påverkat ansvarsfördelning mellan dem och 
ungdomarna. Men samtidigt som att personalen är mycket positiva till att använda 
sig av det lösningsfokuserade arbetssättet menar de också att det har sina 
begränsningar och att samkonstruera lösningar inte alltid är möjligt i samtalen med 
ungdomarna. Tidigare studier som undersökt vad som kan kallas professionell 
relevans, om personal upplever metoden som användarvärd i arbetet med klienter, 
visar att de flesta professionella är positiva till metoden men att perspektivskiftet 
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från problem till lösning kan vara utmanande (70). Exempelvis såg Cunanan and 
McCollums, i deras intervjustudie av personer som genomgått utbildning i det 
lösningsfokuserade förhållningssättet, att förantaganden om den terapeutiska 
processen förändrades och speciellt förantaganden om att samtalet till viss del 
skulle ägnas åt att diskutera klienters problem (71). 

Den intervjuade personalen menar själva att de förändrat sitt sätt att samtala med 
ungdomarna, och att de nu i högre grad pratar om resurser och lösningar, och ger 
positiv återkoppling till ungdomarna. Ungdomarna däremot beskriver ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt hos vissa i personalen men menar att det inte har 
skett någon genomgripande förändring i personalens bemötande efter att de har gått 
utbildningen. Det syns inte heller i resultaten från enkäten att vare sig ungdomarna 
eller personalen upplever någon förändring i samtalsallians.  

En fråga som kan ställas, utifrån resultaten, är hur mycket förändring som behövs 
för att förändra perspektiv på relationer som redan är etablerade? En tidig studie av 
Sundman där arbetssätt mellan socialarbetare, tränade i lösningsfokuserat 
arbetssätt, och en kontrollgrupp jämfördes visade att träningen i lösningsfokuserat 
arbetssätt inte gav någon skillnad i relationer med klienter eller i måluppfyllelse 
hos klienterna (27). Däremot fanns det skillnader i positiva uttalanden, målfokus 
och delat synsätt mellan socialarbetarna och deras klienter. Det är i linje med vad 
ungdomarna i denna studie berättar, att personalens bemötande i stort inte har 
förändrats och därmed inte heller relationerna mellan dem, men att några av 
ungdomarna upplever en skillnad i positiv återkoppling från personalen efter att de 
genomgått utbildningen. En ökning av positiv återkoppling verkar dock i sig inte 
ge någon effekt på upplevelse av samtalsallians eller boendetrivsel.  

Varför ger inte interventionen de önskade effekterna?
Det lösningsfokuserade arbetssättet har i studier visat sig vara effektivt som 
korttidsintervention för barn och unga där effekter har nåtts efter begränsade 
insatser (22-24). De resultaten speglas inte i denna studie. Det kan finnas flera 
faktorer som gör att signifikanta resultat uteblir: dels kan det bero på val av 
studiedesign, vilket diskuteras närmare nedan i en metoddiskussion; dels kan 
kontextuella faktorer som omgärdat studien ha påverkat – studiens utfallsmått, 
psykisk hälsa, boendetrivsel och samtalsallians. 

En skillnad mellan denna studie och tidigare studier är målgruppen. Ungdomarna i 
denna studie kan karakteriseras av att de lever i, vad de själva beskriver som, en 
tuff situation. Deras livssituation, att vara utan såväl familj som egentlig makt att 
påverka i sitt liv, är kanske inte fullt jämförbar med andra studiepopulationer som 
exempelvis gymnasieelever, vilket skulle kunna påverka skillnaden i effekter. 
Ungdomarna i denna studie har heller inte själva valt vare sig att de vill ha samtal 
eller vilken typ av samtalsmetod som de vill ha, utan personalen och samtalen med 
dem, ingår i deras levnadsförhållanden. Valmöjligheter kan påverka resultat och 
exempelvis fann Stoddart och kollegor i studier av lösningsfokuserade terapier, att 
terapiresultaten blev bättre om klienterna själva hade valt terapiform (72). De fann 



67

också att resultaten blev bättre i de fallen då klienterna hade mindre allvarliga 
problem samt ett tydligt mål med sitt liv. Utifrån att ungdomarna i denna studie 
uppger att de ser många problem i sin tillvaro och att de upplever sig sakna makt 
att påverka sina livsmål, kan detta tänkas ha påverkat resultaten i studien. 

Det skulle också kunna vara så att lösningsfokuserade metoder är mer effektiva för 
att minska psykisk ohälsa, som ofta är utfallsmått i tidigare studier, än att förbättra 
psykisk hälsa bland unga som upplever en utsatt situation. Psykisk hälsa och 
psykisk ohälsa har inte ett symmetriskt förhållande till varandra, det vill säga en 
avsaknad av psykisk ohälsa betyder inte per automatik att individen upplever 
psykisk hälsa, eller tvärtom. Teoretiskt borde dock det lösningsfokuserade 
förhållningssättet, som handlar om att stärka individen i dennes styrkor och 
resurser, få effekter på psykisk hälsa, som handlar om välbefinnande och 
upplevelsen av att fungera väl i tillvaron, om metoden är väl utförd av personalen 
och väl mottagen hos ungdomarna. Personalen lyfter dock fram (i utvärderingen av 
utbildningen) att det lösningsfokuserade arbetssättet kan vara svårt att tillämpa om 
de inte upplever ungdomen som samarbetsvillig. Den förhållandevis stora 
skillnaden mellan ungdomarnas och personalens upplevelse av samtalsallians i 
samtalen dem emellan pekar på att ungdomarna upplever svårigheter i nå en 
samtalsallians med personalen, vilket kan vara en av förklaringarna till att 
effekterna uteblev. 

En annan kontextuell faktor som kan ha påverkat effekterna är språkbarriärer. Det 
lösningsfokuserade arbetssättet utgår från att människor i samtal samkonstruerar 
sin verklighet (16). Språket är således centralt utifrån att människor skapar och 
förstår verkligheten och sitt agerande via språket (18). Personalen uttrycker i 
intervjuerna att de kan uppleva att språkbarriärer kan påverka interaktionen mellan 
dem och ungdomarna och försvåra möjligheten att nå en samtalsallians. En annan 
faktor som kan påverka samtalsallians är användningen av tolk under samtalen. 
Tidigare studier som har undersökt vilken inverkan en tolk har på terapeutisk 
allians mellan klienter och hälsovårdspersonal, visar att klienter föredrar personal 
som är tvåspråkiga och som de kan samtala med på det egna språket (73). 
Klienterna upplevde att informationen var mer korrekt när tolk inte användes utan 
de samtalade direkt med hälso- och sjukvårdspersonalen och att det ledde till mer 
privata och tillitsfulla samtal. Andra studier har visat att även de professionella kan 
uppleva det som svårt att använda tolk i samtalet, speciellt om de saknar förtroende 
för eller inte känner sig bekväma med tolken (74). Att ha tolk med i samtalet kan, 
liksom att inte ha samma språkliga förutsättningar i samtalet, påverka förutsätt-
ningar för att nå en samtalsallians vilket är i linje med vad personalen uttrycker i 
denna studie. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultaten är de organisations-
förändringar som ägde rum på boendena under den tid som studien genomfördes.  
Förändringarna på boendena, där chefer byttes och personal blev uppsagda på 
grund av den minskade flyktingströmmen, kan ha påverkat dels hur personalen 
lärde in metoden liksom hur de implementerade metoden i deras arbete med 
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ungdomarna. Tidigare studier om kompetens under organisationsförändring har 
visat att inlärning och implementering av nya professionella färdigheter kan vara 
svårt för oerfarna anställda under snabba organisationsförändringar (75). Det är 
något som speglas i intervjuerna med personalen där den mer erfarna personalen, 
de som arbetat med lösningsfokuserade samtal eller liknande metoder tidigare, 
uttrycker det som lättare att tillämpa det lösningsfokuserade förhållningssättet i 
deras arbete med ungdomarna. ”Dosen”, det vill säga i vilken utsträckning som 
personalen använde sig av en lösningsfokuserad metod, kan därför ha varit lägre i 
denna studie än i andra studier. 

Om studiens styrkor och svagheter
Den här studien har både styrkor och svagheter. Till dess styrkor hör såväl 
källtriangulering som metod- och observatörstriangulering. Vi har haft flera olika 
källor i personal och ensamkommande, vi har gjort analyser utifrån såväl enkät- 
som intervjudata och vi har utvecklat material i studien, t.ex. enkäterna, tillsam-
mans med de som deltagit i studien och även haft med tolkar och översättare under 
resan.

Det kan också betraktas som en styrka att de skalor som använts för att beskriva de 
ensamkommandes situation och psykiska hälsa, frågeställningar 1 och 2, först har 
utvärderats psykometriskt innan de använts för att besvara resterande fråge-
ställningar i samma studie. Att enkäten gjorts tillgänglig på i princip samtliga 
representerade språk bör också kunna ses som en styrka liksom att det vid varje 
informations-, intervju och enkättillfälle fanns tolkar med att fråga, om man som 
deltagare undrade över något men hade svårt att kommunicera detta på svenska. 

Till studiens svagheter hör brist på kontrollgrupp som inte fått interventionen alls. 
Teoretiskt sett skulle interventionen kunna haft en effekt utan att det visar sig i de 
parvisa skattningarna. Till exempel skulle de kontextuella förändringar som ägt 
rum under interventionen – så som byte av chefer, ändringar i asylpolitiken, rykten 
om att personal ska varslas – ha påverkat studiedeltagarna negativt, något som i så 
fall skulle ha setts i form av en försämring i utfallen i en kontrollgrupp. Om denna 
försämring är lika stor som en förebyggande effekt av interventionen skulle den i 
så fall kunna dölja en positiv effekt. Även om det inte är troligt så går en sådan 
effekt inte att utesluta helt med nuvarande studiedesign och det är därför en 
svaghet.

En annan svaghet är den korta uppföljningstiden på endast åtta veckor eftersom den 
påverkar dels den totala dosen (samtal) som blir möjlig och dels, som nämnts 
tidigare, förutsättningarna att ändra perspektiv på relationer som redan är 
etablerade. Från början var planen att uppföljningen skulle vara i minst tre 
månader, något som inte blev möjligt då halva personalstyrkan föll bort på vissa 
boenden liksom att en relativt stor andel ensamkommande inte heller fanns kvar 
eller helt enkelt valde att inte delta.
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Ytterlig en svaghet med studien är dess ringa storlek. När studien planerades 
beräknades den statistiska styrkan på drygt det dubbla materialet pga. av vad man 
då hade anledning att anta om flyktingmottagandet. Men som bekant var det just 
denna tid som allt ändrades på bara några månader.  

Slutligen är en viktig svaghet i studien, som vi redan varit inne på i diskussionen, 
den låga ”dosen”. I kombination med kort uppföljning och kontextuella 
förändringar gör den att uteblivna effekter egentligen inte förvånar. Det ska också 
påpekas att dosen i den här studien endast skattades på aggregerad nivå och alltså 
inte kopplades direkt till några individuella utfallsvärden före och efter 
interventionen, vilket hade varit önskvärt men metodologiskt mera komplicerat.  
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Slutsatser
Den psykiska hälsan bland ensamkommande är med regionala mått mätt klart 
sämre än motsvarande åldersgrupp bland svenska västmanlänningar och med 
internationella mått mätt något sämre än bland unga engelsmän.  

De ensamkommande beskriver själva sin psykiska hälsa som god men att de lever i 
en ”tuff situation” som gör att de ibland besväras av oro, sömnsvårigheter, 
ensamhet och stress över en oviss framtid. Situationen kan underlättas av en rolig 
fritid med aktiviteter som får en att tänka på annat. Att känna gemenskap med 
andra och ett förtroende för personalen är viktigt för att man ska trivas vid sitt 
boende, som i sin tur är kopplat till den psykiska hälsan. 

Utmärkande drag hos personal som enligt de ensamkommande skapar förtroende 
(allians) i samtal är: (1) att de tar sig tiden att lyssna i lugn och ro; (2) att de är 
villiga att prata om det som är viktigt i den ensamkommandes livssituation; (3) att 
samtalen präglas av förståelse och öppenhet som gör att man som ungdom känner 
tillit och därmed kan prata om allt på ett avslappnat sätt; och (4) att man visar 
omsorg på ett sätt som gör att man som ungdom känner sig betydelsefull i sin egen 
rätt – oavsett bakgrund och flyktingstatus. Totalt sett i den här studien skattar de 
ensamkommande sin allians med personalen som medelgod. De som bor vid 
stödboenden upplever betydligt bättre allians än de som bor vid HVB-hem.  

Alliansens fyra dimensioner är förhållandevis starkt kopplade till hur man trivs på 
sitt boende. En psykosocial boendetrivsel känner man som ensamkommande om 
man: (1) kan påverka sin situation på boendet, (2) känner sig engagerad i sin 
situation och personliga utveckling, (3) får det stöd man behöver av personalen och 
(4) har kompisar man tycker om att vara med. Även boendetrivseln är att betrakta 
som medelgod och skiljer sig mellan de olika boendena. Den är högre vid 
stödboenden jämfört med HVB-hem, ett resultat som i analysen kan kopplas till 
skillnader i egenmakt och påverkansmöjligheter som är mindre vid HVB-hem. 

Inga effekter av utbildningen i lösningsfokuserat förhållningssätt och arbets-
tekniker kunde påvisas vare sig bland personal eller ungdomar. Förutsättningarna 
kan dock knappast betraktas som gynnsamma – med den låga dosen (få planerade 
samtal), den relativt korta utvärderingsperioden och de kontextuella förändringar 
som skedde under tiden och som kan ha påverkat personalens förmåga att tillgodo-
göra sig och implementera interventionen. Det går därför inte att dra någon slutsats 
om interventionens betydelse som metod för att användas av personalen på HVB-
hem och stödboenden. 
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77

Enkät 1 – ungdomar Löpnummer: ________

Frågor till dig som bor på HVB-hem/stödboenden 
- Om hur du har det och hur du mår 
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Om dig och din bakgrund (sätt ett kryss per fråga)

1. Är du..?

Kille
Tjej

2. Hur gammal är du?

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Äldre än 20 år

3. Hur länge har du varit i Sverige? Du kan antingen svara med att sätta ett kryss i någon
av rutorna nedan eller skriva datum och år när du kom till Sverige här:_____________

Mindre än 3 månader
3 6 månader
7 12 månader
13 18 månader
Mer än 18 månader

4. Har du kontakt med anhöriga i det land du kommer ifrån? (pratar med, mailar eller
kommunicerar via sociala medier)

Nej
Ja 4.2 Vem eller vilka har du kontakt med?

Nära anhörig (t.ex. far, mor eller syskon)
Annan person
Både nära anhörig och annan person

4.3 Hur ofta har du kontakt med nära anhörig?

Varje dag
Flera dagar i veckan
1 gång i veckan
2 3 gånger i månaden
1 gång i månaden
Mer sällan

5. Känslomässigt, hur upplevde du flykten till Sverige?

Mycket jobbig
Ganska jobbig
lite jobbig
Inte alls jobbig
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6. Gick du i skolan i det land du kommer ifrån?

Nej gå vidare till fråga 7.

Ja 6.2 Hur många år sammanlagt gick du i skolan i ditt hemland? _____år

6.3 Hur många dagar i veckan gick du i skolan? _____dagar

6.4 Vilken typ av skola gick du i?
Vanlig skola med ämnesundervisning (t.ex. matematik, språk)
Koranskola med viss ämnesundervisning (t.ex. matematik)
Koranskola utan annan ämnesundervisning
Annan typ av skola

7. Har du fått uppehållstillstånd?

Ja
Nej

Om dig och ditt boende (sätt ett kryss per påstående)

Ange nedan hur väl följande påståenden stämmer med hur du upplever din situation på
boendet de senaste två veckorna.

8. Jag känner mig respektfullt behandlad av personalen.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

9. Jag tycker att personalen lyssnar på mig när jag pratar.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

10. I samtal med personalen pratar vi om det som är viktigt för mig.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

11. När personalen och jag pratar gör vi det på ett sätt som passar mig och känns
rättvist för mig.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra
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12. Jag får ofta uppskattning av personalen, t.ex. för att jag gör bra saker eller för att
jag är en bra person.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

13. Jag tycker att jag är delaktig i planeringen av min personliga utveckling och min
situation på boendet.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

14. Jag känner mig engagerad i min personliga utveckling och min situation på
boendet.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

15. Jag tycker att jag kan påverka min situation på boendet (genom t.ex. husmöten eller
genom att lämna synpunkter till personalen).

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

16. Jag får det stöd jag behöver av personalen (De är tillgängliga, villiga att hjälpa mig
och går att resonera med).

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

17. Jag får tillräcklig hjälp med läxläsning av personalen när jag behöver det.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra



82

18. Jag har kompisar på boendet som jag tycker om att vara med.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

19. Jag kan tala det svenska språket så pass bra att jag lyckas framföra det jag vill och
det som är viktigt för mig.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

20. Jag trivs på mitt boende.

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

Om skola & fritid (sätt ett kryss per fråga)

21. Går du i skolan här i Sverige?

Nej
Ja 21.2 Om ja, hur trivs du i skolan?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

22. Gör du roliga saker på din fritid?

Ja
Delvis
Nej
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23. Hur ofta rör du på dig, t.ex. spelar fotboll, går på gym, boxas, spelar bordtennis, tar
promenader, dansar?

Varje dag
Flera dagar i veckan
Någon gång i veckan
2 3 gånger i månaden
Mer sällan

24. Hur många gånger har du känt dig ensam de senaste två veckorna?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Om dig och din hälsa (sätt ett kryss per fråga eller påstående)

Ange nedan hur väl följande påståenden stämmer med dina tankar och känslor de senaste
två veckorna.

25. Jag har känt mig optimistisk om framtiden.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

26. Jag har känt att jag gjort nytta (varit hjälpsam, bidragit till något gott).

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

27. Jag har känt mig avslappnad (känt lugn och ro).

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

28. Jag har hanterat uppkomna problem på ett bra sätt.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

29. Jag har kunnat tänkt klart och tydligt.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
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30. Jag har känt mig nära andra människor (känt gemenskap med andra).

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

31. Jag har kunnat bestämma mig för om saker och ting

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

32. Hur har din psykiska hälsa varit de senaste två veckorna?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

Om sjukdom och besvär (sätt ett kryss per fråga)

33. Har du någon sjukdom som en läkare har fastställt?

Nej
Ja

34. Får du behandling för någon sjukdom, t.ex. medicin?

Nej
Ja

35. Hur ofta har du svårt att somna?

Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid

36. Hur ofta har du känt dig stressad de senaste två veckorna (”stressed”)?Med stress
menas då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad.

Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
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Övriga frågor

37. Om du bor i Sverige om 5 år vad tror du att du kommer att göra då?

På den här frågan kan du välja flera alternativ, göra flera kryss!

Jag har ett arbete (som anställd)
Jag driver ett eget företag
Jag studerar
Jag är gift
Jag har barn

Jag söker ett arbete
Jag är politiskt engagerad
Jag vet inte
Annat skriv vad på raden nedan

38. Vad tycker du om frågorna i den här enkäten?

De flesta kändes betydelsefulla
Några kändes betydelsefulla
Knappt någon kändes betydelsefull

39. Hur var frågorna att läsa och förstå?

De flesta var lätta
De var varken lätta eller svåra
De flesta var svåra om du vill kan du skriva ner numret på svåra frågor här:

ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Enkät 1 – personal Löpnummer: ________

Frågor till dig som arbetar på HVB-
hem/stödboenden
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Om dig och din bakgrund

1. Är du..?

Man
Kvinna

2. Vilket år är du född?

____________

3. Vilken är din högsta utbildning? (Ange endast ett alternativ)

Grundskola, folkskola realskola eller liknande
Gymnasieutbildning
Universitet eller högskoleutbildning

4. Hur länge har du arbetet på din nuvarande arbetsplats?

Mindre än 6 månader
6 – 12 månader
13 – 18 månader
19 – 24 månader
Mer än 2 år

Om dig och din hälsa

5. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt

6. Känner du dig för närvarande stressad? (Med stress menas ett tillstånd då
man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad)

Inte alls
I viss mån
Ganska mycket
Väldigt mycket
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Angående psykisk hälsa.

Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som
stämmer bäst med dina tankar och känslor de senaste två veckorna.

7. Jag har känt mig optimistisk om framtiden.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

8. Jag har känt att jag gjort nytta

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

9. Jag har känt mig avslappnad.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

10. Jag har hanterat uppkomna problem på ett bra sätt.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

11. Jag har kunnat tänka klart och tydligt.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

12. Jag har känt mig nära andra människor.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

13. Jag har själv kunnat bestämma saker.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
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Om din kompetens i samtal med ungdomarna

Ange nedan hur väl följande sex påståenden stämmer med hur du upplever
din kompetens (kunskap som du har förmåga att omsätta i praktiken).

När jag tänker på de senaste två veckorna känner jag mig helt nöjd med min
kompetens när det gäller …

14. … att behandla ungdomarna på boendet på ett respektfullt sätt

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken bra
eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

15. … att lyssna aktivt på ungdomarna när de pratar med dig

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken bra
eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

16. … att i samtalen utgå ifrån vad som ungdomarna tycker är viktigt att
prata om

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken bra
eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

17. … att på ett individanpassat och konstruktivt sätt leda samtal med barnen

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken bra
eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra

18. … att ofta ge ungdomarna beröm, t.ex. för att de gör bra saker eller för
att de har fina egenskaper

Stämmer mycket
dåligt

Stämmer dåligt Stämmer varken bra
eller dåligt

Stämmer bra Stämmer mycket
bra
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Mer om dig och ditt arbete

Tänk på det arbete du och dina arbetskamrater har utfört de senaste två
veckorna.

I vilken utsträckning har arbetet på boendet grundats på …

19. … ett gemensamt synsätt kring hur uppgifterna ska utföras i stort?

Inte alls Lite Måttlig Stor Mycket stor

20. … ett gemensamt förhållningssätt för hur ni bemöter varandra och
ungdomarna på boendet?

Inte alls Lite Måttlig Stor Mycket stor

21. … en gemensam metod för hur samtal ska ledas med ungdomarna?

Inte alls Lite Måttlig Stor Mycket stor

22. Hur ofta under de senaste två veckorna har du på jobbet känt dig…
Markera ett alternativ för varje rad.

Inte alls

Mindre
delen av
tiden

En liten del
av tiden

Större
delen av
tiden Hela tiden

a) … energisk?

b) … uthållig?

c) … aktiv?

23. Hur ofta under de senaste två veckorna har du på jobbet känt…
Markera ett alternativ för varje rad.

Inte alls

Mindre
delen av
tiden

En liten del
av tiden

Större
delen av
tiden Hela tiden

a) … stolthet?

b) … hängivelse?

c) … inspiration?
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24. Hur ofta under de senaste två veckorna har du på jobbet känt dig…
Markera ett alternativ för varje rad.

Inte alls

Mindre
delen av
tiden

En liten del
av tiden

Större
delen av
tiden Hela tiden

a) … fullt koncentrerad?

b) … uppmärksam?

c) … kvicktänkt?

d) … klartänkt?

25. Är du chef eller arbetsledare?

Nej
Ja

26. Angående socialt stöd på din arbetsplats.
Markera ett alternativ för varje rad.

Alltid ofta Ibland Sällan

Aldrig/
nästan
aldrig

a) Hur ofta får du hjälp och stöd
från dina arbetskamrater?

b) Är stämningen bra mellan dig
och dina arbetskamrater?

c) Hur ofta får du hjälp och stöd
från din närmaste chef?

d) Hur ofta talar din chef om för dig
hur bra du utför ditt arbete?

27. Angående erkännande.
I mycket hög

grad I hög grad Delvis I liten grad
I mycket
liten grad

a) Behandlas du rättvist
på din arbetsplats

b) Respekteras du av
ledningen på din
arbetsplats?

c) Blir din arbetsinsats
respekterad och
uppskattad av ledningen?
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28. Angående ditt arbete i allmänhet.
Hur nöjd är du med:

Mycket
tillfredsställd

Tillfreds
ställd Varken eller

Otillfreds
ställd

Mycket
otillfreds
ställd

a) dina framtidsutsikter

b) arbetsmiljön?

c) det sätt dina
kunskaper används på?

d) ditt arbete som
helhet, allt inräknat?

Övrigt:

29. Har du några synpunkter på enkäten eller enskilda frågor får du gärna
skriva kort om dem nedan…

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!





I den här rapporten presenteras resultat från en studie om ensamkommande flyktingbarns
livssituation och psykiska hälsa vid HVB hem och stödboenden i tre kommuner i Västra
Mälardalen. Av studien framgår att den psykiska hälsan bland ensamkommande med
regionala mått mätt är betydligt sämre än motsvarande åldersgrupp bland svenska
västmanlänningar och med internationella mått mätt något sämre än bland unga
engelsmän.

De ensamkommande beskriver sin psykiska hälsa som god men att de lever i en ”tuff
situation” som gör att de ibland besväras av oro, sömnsvårigheter, ensamhet och stress
över en oviss framtid. Situationen kan underlättas av en rolig fritid med aktiviteter som får
en att tänka på annat. Att känna gemenskap med andra och ett förtroende för personalen
är viktigt för att man ska trivas vid sitt boende, som i sin tur är kopplat till den psykiska
hälsan.

Projektet som rapporten bygger på omfattar också en utvärdering av en utbildningsinsats
till boendepersonalen i lösningsfokuserade arbetssätt och tekniker. Hälsofrämjande och
arbetsmiljörelaterade effekter diskuteras.

Rapporten vänder sig till forskare och andra med intresse av fördjupande läsning om
positiv psykisk hälsa bland ensamkommande.
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