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Kvalitativa och kvantitativa aspekter av ensamkommande 
ungdomars hälsa och boendesituation samt boende-
personalens förutsättningar att med hjälp av lösnings-
fokuserade förhållningssätt och tekniker vara dessa unga 
till hjälp och stöd. 

Forskningsrapport

Av Fredrik Söderqvist och Johanna Gustafsson



2019-10-162

Enligt FN:s flyktingorgan fanns det  2017 omkring 25,4 miljoner flyktingar* i världen

Under 2015 fördubblades antalet asylsökande flyktingar i Sverige; av drygt 160 000 
sökande var 22 procent ensamkommande barn – fem gånger fler än 2014 – de 
flesta i åldrarna 13-17 år, och 92 procent pojkar

Det är barn och ungdomar som i regel har varit med om belastande livserfaren-
heter; traumatiska händelser från hemlandet ihop med en lång, oviss och svår flykt

Deras hälsa, personliga utveckling och framtid här i Sverige är beroende av ett väl 
fungerande mottagande

En av flera viktiga delar i detta mottagande handlar om hur de trivs där de bor – på 
HVB-hem och stödboenden samt relationer med personalen där

Bakgrund

*Se ordlista, flyktingar
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Majoriteten internationell forskningslitteraturen på området omfattar flyktingbarn mer 
generellt och kan vara problematisk att generalisera till ensamkommande

Omhändertagandet av just ensamkommande kan också skilja sig åt mellan länder och 
behöva därför studeras närmare i värdlandet

Det har bedrivits förhållandevis lite forskning i Sverige kring ensamkommandes omhänder-
tagande och hälsa med tanke på att vi tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa

Och av den forsknings som finns, har haft fokus på psykisk ohälsa och det förflutna, 
traumatiska händelser i hemlandet 

Det är först i senare forskning som livet i det nya landet kommit att uppmärksammas – för 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en inkluderande och effektiv etablering

Tidigare forskning
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Det har saknats validerade enkätinstrument för att belysa ensamkommandes liv och 
boendesituation här i Sverige, deras hälsa och relationer till boendepersonal

Relationerna till boendepersonalen är särskilt viktiga att kunna beskriva, eftersom tidigare 
forskning visat att personalen kan spela en stor roll i flyktingmottagandet

Ensamkommande har ett särskilt behov av trygga vuxna som kan ge hjälp och stöd med att 
hitta bra strategier för att hantera det som är jobbigt i livet – med coping.

Då blir det också centralt att den här personalen har tillräckliga kunskaper för att, utifrån 
ungdomens behov, kunna hantera de situationer som uppstår i vardagen.

Inte minst handlar det om hur man agerar i samtal med ungdomen, vad man har för 
förhållningssätt och bemötande.

Behov av mera forskning
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Syftet var dels att beskriva ensamkommande ungdomars relation med 
personalen, deras boendesituation och psykiska hälsa, dels att undersöka 
främjande effekter av en personalutbildning i lösningsfokuserade arbetssätt 
och tekniker. 

För att uppfylla syftet besvaras nio frågeställningar varav fem är kopplade till 
syftets första del, och fyra till syftets andra del, se sidan 20 i rapporten.

Studiens syfte 
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Världshälsoorganisationens (WHO) positiva definition av psykisk hälsa* är utgångspunkt

Fokus hamnar då på psykiskt välbefinnande, på positiv psykisk hälsa snarare än på psykisk 
ohälsa – på sjukdom och besvär.

WHO:s definition inkluderar både hedoni och eudaimoni – vilket innebär att både tecken 
på emotionellt välbefinnande och positiv funktion är viktiga när psykisk hälsa ska mätas

I valet av interventionsmetod har utgångspunkten varit metoder och teorier med en syn 
på människan som kapabel, resursstark och med möjlighet att ta makten i sitt liv

Begrepp som resiliens (återhämtningsförmåga) och empowerment (egenmakt) blir viktiga 
och det är mycket vad lösningsfokuserade förhållningssätt syftar till att främja

*Se ordlista, psykisk hälsa.

Teoretiska perspektiv
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Ett grundläggande antagande att försök att utreda orsaken till problem inte alls 
självklart utgör ett steg mot lösningen 

Det är mer till hjälp att fokusera på lösningshistorier än problemhistorier 
eftersom problem sällan är statiska

Genom att växla fokus från att samtala om problem till att samtala om lösningar 
finns möjligheter att via det lösningsfokuserade samtalet utforska klientens 
resurser, ta fram målbeskrivningar, ge bekräftelser och stärkande återkopplingar 
samt att ta steg i önskad riktning 

Lösningsfokus
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Studiepopulationer

• Samtliga ensamkommande flyktingbarn boende vid HVB-hem och stödboenden, som 
under hösten 2017 bedrevs i kommunal regi i Köping, Arboga och Kungsör.

• Personalen vid dessa boenden

Material och metoder
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Kvantitativ ansats

• En för studien särskilt utformad enkät tillgänglig på nio olika språk användes för att samla 
in data kring de ensamkommande bakgrund, nuvarande livssituation och hälsa

• En särskild enkät togs även fram för personalen för att samla in information bakgrund, 
hälsa och arbetsmiljörelaterade faktorer

Kvalitativ ansats

• Semi-strukturerade individuella intervjuer med 21 ungdomar genomfördes

• Med personalen genomfördes 6 fokusgruppsintervjuer, två på varje boendeort

Material och metoder
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Interventionen

• All personal som arbetade vid boenden under hösten 2017 eller våren 2018 fick genomgå 
en utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetstekniker

• 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 med utbildningen var att utveckla förståelse och praktisk färdighet i det 
lösningsfokuserade arbetssättet som personalen succesivt implementerade i sin 
yrkesverksamma vardag.

• Ett centralt fokus var också att stärka den kollegiala alliansen samt alliansen mellan de 
professionella och ungdomarna på boendet.

Material och metoder
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Deltagare som besvarade enkäten vid studiens start

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

Resultat

Kommun Antal totalt Antal svar Andel

Köping 44 31 70 %

Arboga 23 20 87 %

Kungsör 30 21 70 %

Totalt 97 72* 74 %
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Deltagare som besvarade enkäten vid studiens start

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

Resultat

Kommun Antal totalt Antal svar Andel

Kungsör 12 11 92 %

Köping 28 28 100 %

Arboga 14 14 100 %

Totalt 54 53* 98 %
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Sociodemografiska data
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 %

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 %

Medianålder=17

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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Hur väl stämmer följande påståenden med dina tankar och känslor de senaste två 
veckorna?

Så mättes psykiska hälsa bland ensamkommande

1. Jag har känt mig optimistisk om framtiden

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

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

4. Jag har hanterat uppkomna problem på ett bra sätt

5. Jag har kunnat tänka klart och tydligt

6. Jag har känt mig nära andra människor (känt gemenskap med andra).

7. Jag har kunnat bestämma mig för saker och ting

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Min poäng 7 - max 35
Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS)
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Psykiska hälsa bland ensamkommande
Psykisk hälsa bland ensamkommande i föreliggande studie, motsvarande åldersgrupp bland svenska 
västmanlänningar samt unga engelsmän

Antal (n), medelvärden (m) och percentilvärden (p)

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

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

Bägge, 94 % 
män

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

* Unga svenskar 16–
20 år i Västmanland

Män & 
kvinnor

39 25,39 19,98 20,73 25,03 32,55 35,00

** Unga engelsmän 
16–24 år

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

Kvinnor 1540 23,17 18,59 19,25 23,21 27,03 28,13
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Hur väl stämmer följande påståenden med dina tankar och känslor de senaste två 
veckorna?

Psykiska hälsa bland ensamkommande

1. Jag har känt mig optimistisk om framtiden

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

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

4. Jag har hanterat uppkomna problem på ett bra sätt

5. Jag har kunnat tänka klart och tydligt

6. Jag har känt mig nära andra människor (känt gemenskap med andra).

7. Jag har kunnat bestämma mig för saker och ting

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Min poäng 7 - max 35
Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS)

Västmanlänningar

Engelsmän

Ensamkommande

25,3922,29

23,57
23,17
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Skattad av de ensamkommande

Alliansen mellan ensamkommande och personal

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

Hur väl stämmer följande påståenden med hur du upplever din situation på boendet 
de senaste två veckorna?

Stämmer 
mycket dåligt

Stämmer
dåligt

Stämmer varken 
bra eller dåligt

Stämmer 
bra

Stämmer 
mycket bra

12,97
Totalt

 Inga skillnader att tala om mellan kommuner
 2,5 enheter högre medelvärde vid stödboenden jämfört med HVB-hem 14,41

stöd
11,89
HVB
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Allians
Samtalsallians

Personalen 
lyssnar på mig

Tid att lyssna

Återkoppling

Vi pratar om det 
som är viktigt för 

mig

Livssituationens 
betydelse

Att få hjälp

Tillit

Vi pratar på ett 
sätt som passar 

för mig 

Förtrolighet

Öppenhet

Jag känner mig 
respektfullt 
behandlad

Att bry sig på 
riktigt

Betydelsefull i 
sin egen rätt

Visa att man 
förstår den 

andre

Schematisk illustration över faktorer som enligt de ensamkommande 
påverkar de fyra dimensionerna av allians.
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Psykosociala aspekter

Boendetrivsel bland ensamkommande

Hur väl stämmer följande påståenden stämmer med hur du upplever din situation på 
boendet de senaste två veckorna?

Stämmer 
mycket dåligt

Stämmer
dåligt

Stämmer varken 
bra eller dåligt

Stämmer 
bra

Stämmer 
mycket bra

Item (påståenden)

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

13,26
Totalt

12,37
HVB

14,80
stöd

 Inga skillnader att tala om mellan kommuner
 2,4 enheter högre medelvärde vid stödboenden jämfört med HVB-hem
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Boendetrivsel

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

Boendetrivsel

Att kunna 
påverka sin 

situation

Upplevelse av 
egenmakt

Att vara 
engagerad i sin 

situation

Kunskap

Att bjudas in till 
delaktighet

Att ha socialt 
stöd från 

personalen

Förutsättningar 
på boendet

För vissa men 
inte för alla

Att ha kompisar

Gemenskap
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Psykisk hälsa i en ”tuff situation”

Psykisk hälsa

Att känna 
optimism om 

framtiden

Uppehålls-
tillstånd som 
vändpunkt

Att bidra till 
något gott

Att klara av

Att inte kunna 
hjälpa

Att känna  sig 
avslappnad

Oron som ständig 
följeslagare

Lugnande 
aktiviteter

Att hantera 
problem

Flykt från oro

Stöd av andra

Att kunna tänka 
klart

Oro stör 
koncentration

Inte utan 
trygghet

Att känna närhet 
till andra

Ensamhet

Söka gemenskap

Att kunna 
bestämma själv

Sakna inflytande 
över sin situation

Schematisk illustration över faktorer som enligt de ensamkommande 
påverkar de sju dimensionerna av psykisk hälsa.
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Ur kvantitativt perspektiv (sambandsanalyser av enkätdata)

Faktorer associerade med psykisk hälsa

Allians

Boende-
trivsel

Psykisk 
hälsa

Sömn-
svårigheter

Stress

Känsla av  
ensamhet

Saknar 
anhörig-
kontakt +

+

-

-

-

+

+

Upplevde 
flykten svår

-

Tid i Sverige

-

Rolig fritid

+

Uppehålls-
tillstånd

Skoltrivsel

Stöd-
boende

+

+
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Hypoteser om interventionens effekter

Allians

Boende-
trivsel

Psykisk 
hälsa

+

+

LF-intervention

Allians

Arbetsengagemang

Kollegialt stöd

Arbetstillfredsställelse

F
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Utvärderades 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 medelvärdesskattning bland deltagarna på 9,09 och på användbarhet 
i arbetet en medelvärdesskattning på 8,89

Bra men också utmanande

Personalens uppfattning om utbildningen

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

”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.”
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Lösningsfokuserade förhållningssätt och tekniker
Personalens 
tillämpning 

Enklare att göra 
sitt jobb

Ett annat 
förhållningssätt

Ansvarsfördelning

Att inte undvika 
det svåra samtalet

Respektfullt 
bemötande

Följa individen

Att lita på 
ungdomens 

resurser

Återkoppling

Språkets 
betydelse

Språkbarriärer

Att samtala via 
tolk

En enande metod

Förändrat 
arbetssätt

Återkoppling

Inte per 
automatik

Att lära sig 
utövningen

Naturligt sätt att 
vara

Fungerar inte 
alltid

Schematisk illustration över personalens tillämpning av lösningsfokuserade förhållningssätt och tekniker
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En förutsättning för att interventionen ska ha önskad effekt är kopplad till dos

Dos i det här fallet är tillämpningen av lösningsfokuserade samtal

Samtal kan vara informella och formella (planerade)

Endast de planerade har varit möjliga att kvantifiera

Varje personal som genomgick utbildningen fick i slutet av utbildningstiden rapportera hur många 
planerade samtal man haft och hur långa dessa samtal varit i genomsnitt

Av detta framkom att den aggregerade dosen för hela studien under de 8 veckorna var totalt 96,5 
timmar, drygt 12 timmar eller 24 stycken 30 minuter-samtal per vecka

Fördelat på 97 ensamkommande (i studien) innebär det i snitt cirka ett samtal var fjärde vecka och 
ungdom eller två sådana samtal under själva utvärderingsperioden

Det är betydligt mindre än förväntat

I vilken utsträckning har LF tillämpats – något om ”dos” 
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Parvisa tester av utfallsvärden gjordes före och efter utbildningsperioden

Ingen statistiskt signifikant förändring sågs för någon av utfallen

Interventionens effekter

LF-intervention

Allians

Arbetsengagemang

Kollegialt stöd

Arbetstillfredsställelse

Psykisk hälsa

Boendetrivsel

Allians

Baslinje Effektmätning, 8 veckor
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Det lösningsfokuserade arbetssättet har i studier visat sig vara effektivt som 
korttidsintervention för barn och unga där effekter har nåtts efter begränsade insatser

De resultaten speglas inte i denna studie – varför?

Finns en rad tänkbara skäl: 

det mest troliga är den låga dosen, dvs. för få samtal – för liten tillämpning
ett annat skäl kan vara den relativt låga uppföljningen åtta veckor, som ursprungligen skulle varit 3 mån
språket kan vara ytterligare en anledning
skifte av ledning på samtliga tre boenden samt andra kontextuella förändringar (varsel av personal, asylpolitiken) 
kan ha påverkat hur väl personalen tillgodogjort sig utbildningen

Det går därför inte att dra någon slutsats om interventionens betydelse som metod för att 
användas av personalen på HVB-hem och stödboenden

Varför inga effekter?
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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

Uppehållstillstånd eller skoltrivsel kunde inte kopplas till den psykiska hälsan, men det kunde tid i Sverige 
och anhörigkontakt

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

Allians mellan ungdom och personal är därför viktig utifrån att den är tydligt kopplad boendetrivsel som i 
sin tur är kopplad till psykisk hälsa

Såväl alliansen som boendetrivseln kan i den här studien beskrivas som medelgod.

Det går inte att dra någon slutsats om den här studiens intervention ifråga om dess betydelse som metod 
för att användas av personalen på HVB-hem och stödboenden

Sammanfattningsvis
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För mera info se rapporten.

Tack för uppmärksamheten!


