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Sammanfattning
FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete fick under hösten 2017 i uppdrag att
genomföra en förstudie gällande stödverksamhet för unga nyanlända, 16-25 år, i Östergötland.
Bakgrunden till uppdraget var en ansökan till Länsstyrelsen i Östergötlands län från Linköpings
kommun, som på uppdrag av samtliga kommuner och regionen i Östergötland ansökte om
medel för att genomföra förstudien. Ansökan hade förberetts av den s.k. strategigruppen för
ensamkommande barn som finns i länet.
Länsstyrelsen fattade den 18 oktober 2017 beslut om att bevilja 191 488 kr för att genomföra
förstudien. Befintlig strategigrupp i länet har utgjort styrgrupp för arbetet. Strategigruppen
består av representanter från regionen och samtliga kommuner i Östergötland.
Det övergripande syftet med förstudien var att:




Kartlägga befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser i Östergötland
Identifiera framgångsfaktorer i befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser
Analysera insamlade data bl.a. utifrån jämställdhetsperspektiv och de ungas villkor och
delaktighet i samhället. Fokus är ungdomarnas möjlighet till integrering i samhället.

Underlag för studien har erhållits genom framförallt intervjuer med socialtjänst, skolor och
föreningar i kommunerna samt i regionen. Sammanlagt har 52 personer intervjuats varav 13
ungdomar. Även viss forskning och verksamhetsdokumentation utgör underlag i studien.
Kartläggningen visar att det finns någon form av stödcentrum i sex kommuner. De skiljer sig
åt i flera avseenden t.ex. vad gäller erfarenhet, innehåll, finansiering, målgrupp och
samarbetsparter. Även övriga kommuner erbjuder stödinsatser men har organiserat stödet på
annat sätt, t.ex. kopplat till boenden för ensamkommande. En mycket stor majoritet av
ungdomarna är pojkar, varför studien framförallt baseras på erfarenheter av stödarbete till
pojkar. De ungdomar som nås genom stödcentrum är till stor del unga upp till 21 år.
De faktorer som både personal och ungdomar lyfter fram som särskilt viktiga för möjligheten
till integration, framgångsfaktorer, är bl.a.:







Stöd till skola och jobb
Återkommande samhällsinformation
Trygghet i boende och stöd till ekonomisk planering
Flexibilitet och kontinuitet i stödet, intresserad personal
Bra samarbete inom kommunen och med näringsliv och ideella sektorn
Att ungdomarna känner samhörighet och kan ha kontakt med sin familj

Det går inte att utifrån underlaget i denna studie rekommendera en särskild modell som är mer
framgångsrik än någon annan när det gäller hur stödarbetet ska utformas i kommunerna för
ungdomar mellan 16 och 25 år. De lokala förutsättningarna måste vara styrande. Viktiga
slutsatser utifrån intervjuerna är dock att det är allra viktigast att fokusera på skola och
utbildning, stöd att komma ut i arbete, återkommande samhällsinformation, samarbete med
frivilligsektorn och att ge stöd till ungdomarna att hålla kontakt med sina familjer.
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1. Uppdrag, syfte och fokusområden
FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete fick under hösten 2017 i uppdrag att
genomföra en förstudie gällande stödverksamhet för unga nyanlända, 16-25 år, i Östergötland.
Bakgrunden till uppdraget var en ansökan till Länsstyrelsen i Östergötlands län från Linköpings
kommun, som på uppdrag av samtliga kommuner och regionen i Östergötland ansökte om
medel för att genomföra förstudien. Ansökan hade förberetts av den s.k. strategigruppen för
ensamkommande barn som finns i länet. Länsstyrelsen fattade den 18 oktober 2017 beslut om
att bevilja 191 488 kr för att genomföra förstudien. Befintlig strategigrupp i länet har utgjort
styrgrupp för arbetet. Strategigruppen består av representanter från regionen och samtliga
kommuner i Östergötland.
Ansvarig för FoU centrum har tillsammans med ansvarig planeringsledare för ensamkommande
barn och unga på Omsorgs- och äldreförvaltningen i Linköpings kommun utgjort operativ
projektgrupp som kontinuerligt följt arbetet med förstudien. Uppdraget att genomföra
förstudien gavs till FoU centrum, Linköpings kommun. Planeringsledare Ingalill Thor har
genomfört förstudien.

1

2

2. Metoder och tidplan
En projektplan utarbetades (bilaga 1), som underställdes strategigruppen för ensamkommande
barn och unga den 12 januari 2018 för godkännande. Strategigruppen hade dessförinnan, den
27 november 2017, fått en första information om förstudiens upplägg.
I projektplanen framgår att det övergripande syftet med förstudien ska vara att:




Kartlägga befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser i Östergötland
Identifiera framgångsfaktorer i befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser
Analysera insamlade data bl.a. utifrån jämställdhetsperspektiv och de ungas villkor och
delaktighet i samhället. Fokus är ungdomarnas möjlighet till integrering i samhället.

I projektplanen framgår att huvudsakliga aktiviteter för datainsamlingen är intervjuer och
dokumentanalys. Under januari 2018 fick Beredningsgruppen för integration knuten till
länsstyrelsen och Ledningsgruppen för vård och omsorg skriftlig information om att förstudien
skulle genomföras.

2.1 Tidplan
Arbetet har genomförts under perioden 2017-11-15 – 2018-05-15 och kommer att slutredovisas
till Länsstyrelsen i Östergötland senast den 17 november 2018.

2.2 Intervjuer
Intervjuer har genomförts med sammanlagt 30 kommunanställda personer vid besök i 11
kommuner. Därutöver har 3 personer från studieförbund (ABF, Bilda) och 3 personer från
frivilligorganisationer (Röda Korset, Rotary och Pingstkyrkan) intervjuats. Dessutom har två
handläggare på Länsstyrelsen intervjuats.
Tretton ensamkommande nyanlända ungdomar har intervjuats. De bor i fyra olika kommuner.
Samtliga ungdomar är unga män. Även en representant från Regionens Flyktingmedicinska
Centrum (FMC) intervjuats. Även samordnaren/utvecklingsledaren för språkintroduktion i
Linköping, rektorn för språkintroduktion i Norrköping och rektorn för Marieborgs folkhögskola
har intervjuats. Sammanlagt har 52 personer intervjuats.
De ungdomar som intervjuats har inledningsvis skrivit under en samtyckesförklaring, där det
framgår att de ställer upp helt frivilligt och att de också kan avsluta intervjun när som helst utan
förklaring. Ungdomarna erhöll biobiljetter som tack för att de ställde upp på intervjuerna.
Intervjuerna har genomförts vid personliga besök och varat från ½ timme till 2 timmar. Nio
intervjuer har skett via telefon.
Urvalet av intervjupersoner har skett genom att kontaktpersonerna i strategigruppen kontaktats.
Dessa personer har därefter gjort en bedömning av vilka personer som borde intervjuas. Urvalet
har diskuterats och förankrats i den operativa projektgruppen. I bilaga nr 2 redovisas vilka
aktörer som intervjuats.
Socialtjänsten och aktörer med nära samarbete med socialtjänsten är i fokus i studien, men
ambitionen har varit att också beröra arbete som sker inom frivilligsektorn. Det bör dock
påpekas att den ideella sektorn inte kartlagts när det gäller deras insatser för ensamkommande
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unga. Utgångspunkten i förstudien har varit de föreningar som kommunerna uppgett att de har
eller har haft ett nära samarbete med.
Ett antal dokument i form av rapporter, studier och verksamhetsbeskrivningar har studerats,
vilka kompletterar underlaget från intervjuerna. Kunskapsinhämtning har också skett genom
t.ex. kommuners och andra myndigheters hemsidor.

2.3 Avgränsning
Observera att ensamkommande unga som är placerade i familjehem inte inkluderats i denna
studie. Inte heller har ungdomar som bor med sina egna familjer inkluderats. Det innebär inte
att deras situation inte är värd att uppmärksammas. Förstudien gör inte anspråk på att beskriva
allt som görs inom kommunerna när det gäller ensamkommande ungdomars integration.
Skolans arbete har t.ex. endast berörts marginellt. Likaså har frivilligsektorns insatser för
ensamkommande ungdomar inte kartlagts i sin helhet.
Ensamkommande ungdomars integration berör många verksamhetsområden inom
kommunerna och regionen och flera andra myndigheter och intresseorganisationer. Denna
rapport ska ses som ett försök att sätta ljuset på några insatser som erbjuds och på viktiga
utvecklingsområden för att underlätta integrationen av unga vuxna som kommit till Sverige
utan sin familj.
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3. Begrepp
Ensamkommande barn avser barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan
legal vårdnadshavare. De ensamkommande barnen särskiljer sig då de saknar möjligheten att
få stöd i en nära relation i den otrygga situation migrationen innebär. I denna förstudie används
begreppet ensamkommande unga eftersom de som berörs oftast är över 18 år.
Ett annat begrepp som återkommer i denna rapport är begreppet integration. I synonymlexikon
(www.synonymer.se) anges följande definition:
”Sammanförande till en enhet där delarna samspelar: integration av invandrare i det svenska
samhället”. En liknande formulering ges i samma lexikon: ”sammansmältning, förening till en
helhet, samordning, införlivande, integrering”.
Länsstyrelsen i Östergötland skriver följande på sin gemensamma portal för information till
nyanlända:
”Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig
som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts
och har ett utbyte med varandra”.
Ett annat närliggande begrepp är begreppet etablering som fokuserar på den vuxnes aktiva
strävan att inrätta sitt liv och bli delaktig i samhället. Etablering är ett begrepp som när det gäller
ensamkommande beskriver de unga vuxnas situation när det gäller svenskt medborgarskap,
bosättning, sysselsättning, levnadsform och ekonomi. Etablering är ett relevant begrepp att
använda efter att den unge fått uppehållstillstånd. Det är först då som den unge kan påbörja sin
etableringsprocess i Sverige.
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4. Forskning
Här nedan ges några korta referenser till aktuell forskning i Sverige avseende ensamkommande
ungdomars livsvillkor och förutsättningar för integration.

4.1 Ensamkommande men inte ensamma
I doktorsavhandlingen av fil dr leg psykolog Marie Hessle ”Ensamkommande men inte
ensamma. Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och
erfarenheter som unga vuxna i Sverige”, från 2009 framgår att de allra flesta ensamkommande
flyktingungdomar som anlände till Sverige under åren 1996-1997 är etablerade efter 10 år i
Sverige. Det innebär att de har sysselsättning, ett socialt liv och att de har en tillvaro som dom
trivs med. Hon framhåller, som titeln anger, att ungdomarna kom ensamma men de är inte
längre ensamma vid 10-årsuppföljningen.
Marie Hessle framhåller i avhandlingen att det är viktigt att inte enbart se ungdomarna som offer,
”utan också som aktörer i sina liv.” Hon framhåller dock att det finns olika utmaningar i olika
tidsperioder av asyl- och etableringsprocessen. Av intervjuerna med ungdomarna framkommer
att det är mycket viktigt att man kan hålla kontakt med sin familj oavsett var den finns och att det
varit mycket viktigt att få stöd under de första åren från bra och professionell personal/formellt
nätverk t.ex. vid boende. Enligt resultaten i avhandlingen är det faktum att många ungdomar haft
svårt att etablera kontakt med svenska ungdomar och familjer av underordnad betydelse och inte
någon avgörande förutsättning för etablering/integrering i samhället.

4.2 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige
Under 2015 publicerades två studier vid Stockholms universitet. Linnaeus Center for
Integration Studies (SULCIS) nämligen ”Ensamkommande barn i Sverige” och ”De
ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden” 2015. Författare är Aycan
Celikaksoy och Eskil Wadensjö. Studierna bygger på registerstudier och omfattar knappt
10 000 ungdomar som folkbokfördes under åren 2003-2012. 25 % utgörs av flickor/kvinnor.
Författarna framhåller inledningsvis i en av studierna att tillträdet till arbetsmarknaden är
mycket viktigt för ensamkommande ungdomar inte minst genom att de förlorar det speciella
stöd de har som ensamkommande när de har blivit vuxna. Studierna visar att fler
ensamkommande ungdomar är i arbete efter 20 års ålder och har en högre löneinkomst jämfört
med flyktingungdomar från samma länder som anlänt tillsammans med sin familj.
Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor. En större andel pojkar än flickor är i arbete
i åldrarna 20-27 år. Andelen sysselsatta är betydligt högre bland män än bland kvinnor. Denna
skillnad är betydligt större än den som finns bland dem som är födda i Sverige. En förklaring
tror författarna kan vara att skillnaden återspeglar skillnader i kvinnors och mäns deltagande i
arbetslivet i hemländerna.
För de ensamkommande ungdomarna som blivit tjugo år eller äldre är det något vanligare att
flickor än pojkar studerar. Det överensstämmer med förhållandena bland alla unga i Sverige –
flickor fortsätter oftare än pojkar att utbilda sig efter gymnasieskolan. För de ensamkommande
ungdomarna är talen dock lägre – färre fortsätter till utbildning än vad som är fallet för
ungdomar med svensk bakgrund.
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Av ungdomarna över 20 år är mellan 81 och 86 % av de unga männen sysselsatta i studier eller
i arbete medan motsvarande siffra för de unga kvinnorna är mellan 61 och 78 %. Ungdomar
som är sysselsatta i praktik eller arbetsträning ingår inte i statistiken. Av de unga kvinnor som
arbetar är många sysselsatta inom vården medan de unga männen främst arbetar inom industri,
bygg- och transportsektorn. Sysselsättningsgraden varierar beroende på ålder. Ungdomarna har
samma inkomst som svenskar i jämförbara branscher. Studierna visar att de som har genomgått
gymnasieskola oftare är sysselsatta än de som endast har genomgått en kortare utbildning.
Avslutningsvis framhåller författarna att för att integrationen i det nya landet ska lyckas så
behöver mottagandet ske i olika steg, där varje del är lika viktig. Snabbt besked om
uppehållstillstånd, tryggt boende och trygga vuxna, språkintroduktion och vägar ut på
arbetsmarknaden. Hinder är psykiska trauman som inte bearbetats.

4.3 Utan vårdnadshavare i Finland
”Utan vårdnadshavare i Finland” är en studie om sociala nätverk och relationernas betydelse
för det vardagliga livet för ensamkommande ungdomar. Författare är Lisa Maria Linnéa SmedsSalonsaari, Helsingfors universitet, 2017. Hon har intervjuat sex ungdomar i åldern 19-21 år
som har uppehållstillstånd och som varit i Finland 2-6 år.
Resultatet visar bl.a. att ungdomarnas nätverk framförallt består av familj och vänner, varav de
flesta är av invandrarbakgrund. Men även formella relationer, med t.ex. socialarbetare och
boendepersonal spelar stor roll. Familjen är viktigast, men alla har inte kontakt med sin familj.
Vännerna står för en stor del av det emotionella stödet och fyller därmed tomrummet efter
familjen.
Ungdomarna har svårt att komma i kontakt med finska jämnåriga ungdomar och de unga
upplever att det är lättast att lära känna jämnåriga i skolan. Ett annat centralt tema i
ungdomarnas berättelser är det finska språket, vilket är en utmaning främst i skolan och i
arbetslivet. Även för detta har omgivningen och de sociala relationerna en betydelse.
Författaren beskriver vidare att ungdomarnas avstånd till sin familj har lett till att de måste ta
mer ansvar och fått dem att bli vuxna. Därtill beskriver hon hur de utmaningar som kommer av
att vara ensam i ett främmande land har fått ungdomarna att mogna.
I studien framkommer vidare att de unga värderar skolan mycket högt, vilket förklaras av att de
unga ser utbildning som nyckeln till ett bättre och ”normalt” liv. Ungdomarna beskrivs som
unga personer med ett starkt ”aktörskap”. De har tagit sina öden i egna händer och blivit starkare
av de motgångar och svårigheter de stött på. Alla är inte traumatiserade och lider av dålig
psykisk hälsa. Påfallande i studien är att de alla jobbar för att stärka sin position.

4.4 Uppföljning av mottagningsstrukturen för ensamkommande barn
i Linköpings kommun
Lina Helgstrand har inom ramen för FOU centrum genomfört en studie under ovanstående
rubrik och som publicerats i form av en FOU rapport 81:2017. Syftet var att följa upp hur
mottagandet av ensamkommande barn fungerat i Linköping och att identifiera
utvecklingsområden i mottagandet både på kort och lång sikt. Lina Helgstrand har intervjuat
personal inom socialtjänst och skola, gode män, lärare och ungdomar.
Sammanfattningsvis visar Lina Helgstrands studie att de ensamkommande ungdomarna i stort
sett är nöjda med det mottagande de fått. De uttrycker dock att väntan på besked om
8

uppehållstillstånd varit påfrestande. Kvaliteten på de olika boendena har varierat enligt både
personal och ungdomar och skolan är en mycket viktig komponent i ungdomarnas liv.
Ungdomarna har fått hjälp med sin hälsa vid behov och de flesta har aktiviteter på sin fritid.
Det man tycker borde utvecklas på sikt är att skillnaden mellan olika boendeformer skulle
utjämnas när det gäller t.ex. tillgång till personal. Likaså finns önskemål från ungdomarnas sida
att ha mer kontakt med svenska ungdomar. Både personal och ungdomar anser att man borde
se över organiseringen av språkintroduktionen i skolan, så att den bl.a. leder till mer integration
med svenska ungdomar.
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5. Beskrivning och jämförelser av arbetet i kommunerna
Redovisningen under denna rubrik är i sin helhet baserade på de intervjuer som genomförts
inom ramen för studien. Materialet har sorterats in under några rubriker/kategorier för att
underlätta läsningen.

5.1 Målgruppen
Mottagandet av ensamkommande barn och unga har framförallt varit inriktat på att ta emot
pojkar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland uppskattar att cirka 10 % av de
ensamkommande unga i Östergötland är flickor. I de flesta kommuner finns dock ett mindre
antal flickor. Flickor har i större utsträckning än pojkar placerats i familjehem, enligt
kommunerna.
Endast en av kommunerna, Boxholm, har haft avtal med Migrationsverket om att ta emot
flickor. Fram till år 2015 tog man enbart emot flickor i Boxholm och man har än idag en
majoritet flickor. Man har också haft ett särskilt HVB för gravida flickor och flickor med barn.
Detta håller nu på att avvecklas. Boxholm är således den kommun som har mest erfarenhet av
arbete med flickor.
Antalet ensamkommande barn och unga i kommunerna i Östergötland har minskat påtagligt
från hösten 2015 och vintern 2016 fram till idag. De nya lagarna, som trädde i kraft 2015/2016
(lagar om tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller), har drastiskt minskat antalet
nyanlända flyktingar.
Minskningen beror också på att många ungdomar uppgraderats i ålder till 18 år och därmed fått
flytta från kommunerna samt att många har fått avslag på sina asylansökningar och av den
anledningen fått lämna kommunerna. Det är endast tre kommuner i Östergötland - Linköping,
Söderköping och Vadstena - där man beslutat att alla ensamkommande unga som fyllt 18 år
och ännu inte fått besked från Migrationsverket får bo kvar. Kommunerna bistår då med boende.
I Ödeshög får de ungdomar som fyllt 18 år och som går på ett nationellt program bo kvar i
kommunens boende under asylprocessen.
I tre kommuner har det funnits asylboende i Migrationsverkets regi (Valdemarsvik, Ödeshög
och Åtvidaberg) dit ungdomarna har kunnat flytta och således gå kvar i samma skola i avvaktan
på besked. Dessa är under avveckling under 2018.
De ensamkommande ungdomarna som kommunerna i Östergötland ansvarar för kommer i
huvudsak från Afghanistan (majoriteten), Somalia och Eritrea. En stor majoritet är pojkar, ca
90 %. Endast en av kommunerna, Boxholm, har varit inriktade på att ta emot flickor. Fram till
2015 tog man enbart emot flickor i Boxholm och man har än idag en majoritet flickor.

5.2 Stödcentrum
De verksamheter och insatser som beskrivs nedan är en beskrivning av läget under tidig vår
2018. Kommunernas insatser och organisering ändras snabbt alltefter de behov som finns, de
regelförändringar som genomförs och olika besked från bl.a. Migrationsverket. I sex av
kommunerna finns särskilda stödcentrum, d.v.s. träffpunkter där ungdomar kan träffa personal
och samtidigt träffa andra ensamkommande ungdomar och ibland också svenska ungdomar.
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5.2.1 Linköping
I Linköping finns sedan september 2017 stödcentrumet Orbis. Målgruppen är ensamkommande
unga upp till 25 år, som bor i eget boende, f.n. 50 ungdomar. Av dessa är ca 10 % flickor.
Boendestöd är integrerat med stödcentrum, vilket innebär att all personal arbetar med både ock.
De flesta ungdomarna är i åldern 18-20 år och har boendestöd som bistånd. Enstaka ungdomar
bor kvar på HVB och får sitt stöd från boendet. På sikt kan målgruppen komma att förändras
allt eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskar.
Orbis är öppet 50 timmar/vecka, vilket inkluderar boendestödsverksamheten. Personal finns på
plats klockan 9-21 och ungdomarna kan besöka Orbis när de vill. Boendestödet ges i genomsnitt
2-2½ timmar/vecka/ungdom.
Eftersom verksamheten funnits under relativt kort tid (vid intervjutillfället 4 månader) håller
den fortfarande på att hitta sina former. Ungdomarna har stora möjligheter att påverka
verksamheten och man erbjuder bl.a. läxhjälp, samhällsinformation och viss kursverksamhet.
Man arbetar också aktivt med att knyta kontakt med olika föreningar, i första hand utifrån de
enskilda ungdomarnas intressen. Verksamheten har ett stort nätverk inom den ideella sektorn.
Orbis framhåller att det är viktigt att ungdomarna får stöd att göra de förändringar de önskar
göra och att utveckla sig i den riktning de vill.
5.2.2 Norrköping
I Norrköping bedriver ABF i samarbete med kommunen och med finansiering från
Länsstyrelsen en verksamhet för ensamkommande ungdomar från och med hösten 2017 till och
med hösten 2018, totalt 1½ år. Målgruppen är ensamkommande unga i åldern 16-21 år med
permanent uppehållstillstånd. Sammanlagt beräknas 60 ungdomar delta i verksamheten. Syftet
med verksamheten är att stärka ungdomarnas möjlighet att etablera sig i samhället genom bl.a.
förbättrade språkkunskaper, bättre kunskap om samhället och vidgat kontaktnät t.ex. med
föreningar. Verksamheten utformas i samråd med ungdomarna. Ungdomarna träffas gruppvis
1-2 gånger/vecka. Aktiviteter är bl.a. läxläsning, samhällsinformation, studiebesök, volontärskap och jobbsökande. ABF har ett brett kontaktnät i civilsamhället, vilket utnyttjas för att
tillgodose ungdomarnas behov och önskemål.
5.2.3 Mjölby
I Mjölby bedrivs sedan år 2014 verksamheten Avanti. Målgruppen är i huvudsak ensamkommande unga i åldern 18-21 år, som bor i eget boende. Men även ungdomar som bor i HVB
eller i stödboende är välkomna att besöka Avanti. Dessa ungdomar har dock kvar sina
kontaktpersoner på boendet. Även några ungdomar över 21 år erhåller stöd från verksamheten.
Inför starten av Avanti intervjuades ungdomarna för få kunskap om vad de ville ha hjälp med.
Då framkom att man bl.a. ville ha läxhjälp och annat stöd med studier, hjälp att söka jobb,
samhällsinformation, möjlighet att träffa andra ensamkommande unga och möjlighet att träffa
personal som tar sig tid. För att i högre grad nå flickor och möta deras behov finns särskilda
tjejgrupper.
Verksamheten är öppen måndag till torsdag kl. 15-18. Ungefär 30 ungdomar är aktuella på
Avanti idag.
Avanti finansieras av medel från Migrationsverket. Verksamheten anpassas successivt efter de
behov som finns. När Avanti inte behövs på grund av minskat antal ensamkommande unga
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kommer avdelningen för Arbete och Integration att ta över stödet för de som fortfarande
behöver det. Avdelningen för Arbete och Integration är organiserad inom socialtjänsten.
5.2.4 Ödeshög
I Ödeshög drivs projektet ”Innanförskap” sedan hösten 2017. Målgruppen är ungdomar över 18
år som flyttat från HVB eller stödboende till eget boende. Utöver försörjningsstöd har
ungdomarna inget annat stöd från socialtjänsten. Även några pojkar som flyttat till det
asylboende som funnits i Ödeshög (avvecklat under mars 2018) har varit en del av målgruppen.
Målgruppen har varit 19 ungdomar, men den har minskat drastiskt sedan Migrationsverkets
asylboende avvecklats och 12 ungdomar därmed flyttat från kommunen.
Träffpunkten är öppen varje tisdagskväll klockan 18.00–22.30. Den personal som arbetar i
verksamheten hjälper ungdomarna med det de vill ha hjälp med t.ex. läxläsning och
jobbansökningar. Ungdomarnas behov styr helt och hållet innehållet i stödet. De medel från
Migrationsverket som finansierar verksamheten räcker till maj 2018. Därefter är det oklart med
finansiering, men en utredning om eventuell fortsättning pågår i kommunen.
5.2.5 Söderköping
I Söderköping drivs sedan 2014 verksamheten ”Tillsammans” av kommunen i samarbete med
en rad församlingar och föreningar bl.a. Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Röda Korset och
studieförbundet Bilda. Samabetet med den ideella sektorn inleddes redan 2011.
Målgruppen är inte enbart ensamkommande ungdomar utan även andra flyktingungdomar och
svenskfödda ungdomar. En rad olika aktiviteter erbjuds återkommande t.ex. läxverkstad,
pysselkvällar, ungdomsgrupper, läger med mera. ”Tillsammans” bygger på deltagarnas aktiva
medverkan. Fr.o.m. hösten 2017 har ”Tillsammans” utökats med ett stödcentrum ”KOMIN” för
en bredare målgrupp men i första hand för unga nyanlända och asylsökande mellan 16 och 25
år. Men även familjer är välkomna. ”Tillsammans” och ”KOMIN” är en viktig stödresurs för
de ungdomar där socialtjänstens myndighetsansvar för ensamkommande unga upphör fr.o.m.
21 års ålder. Man har också lokaliserat övrigt integrationsarbete i samma lokaler som
”Tillsammans” och ”KOMIN”, vilket underlättar samarbete och också utgör en mötesplats för
många enskilda och familjer.
Samarbetsparterna framhåller värdet av samarbetet med varandra och kommunen. Istället för
att konkurrera hjälps man åt. Att samarbetet fungerar så bra beror bl.a. på att alla respekterar
varandras uppdrag och att alla har samsyn kring att göra nytta. Man framhåller att man blir
starkare tillsammans och att det mynnar ut i att allas resurser används optimalt. Det har tagit tid
att upparbeta det förtroendefulla samarbete som finns idag och som nu bär frukt i form av att
man kan erbjuda ett brett spektrum av stöd och aktiviteter och att det fortlöpande sker en
utveckling av det gemensamma arbetet. Föreningarna bidrar både finansiellt och praktiskt med
framförallt volontärsarbete t.ex. med språkcafé, lägerverksamhet och läxhjälp.
5.2.6 Finspång
I Finspångs kommun har en verksamhet benämnd MIG – möten, integration, gemenskap –
drivits under perioden januari 2017 t.o.m. februari 2018. Finansiering har skett via medel från
Länsstyrelsen. Två medarbetare har ansvarat för verksamheten som bl.a. bestått i läxhjälp ed
volontärer, fredagsaktiviteter, lovaktiviteter bl.a. tillsammans med kyrkor och samtalsgrupper.
Från början var målgruppen enbart ensamkommande ungdomar över 18 år, men MIG har
öppnats upp även för andra flyktingungdomar efter hand bl.a. ungdomar boende på HVB. En
13

praktikant har varit knuten till MIG, med särskilt uppdrag att försöka få svenskfödda ungdomar
att delta. Detta har dock inte fullt ut lyckats. Finansieringen efter projekttiden är oklar.

5.3 Andra stödinsatser
I de kommuner där man inte har en särskild verksamhet i form av stödcentrum, arbetar
socialtjänsten ofta med utgångspunkt från de olika boendena och det är personalen på boendena
som ger stöd även till ungdomar som fyllt 18 år. Men det finns också kommuner där ungdomar
över 18 år med uppehållstillstånd ges stöd av socialtjänstens vuxenenhet, vilket innebär att
ungdomarna får nya kontaktpersoner. Motala kommun är ett sådant exempel.
I t.ex. Vadstena kommun finns personalen på kommunens HVB också till hands för de
ungdomar som flyttat till utslussboende och de ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocessen
och bor kvar i kommunen. Man jobbar därmed med bibehållen kontinuitet gentemot
ungdomarna och kan vara mycket flexibel beroende på hur mycket stöd de enskilda
ungdomarna behöver, oavsett ålder. Boxholms kommun arbetar på liknande sätt förutom att
ungdomar över 18 år i asylprocessen måste flytta från kommunen.
Även i de kommuner som inte har en särskild mötesplats/stödcentrum, försöker personalen vara
tillgänglig för ungdomarna och möta deras individuella behov, även om det finns begränsningar
i det stöd som ungdomarna kan erhålla.

5.4 Utbildning, skola
Eftersom skolan endast marginellt involverats i denna förstudie är nedanstående beskrivningar
framför allt baserade på intervjuer inom socialtjänsten. Skolans röst finns dock med från ett par
kommuner.
Att lära sig svenska språket är en av de viktigaste faktorerna för att kunna integreras i samhället.
Det innebär att det är viktigt att den utbildning som erbjuds är optimal, d.v.s. på bästa sätt ger
stöd och motivation för att lära sig svenska.
Kommunerna ger lite olika bilder av hur man anser att skolan fungerar för de ensamkommande
ungdomarna. Man lyfter fram att skolan på grundskolenivå ofta är mer integrerad än på
gymnasienivå. I grundskolan ingår eleverna i vanliga klasser, vilket innebär att man vistas i en
svenskspråkig miljö och också har svenska klasskamrater. Det minskar de skamkänslor som
ungdomarna ofta har för att de inte kan svenska.
Den språkintroduktion för gymnasielever som erbjuds är ofta förlagd till särskilda enheter.
Ibland är språkintroduktionen förlagda till särskilda hus utan direkt kontakt med övriga
gymnasieelever. Det försvårar både språkinlärningen och integrationen. Det bidrar också till
isolering av dessa elever. Flera kommuner är tveksamma till om språkintroduktionen är
utformad på bästa sätt, då man påtalar att den kan pågå under flera år, utan att ungdomarna
kommer vidare. Kommunerna har en stor frihet att utforma språkintroduktion utifrån sin
ambition och andra förutsättningar.
Det finns dock kommuner som anser att skolan fungerar mycket bra för de ensamkommande.
Mjölby kommun anser att skolan fungerar väldigt bra på gymnasienivå. Man framhåller att
kommunen medvetet satsat mycket på t.ex. små undervisningsgrupper. I Mjölby framhåller
man också att yrkesintroduktionsprogrammen passar denna elevgrupp bra och att man arbetar
framgångsrikt med nära kontakt med näringslivet för att underlätta utträdet på arbetsmarknaden
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efter genomförd utbildning. De flesta elever i Boxholm har valt att gå i skola i Mjölby och de
instämmer i det positiva omdömet om skolan.
Alla ensamkommande ungdomar i Ydre går i språkintroduktion/gymnasieskola i Tranås.
Ungdomarna som bor i Vadstena går i gymnasium i Motala. Tidigare har man erbjudit språkintroduktion i Vadstena.
I Linköping uppger Utbildningsförvaltningen att man sedan 1½ år tillbaka arbetat enligt en ny
organisation och med en ny plan för språkintroduktion, vilken bl.a. innebär att den är förlagd till nio
olika gymnasieskolor. Detta har stärkt förutsättningarna för integration av eleverna. Ett
utvecklingsarbete pågår där man arbetar aktivt med dessa skolor för att integrationen ska bli så bra
som möjligt på varje skola. Många initiativ tas t.ex. gemensamma friluftsdagar, att kunna delta i
nationella program i vissa ämnen, språkcaféer under dagtid, att göra auskultation på nationella
program, elevinitiativ till aktiviteter efter skoltid m.m. Man försöker placera ungdomarna på ”rätt”
skola från början utifrån deras intressen och val, för att kunna utnyttja elevernas och skolornas
potential i så hög grad som möjligt. Man försöker också utveckla möjligheterna till
arbetsplatsförlagd utbildning, vilket ny lagstiftning troligen kommer att underlätta. Målsättningen
är att så många som möjligt ska bli behöriga att söka nationella teoretiska eller praktiskt inriktade
program, men också hitta studievägar för de som inte når målen.
Även inom vuxenutbildningen i Linköping pågår ett utvecklingsarbete för att flexibelt kunna
möta de nyanländas behov när de lämnar gymnasieskolan och har fortsatt behov av utbildning.
Man samarbetar med Jobb- och Kunskapstorget, där vuxna får vägledning och insatser.
Söderköpings kommun är också nöjda med hur skolan fungerar. Det finns ett mycket nära
samarbete mellan skolan och de som ger stöd till de ensamkommande ungdomarna.
Valdemarsviks kommuns ungdomar går i gymnasieskola i Söderköping och även de anser att
skolan fungerar bra för eleverna. De framhåller att även yrkesintroduktion nu har börjat fungera
för de ensamkommande ungdomarna. Valdemarsvik framhåller också att samarbetet är mycket
bra med skolan och tillsammans försöker man hitta vägar framåt för varje elev. Tidigare har
frånvaron varit stor på språkintroduktionen, men det är större närvaro nu.
I flera kommuner arbetar man hårt för att öka elevernas närvaro i skolan bl.a. med
motivationsarbete och en tät uppföljning. En del ungdomar har svårt att hitta sin motivation, då
de helst av allt vill börja jobba och tjäna pengar.
I Norrköpings kommun uppger rektorn för språkintroduktionen att den är förlagd till tre skolor,
varav en är Marieborgs folkhögskola. Den i särklass största gruppen elever (ca 300 elever) som
går språkintroduktion är förlagd till en skola i centrala Norrköping. Det pågår just nu en
utredning där man bl.a. ser över hur språkintroduktionen ska organiseras för att främja en större
integration och för att i högre grad koppla samman studier i svenska med praktik.
Rektorn anser att språkintroduktionen i Norrköping har en bra struktur och i stort sett fungerar
bra, men det vore önskvärt med en spridning till fler skolor. Det finns dock en stor frustration
över de långa asylprocesserna för många elever och att de som fyllt 18 år, men ännu inte fått
uppehållstillstånd, inte tillåts söka gymnasieprogram. Särskilt sårbara är de ensamkommande
ungdomarna, varav en del räknats upp i ålder och därmed förlorar en del stöd. Flera har också
tvingats flytta från Norrköping och det är inte ovanligt att ungdomarna flyttat flera gånger,
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vilket påverkar dom mycket negativt. Den kommunala vuxenutbildningen och SFI är de
vanligaste vägarna vidare för de ungdomar som behöver studera vidare efter att de fyllt 20 år.
Marieborgs folkhögskola bedriver språkintroduktion sedan 1½ år tillbaka och har för närvarande också avtal med kommunen om driften av två HVB och ett stödboende för sammanlagt
39 ungdomar. En majoritet av de ensamkommande ungdomarna som gått i skola på Marieborgs
folkhögskola och som fyllde 20 år under 2016 sökte sig till Marieborgs folkhögskola, allmän
linje eller liknande, för fortsatta studier. Folkhögskolan är ofta ett bra alternativ till den
kommunala vuxenutbildningen, för de som behöver ytterligare tid i skolan efter 20 års ålder,
enligt rektorn på skolan.
Rektorn på Marieborgs folkhögskola lyfter fram Second Chance – skolorna (SCS, se nedan)
som finns i Norrköping och Linköping som ett mycket bra alternativ för ensamkommande unga
som har en dålig läs- och skrivbakgrund med sig från sitt hemland. De har visat sig vara en
framgångsrik väg ut i praktik för just denna elevgrupp samtidigt som man läser teoretiska
ämnen. Marieborgs folkhögskola pekar särskilt på vikten av att språkinlärning sker i så svenskspråkig miljö som möjligt för att vara framgångsrik.

5.5 Arbete och arbetsmarknad
De flesta ensamkommande ungdomar har en stark strävan efter att så fort som möjligt kunna
börja arbeta och försörja sig själva, vilket också är en viktig faktor för att kunna integreras. Alla
kommuner erbjuder på olika sätt feriejobb, så snart ungdomarna bedöms klara av det. Det
innebär att ungdomarna relativt snart efter ankomsten fått en första kontakt med arbetslivet.
Vissa kommuner erbjuder endast feriejobb inom kommunala verksamheter, medan andra även
arbetar mot det privata näringslivet och intresseorganisationer. Alla ensamkommande unga
erbjuds inte feriearbete i alla kommuner.
Kommunerna ger många exempel på ensamkommande ungdomar som efter utbildning fått
vikariat eller fast jobb inom äldreomsorgen, men också inom t.ex. byggsektorn och restaurangbranschen.
Många ensamkommande unga väljer att stanna kvar i ”sina” kommuner och söker boende och
arbete. Det gäller oavsett storlek på kommunerna. Troligen känner man sig trygg där och har
byggt upp ett nätverk av vänner och stödpersoner under de första åren.
Flera kommuner beskriver att de har en bra kontakt med det privata näringslivet. Det gäller t.ex.
Mjölby, Ödeshög, Vadstena och Valdemarsvik. I Vadstena har en stor livsmedelsaffär erbjudit
sommaranställning till alla ensamkommande ungdomar som så önskar.
En av de kommuner som uppger att de inte har en upparbetad och bra samverkan med
näringslivet är Åtvidaberg. Kommunen menar att det finns ett negativt förhållningssätt från
näringslivet till flyktingar över huvud taget och därmed också till ensamkommande ungdomar.
Ydre uppger att näringslivets inställning skiftar. De som haft kontakt med ensamkommande
ungdomar och har goda erfarenheter är också positiva, men i huvudsak är inställningen försiktig
och avvaktande.
I Norrköping uppger man att man behöver satsa mer på att få en närmare kontakt med näringslivet utifrån ungdomarnas behov.
16

I de kommuner där skolan erbjuder yrkesintroduktion ges ungdomarna en direkt koppling till
näringslivet genom att utbildningen till stor del är förlagd på en arbetsplats.
Genom yrkesintroduktionen får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem
att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Eleven ska
både kunna läsa ämnen från grundskolan, som den inte är behörig i, och ämnen från nationella
program i gymnasieskolan. I Östergötland erbjuds yrkesintroduktion i flera kommuner bl.a.
Mjölby, Söderköping, Norrköping och Åtvidaberg. Det är oklart hur många ensamkommande
ungdomar som går yrkesintroduktion.
På SCS får eleverna en individuellt utformad yrkesutbildning på en arbetsplats. Målet är att eleven
ska bli anställningsbar och gå vidare till anställning. I Östergötland finns SCS i Norrköping och
Linköping. SCS används i ytterst begränsad omfattning för ensamkommande unga.
Kommunerna beskriver ett relativt begränsat samarbete med de enheter i kommunen som arbetar
med integration och stöd till vuxna att komma ut i arbetslivet. Ett undantag är Valdemarsvik där
man har ett nära samarbetar med denna enhet. Ett annat undantag är Ödeshög där socialtjänst
och Enheten för integration och arbete närmat sig varandra och gemensamt arbetar för ”Ökad
sysselsättning” med Valdemarsvik som viktig förebild. I Söderköping pågår som framgått ovan
(under rubriken stödcentrum) ett arbete med att integrera arbetet med ensamkommande med
övrigt integrationsarbete i kommunen.

5.6 Frivilligorganisationernas roll
Den ideella sektorn fyller en viktig funktion för nyanlända, både ungdomar och vuxna och barn.
Med undantag för Söderköping, finns inget organiserat samarbete med frivilligsektorn i
kommunerna, som innefattar de ensamkommande ungdomarna. Däremot har kommunerna ofta
kontakt med och en överblick över vad t.ex. föreningar och kyrkor erbjuder i form av t.ex.
fritidsaktiviteter, läxläsning och språkcaféer.
I de mindre kommunerna t.ex. Valdemarsvik, Finspång, Boxholm och Vadstena framhåller man
vikten av det informella nätverk som finns med föreningar men också med delar av näringslivet.
Man har tillgång till många föreningar bl.a. genom personalens personliga nätverk i form av t.ex.
egen medverkan i föreningar eller kontakter inom näringslivet och närheten till varandra i en mindre
kommun. Man framhåller i flera mindre kommuner att man inte behöver organisera sig i
samverkansorgan med ideella sektorn, eftersom man ändå har tillgång till de kontakter som behövs.
Men även i ABF:s verksamhet i Norrköping framhåller man sitt nätverk av kontakter med b.la.
föreningar. Likaså i Linköping finns alltsedan det omfattande mottagandet åren 2015/2016 ett
upparbetat nätverk med föreningar, som personalen lätt kan kontakta utifrån de enskilda
ungdomarnas intresse och behov. Röda Korset är en särskilt engagerad förening i Linköping när
det gäller de ensamkommande ungdomarna.
I de flesta kommuner konstaterar man att det stora engagemang som fanns från den ideella
sektorn 2015/2016 successivt avtagit.

5.7 Strategier för integration
En av frågorna till kommunerna är huruvida man har någon uttalad och tydlig strategi när det
gäller att främja ungdomarnas integration i samhället.
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Flera kommuner är mycket tydliga i sina strategier t.ex. Mjölby som anger som det övergripande
målet att ungdomarna ska kunna nå egen försörjning. Vägen dit är att på alla sätt uppmuntra till
skolgång och att underlätta vägen till arbete för ungdomarna. Man ”släpper inte taget” om
ungdomarna förrän man vet att de kan försörja sig. I Mjölby har man total kontroll över hur det
går för ungdomarna. En del av Mjölbys strategi är också att olika typer av aktiviteter får andra
parter erbjuda t.ex. kyrkan och andra ideella organisationer.
I Valdemarsvik har man aktivt arbetat med strategin att arbeta över förvaltningsgränserna tätt
tillsammans i team kring ungdomarna bl.a. skolan, socialtjänsten och enheten för integration
och arbete. Andra parter än kommunen står för aktiviteter. Man ser detta arbetssätt som mycket
framgångsrikt.
En annan strategi som bl.a. Ödeshög förespråkar är att se ungdomarna som en positiv kraft i
samhället. Man arbetar samlat från politiskt- och tjänstemannahåll, för att så många som möjligt
ska stanna i kommunen, eftersom man behöver all arbetskraft både i kommunen och i
näringslivet. ”Ökad sysselsättning” är en övergripande målsättning i kommunen.
En del av Söderköpings kommuns strategi sedan flera år är ett nära och organiserat samarbete
mellan kommunen och den ideella sektorn. ”Tillsammans blir man starkare” för att möta flyktingarnas behov. Söderköping arbetar också tydligt med breda målgrupper i vissa verksamheter
för att underlätta kontaktytorna mellan ensamkommande och övriga flyktingar och svenskar.
Även flera andra kommuner har ett tydligt mål att ungdomarna ska bli självständiga och på sikt
självförsörjande. För att nå dit arbetar man individuellt och flexibelt över åldersgränser och
olika boendeformer. Boxholm och Vadstena är exempel på detta.
Åtvidaberg har ingen uttalad strategi, men arbetar aktivt med att ge ungdomarna personligt och
praktiskt stöd, så att de ska kunna klara ett självständigt liv.
I Norrköping, Linköping, Kinda och Motala är likaså strategin att ungdomarna ska bli självständiga och självförsörjande. Strategin är att ungdomarna ska ta del av det utbud som erbjuds
alla andra ungdomar, när det gäller t.ex. fritidssysselsättning.
I Finspång arbetar kommunen på ett övergripande plan med att ta fram en integrationsstrategi.
Denna är ännu inte antagen.

5.7 Delaktighet
Inför starten av flera av de stödcentrum som finns har intervjuer genomförts med ungdomarna
för att få ett bra underlag för hur man ska forma verksamheten och vilket stöd som är viktigt att
erbjuda. När man jämför önskemålen är de i stort sett samstämmiga, d.v.s. ungdomarna önskar
läxhjälp, att få hjälp att söka sommarjobb, hjälp att förstå myndighetsbrev, möjlighet att över
huvud taget kunna träffa personal med de frågor man har men även att träffa andra ensamkommande ungdomar.
Flera kommuner beskriver också försök som gjorts inom ramen för bl.a. boendena att få
ungdomarna att komma med förslag på aktiviteter etc. Det beskrivs ofta att det gått trögt att få
ungdomarna delaktiga i planering av verksamheten. Många ungdomar har svårt att förstå att man
ska vara med och bestämma. Kommunerna framhåller dock att ungdomarna är delaktiga när det
gäller ens egen person och planering kring skola, boende och arbete. Det är då väldigt viktigt att
planeringen bygger på den enskildes önskan, behov och intressen så långt det är möjligt.
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6. Regionens perspektiv, Flyktingmedicinskt centrum
Inom regionen intervjuades verksamhetschefen för Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i
Norrköping. FMC genomför hälsoundersökningar av alla ensamkommande barn och unga
under asylprocessen och får därför en bra överblick över hur ungdomarna mår när de är
nyanlända och tiden därefter.
FMC:s bild är att de ensamkommande ungdomarna är starka individer, som trots att de ofta har
svåra trauman bakom sig sällan behöver några längre behandlingskontakter. FMC uppskattar
att ca 50 % av ungdomarna uppvisar psykisk ohälsa i form av oro, ångest, lätt depression. Detta
är en helt normal reaktionsbild. De flesta är dock symptomfria inom sex månader. FMC
framhåller att de flesta är välmående och har en ofattbart god psykisk hälsa med hänsyn taget
till deras bakgrund. FMC når flickor och pojkar i lika hög grad och de uppvisar samma typ av
symptom. Flickorna har dock i högre grad varit utsatta för sexuella övergrepp.
De ungdomar som har mycket svåra trauman bakom sig och de ungdomar som känner stark oro
för sin familj mår sämre och har ofta svårare än andra att koncentrera sig i skolan och
tillgodogöra sig undervisningen.
Erfarenheten från perioden hösten 2015 till våren 2016 var att det var stor skillnad mellan
kommunerna i Östergötland, när det gällde hur snabbt ungdomarna kunde börja skolan. Detta
påverkade ungdomarnas mående påtagligt. Denna skillnad är idag utjämnad och är inte längre
något problem. En annan erfarenhet är att det är negativt för ungdomarnas mående om de måste
flytta mellan olika boenden. Detta har drabbat många ungdomar i bl.a. Linköping, när man lagt
ner boenden efter hand. Och idag är det mycket negativt för de ungdomar som tvingas flytta
från kommunerna till Migrationsverkets asylboenden, ibland på orter utanför Östergötland.
FMC ser en stor utmaning i att hjälpa ungdomarna att känna tillhörighet någonstans. En grupp
som man anser är särskilt sårbar är de ungdomar som vid 20 års ålder inte vet vad de ska göra.
Det finns en risk att dessa ungdomar kan dras till kriminella nätverk eller andra negativa kretsar
om inte samhället fångar upp dom och ger stöd i att hitta en väg framåt i studier eller till arbete.
De faktorer som FMC uppfattar som särskilt viktiga för möjligheten till integration är sammanfattningsvis:
-

-

Skolan. Skolan är grunden till att lära sig svenska språket, att inge framtidstro och hopp,
ett värdefullt sammanhang och kamrater. Därmed är skolan också en förutsättning för
en god hälsa.
Arbete. Att kunna se fram emot jobb och därmed egen försörjning.
Att delta i föreningslivet t.ex. fotbollsklubbar
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7. Vad säger ungdomarna?
Tretton ungdomar har intervjuats varav fem ungdomar från Afghanistan, sex från Eritrea, en
från Somalia och en från Pakistan. Två av de sex ungdomarna som uppgett Afghanistan som
sitt hemland är födda i Iran. Alla intervjuade är pojkar.
Tabell 1. De intervjuade ungdomarna fördelade per hemland.
Hemland

Antal ungdomar

Eritrea

6

Afghanistan

5

Somalia

1

Pakistan

1

Summa

13

De intervjuade ungdomarna bor i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Urvalet har skett
på två olika sätt. Ibland har personal ”förpratat” med ungdomar som skulle kunna intervjuas
och ibland har ungdomar själva fått anmäla intresse direkt till mig i samband med besök i de
öppna verksamheterna. Tio av ungdomarna anlände till Sverige under 2015, två ungdomar
anlände hösten 2014 och en kom till Sverige under 2009.
Tabell 2. Ankomstår för de intervjuade ungdomarna.
Ankomstår

Antal ungdomar

2009

1

2014

2

2015

10

Den genomsnittliga tiden (mediantiden) i Sverige är 2½ år. Ungdomarnas ålder varierar mellan
17 och 25 år. Medianåldern är 19 år.
I samband med intervjutillfället fick ungdomarna skriva under en samtyckesblankett. Ungdomarna informerades i och med det om att det var frivilligt att ställa upp och att de när som
helst kunde avbryta intervjun utan närmare förklaring. Ungdomarna informerades också om att
de uppgifter de lämnade inte skulle kunna härledas till en speciell ungdom.
Fokus i intervjuerna har varit frågor om viktiga faktorer för att kunna integreras i samhället.
Vidare har frågor bl.a. ställts som berört skola och arbete, framtidsplaner, nätverk och boende.
Ungdomarna har självmant berättat om sitt liv och sin situation i Sverige på ett mycket generöst
sätt. Ungdomarna har inte pressats med frågor om personliga förhållanden om t.ex. bakgrund,
flyktorsak och psykiskt mående. Fokus har varit på situationen idag och tankar och önskemål
inför framtiden.
Här nedan sammanfattas ungdomarnas berättelser under några rubriker:
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7.1 Känner sig trygga i Sverige
Alla ungdomar säger att de känner sig trygga i Sverige. De hänvisar bl.a. till att det är fred i
Sverige. Flera säger att de tycker att det är ett bra och lugnt land att leva i. Ingen av ungdomarna
uppger att de känt sig diskriminerade eller rasistiskt bemötta under sina år i Sverige. Någon
ungdom berättar att han och hans familj varit utsatta för förföljelse i sitt hemland. Ett par
ungdomar ser nu Sverige som sitt hemland.
En ungdom anser att han blivit dåligt bemött av personal inom socialtjänsten och av viss
personal i skolan.
En kommentar från en annan ungdom är att han inte tycker att man hjälper varandra i Sverige
– ”alla vill bara tjäna pengar”.

7.2 Skola och jobb viktigast
Att lyckas i skolan och att få ett jobb är det som ungdomarna lyfter fram som allra viktigast.
En stor majoritet av de intervjuade (10 av 13 ungdomar) läser språkintroduktion på gymnasiet
eller motsvarande på grundskolenivå. Två av ungdomarna går nationella program som kommer
att leda vidare. En ungdom har fast anställning. Två av ungdomarna har siktet inställt på
universitetsstudier.
Många ungdomar är mycket målinriktade och siktar på bl.a. på olika hantverksyrken som
snickare och målare (6 ungdomar). Andra (2 ungdomar) siktar på vården och då särskilt på
arbete som undersköterska inom äldreomsorgen. Flera uppger att de haft sommarjobb inom
äldreomsorgen.
De flesta av de ungdomar som går språkintroduktion nämner att de troligen kommer att behöva
läsa på kommunala vuxenutbildningen. Att lära sig svenska är grunden för vidare utbildning
och jobb, det lyfter nästan alla ungdomar fram. Man får ofta kämpa hårt, då man tycker det är
svårt med svenskan. Likaså framhåller nästan alla vikten av att få läxhjälp när man behöver det.
Ett par ungdomar uttrycker stor oro för att dom inte ska kunna få något arbete, så att de kan
försörja sig.
En av ungdomarna uttrycker sig mycket tydligt om att man (personal) direkt när någon kommer
till Sverige måste få alla ensamkommande ungdomar att förstå att man måste gå i skolan. I vissa
länder kan ungdomar erhålla arbete utan att ha gått i skolan och en del ungdomar tror att det är
möjligt även i Sverige.

7.3 Asylprocessen
Alla som intervjuats har uppehållstillstånd. Flera ungdomar är mycket oroliga för kamrater som
ännu inte fått besked om uppehållstillstånd och som man befarar ska bli avvisade.

7.4 Vänner
Få ungdomar har svenska vänner, men däremot har man många vänner från den egna etniska
gruppen och andra ensamkommande ungdomar, som man lärt känna på boendena. Det är svårt
att få svenska vänner när man inte kan svenska så bra, enligt ungdomarna. Enstaka ungdomar
uttrycker det som ett bekymmer men inte flertalet.
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En ungdom vill helst inte umgås med svenska kompisar, eftersom de ofta dricker mycket på
helgerna, vilket han själv tar avstånd ifrån. Några ungdomar nämner att de fortfarande har
kontakt med sina gode män. Ytterligare några menar att de lärt känna svenska ungdomar i
fotbollen, men att man inte umgås utanför fotbollen.
I Linköping uppger flera ungdomar att de har en s.k. ”Språkvän” via Röda Korset. Man träffar
sin språkvän regelbundet under ca ett halvår under lättsamma former, som man bestämmer
tillsammans. Det är ett bra sätt att få information om Sverige och att få träna svenska språket
enligt ungdomarna.

7.5 Stöd från professionella, personal
Alla ungdomar lyfter fram vikten av att kunna få stöd av personal. Särskilt i de kommuner som
erbjuder särskilda träffpunkter lovordar ungdomarna möjligheten till lättillgänglig kontakt med
personal när man behöver det. Man uttrycker särskilt att det är viktigt att få tillräckligt med tid
att kunna prata.
Många av de ungdomar som bor i stödboende, jämför hur det var när man bodde i ett HVB, och
saknar det nära personalstödet. Flera anser att stödet minskat kraftigt och att man skulle behöva
mer tid med personalen. Ofta är personaltiden begränsad till ett visst antal timmar per vecka.
Flera av ungdomarna lyfter också fram att man saknar stödet man fick till aktiviteter under
HVB-tiden.

7.6 Oro för boende och privatekonomi
Flera ungdomar berättar om sin oro för att inte kunna skaffa en lägenhet och att inte heller ha råd
att betala hyra och möbler. Särskilt i Linköping lyfts det fram som ett bekymmer. Några tar också
upp hur svårt det är att få pengarna att räcka till och det är också en betydande källa till oro.

7.7 Känsla av ensamhet
Även om de flesta uppger att de har det bra, är det nästan hälften som ofta känner sig ensamma.
Det gäller särskilt de ungdomar som inte vet var föräldrarna finns eller som inte har kontakt
med familjen så ofta.

7.8 Fritiden, kontakt med föreningar
Flera ungdomar spelar fotboll och är ibland knutna till någon fotbollsklubb. Det är en viktig
fritidssysselsättning för flera. Som nämnts ovan har flera ungdomar en s.k. språkvän via projektet ”Vi ses” (Röda korset i samarbete med Linköpings kommun, S:t Kors m.fl.). I övrigt är det
få ungdomar som uppger att de är föreningsaktiva. Dock deltar många ungdomar i ABF:s
verksamhet i Norrköping och är med stöd av ABF med i olika föreningsarrangemang. I Motala
uppger ett par av ungdomarna att de ibland går till ett språkcafé.
Flera ungdomar tränar på gym. I övrigt framhåller många ungdomar att de framförallt läser
läxor på sin fritid och att de inte hinner med så mycket mer. Ett par ungdomar berättar att de
besöker sin kyrka/församling på helgerna.
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8. Framgångsfaktorer och svårigheter
Under denna rubrik redovisas respondenternas syn på framgångsfaktorer och svårigheter när
det gäller stöd till integration. Redovisningen bygger helt på det underlag intervjuerna givit.

8.1 Framgångsfaktorer
Kommunerna och de övriga intervjuade parterna fick frågan om vad de anser vara viktigast för
en bra integration. Nedanstående bild får illustrera de vanligaste svaren. Stöd till skola och jobb
har markerats särskilt, eftersom nästan alla parter betonar dessa faktorer.

Flexibilitet och
kontinuitet i stödet
Att de unga känner
samhörighet

Trygghet i boendet
Stöd till ekonomisk planering

Att de unga harLära si
kontakt med sin familj
Stöd till skola och jobb
Språkträning i svensk miljö

Närvarande och
intresserad personal
Bra förhållningssätt

Att de unga lär
sig ta eget ansvar
Återkommande
samhällsinformation

Att kommunen har ett bra
informellt nätverk
Samsyn inom kommunen
Bra samarbete inom kommunen,
lösa problem gemensamt

Tillgång till eget
boende vid utsluss
Att orten är öppen för att
ungdomarna ska stanna och
att man ger stöd för det

Engagemang i
närsamhället; föreningar
och näringsliv

Figur 1. Framgångsfaktorer för integration.
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8.2 Svårigheter
Här nedan sammanfattas de svårigheter de intervjuade upplevt.
8.2.1 Långa asylprocesser
De svårigheter som parterna lyft fram och som man menar kan motverka en bra integrationsprocess är bl.a. långa asylprocesser. Det är mycket negativt att ungdomar fått vänta under lång
tid på besked om uppehållstillstånd. Det är inte bra för de drabbade ungdomarna men inte heller
för deras vänner som redan fått uppehållstillstånd. Det sprider en stor oro och tar energi.
8.2.2 Negativa attityder i närsamhället
En annan svårighet som påtalas är när närsamhällets attityder är negativa mot flyktingar och
man inte sluter upp och välkomnar de ensamkommande som kommuninnevånare.
8.2.3 Svenska vänner
I de flesta kommuner lyfter man fram svårigheten för de ensamkommande ungdomarna att få
svenska vänner. Språket är ofta en barriär men också organiseringen av språkintroduktion som
ofta är förlagd i separata enheter utan kontakt med svenska ungdomar. Eftersom ungdomarna
tillbringar en stor del av dagen i skolan, blir den ”naturliga” kontakten med svenska ungdomar
minimal med nuvarande organisering.

Även i de kommuner där man aktivt arbetat för att öka kontaktytan med svenska ungdomar,
t.ex. i Finspång och Söderköping, tycker man att det är svårt. Det leder sällan till att ungdomarna
blir vänner och umgås på fritiden, även om man träffas i t.ex. föreningsverksamhet.
Ungdomarna umgås framförallt med ungdomar från samma etniska grupp eller från vänner man
fått under sin tid i olika boenden.
8.2.4 Ändrade spelregler
Det är problematiskt när staten ändrar ”spelreglerna”. Som exempel nämns ändrade statsbidrag
och ändrad lagstiftning. Det förhindrar en god framförhållning i planeringen.
8.2.5 Akuta insatser övergår i avveckling
Kommunernas arbete med att bygga upp mottagning i form av boende, skola och stöd till det
stora antalet ensamkommande barn och ungdomar som anlände till Sverige under 2015 skedde
under mycket stark tidspress. För socialtjänstens del handlade det framförallt om att få fram
boenden och att rekrytera och anställa stödpersonal. Från en mycket kraftig utbyggnad av
verksamhet 2015/2016 övergick utmaningen i en kraftig inbromsning under 2017, då verksamhet istället avvecklades i relativt snabb takt. Denna omställning har fortsatt även under inledningen av 2018.
Flera kommuner beskriver att de knappt haft tid att tänka strategiskt kring förutsättningar för
integration av de ensamkommande ungdomarna, då de har varit fullt upptagna med omställning
av verksamheten.
8.2.6 Flickor och pojkar
I flera kommuner, bl.a. Boxholm, framhålls att det krävs mer arbete för att motivera
ensamkommande flickor att vara aktiva när det gäller utbildning och arbete än när det gäller
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pojkar. Flickorna är i många fall inriktade på att gifta sig, bilda familj och bli hemmafru enligt
erfarenheterna i Boxholm.
Liknande erfarenhet har också andra kommuner t.ex. ABF i Norrköping. I motsats till flickorna
är pojkarna i hög utsträckning inriktade på att så snart som möjligt få ett jobb och bli självförsörjande. Det är dock inte möjligt att dra några generella slutsatser kring flickors och pojkars
inställning utifrån materialet i denna förstudie.

8.3 Skulle man gjort något annorlunda idag?
När kommunerna ser i backspegeln och funderar kring om man skulle gjort något annorlunda
idag nämns några områden, där man troligen skulle tänkt och planerat annorlunda.
Ett par kommuner lyfter fram problemet med att många ungdomar fått flytta flera gånger,
mellan olika kommuner och mellan olika boenden inom samma kommun. Man menar att många
flyttar inneburit att ungdomarna stannat upp i utvecklingen och delvis fått börja om på nytt i
det nya boendet med ny personal. Med bättre planering skulle det gått att undvika. Man ser nu
möjligheten att vissa ungdomar skulle kunnat flytta direkt från ett HVB till ett eget boende utan
att passera formen stödboende.
En annan fråga kopplat till boende är att man med facit i hand borde ha varit noggrannare när
man placerade ihop ungdomar i samma rum eller i en delad lägenhet. Det är inte alltid man
passar ihop även om man kommer från samma land.
Flera kommuner poängterar att man skulle kunnat vara bättre på att bättre informera om hur det
svenska samhället fungerar och om svensk kultur. Detta för att undvika onödiga misstag från
ungdomarnas sida, som kommer av att man inte känner till eller förstår de svenska normerna
och levnadsvanorna. Här kan nämnas att Vadstena kommun utarbetat ett eget informationsmaterial ”Samhällsinformation för dig i Vadstena” som vänder sig till ensamkommande unga
som fyllt 18 år och är på väg till eget boende.
En kommun gör reflektionen att socialtjänsten kanske inte skulle vara den ansvariga myndigheten. Man menar att socialtjänsten ibland arbetat alltför omhändertagande och problemorienterat gentemot de ensamkommande ungdomarna. Ibland har socialtjänsten agerat alltför
skyddande istället för att stödja ungdomarna att ta eget ansvar och lita på deras egen kompetens.
Slutligen framhåller man i några kommuner att det kan vara negativt att man fortsätter att prata
om gruppen ensamkommande barn som en enda grupp oavsett ålder. Det uppfattas ibland
förminskande av ungdomarna att kallas barn även om man är under 18 år. Många ungdomar
har i sitt hemland hunnit arbeta i flera år och delvis fått ta ett vuxenansvar. Kalla därför inte
ensamkommande för BARN - de är kapabla ungdomar. Flera kommuner uppger att man skulle
kunnat vara bättre på att lära av varandra och önskar att man kan utveckla samarbetet inom
länet framöver.
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9. Särskilda stödcentrum eller inte?
Ett övergripande syfte med denna förstudie är att genom kartläggning och genom att ta tillvara
erfarenheter från kommunerna få underlag för att skapa en struktur för att bygga upp fungerande
stödcentrum i länet i samarbete med civilsamhället.
Som framgått av beskrivningen ovan har knappt hälften av kommunerna i Östergötland valt att
organisera särskilda stödcentrum för de äldre ungdomarna, 18-21 år eller 18-25 år, i första hand
de ungdomar som bor i eget boende. Mötesplatserna finns i både större och mindre kommuner.
Norrköping och Söderköping skiljer sig något från de övriga i och med att Norrköping valt att
samarbeta med ABF och Söderköping har en etablerad samverkan med flera ideella
organisationer. I Linköping är Orbis´ stödcentrum också ett sätt att organisera den boendestödspersonal som finns tillhands för de ungdomar som bor i eget boende.
Kartläggningen visar att stödcentrumen i Linköping, Norrköping, Finspång och Ödeshög
startade sina verksamheter under 2017. Både i Linköping och Norrköping har verksamheterna
endast drivits under knappt 6 månader då denna studie inleddes och intervjuer genomfördes.
Detta innebär att det är väldigt vanskligt att dra några säkra slutsatser eftersom dessa
stödcentrum i praktiken fortfarande var i en uppbyggnadsfas.
Verksamheten i Finspång har upphört under 2018 och verksamheten i Ödeshög har minskat
betydligt under 2018 p.g.a. färre antal ensamkommande ungdomar. Stödcentrumen i Söderköping och Mjölby har båda funnits sedan 2014 och de har därmed flera års erfarenhet. När det
gäller verksamheternas målgrupper skiljer de sig något åt när det gäller åldrar. Söderköping
vänder sig som enda stödverksamhet till alla åldrar, även familjer och vuxna, och verksamheten
integreras mer och mer med övrigt integrationsarbete i kommunen. Övriga stödcentrum arbetar
i praktiken mest med ungdomar mellan 18 och 21 år, även om Linköpings och Mjölbys
verksamheter är öppna för ungdomar upp till 25 år.
I 20-årsåldern slussas oftast de ungdomar som behöver fortsatta studier över till kommunens
vuxenutbildning, SFI eller folkhögskola. Även stöd att komma i arbete ges i de flesta fall av
kommunernas integrations/arbetsmarknadsenhet, när ungdomarna fyllt 21 år.
I kommuner som valt att inte erbjuda särskilda stödcentrum/mötesplatser framhåller man bl.a.
att andra parter bör och kan organisera aktiviteter i form av t.ex. språkcaféer och läxläsning.
Det viktiga är att man kan ge ett flexibelt stöd till de enskilda ungdomarna. Ibland finns
stödpersonalen placerad på befintliga boenden även för den äldre målgruppen, som bor i eget
boende. Några kommuner framhåller att man inte vill ”låsa in” ungdomarna i socialtjänstens
verksamheter utan det viktiga är att ungdomarna får kontakt med andra delar i samhället.
Samma argument ligger bakom Norrköpings och Söderköpings val att samarbeta med föreningar och studieförbund i sina stödcentrum.
Hur kommunerna väljer att utforma stödet tycks bero på flera olika faktorer t.ex. storleken på
kommunen och gruppen ensamkommande, hur föreningslivet och näringslivet ser ut och hur
det informella nätverket fungerar. Några kommuner upprätthåller ett nära samarbete med
föreningslivet utan att organisera sig gemensamt och några erbjuder ett lättillgängligt stöd utan
att forma ett stödcentrum.
Att värdera om stödcentrum är det bästa sättet att organisera stödet till ensamkommande
ungdomar över 18 år eller inte är vanskligt utifrån det underlag som finns. En avgörande faktor
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är att det inte är möjligt att beskriva resultatet av olika sätt att arbeta inom ramen för denna
studie. Ett viktigt resultat som man skulle behöva jämföra är t.ex. om stödcentrum i högre grad
stärker ungdomarnas möjligheter till integration i samhället än stöd som erbjuds på andra sätt.
Det saknas resultatbeskrivningar i kommunerna i termer av t.ex. antal unga som kommer i
arbete eller antal unga som fullföljer studier.
Ungdomsintervjuerna är alltför få (13 ungdomar från fyra kommuner) för att kunna utgöra ett
säkert underlag för bedömning, även om de flesta ungdomar som har tillgång till ett stödcentrum och som intervjuats är mycket nöjda med det stöd de får. Ungdomarna uppskattar
särskilt tillgängligheten, möjligheten att få läxhjälp och att på ett enkelt sätt träffa vänner.
Flera kommuner uttrycker att de är nöjda med det sätt man arbetar på oavsett om det finns ett
stödcentrum eller om insatser erbjuds på andra sätt. Det viktiga tycks vara att kommunen
utformar stödet så att det främjar de framgångsfaktorer som både kommunerna och ungdomarna
gemensamt bedömer som viktiga för en bra integration. Hur det sociala stödet organiseras tycks
vara av underordnad betydelse enligt underlaget i denna studie.
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10. Avslutande reflektioner
Med ovanstående beskrivning av kommunernas och ungdomarnas synpunkter som grund och
utifrån den forskning som återgetts ges nedan några reflektioner. Reflektionerna kan
förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för viktiga faktorer för en bra integration och
förutsättningar för att ensamkommande unga vuxna ska kunna etablera sig i Sverige.

10.1 Kapabla unga vuxna
De ensamkommande ungdomarna är kapabla unga vuxna samtidigt som dom är en särskilt
utsatt och sårbar grupp. Det är viktigt att inte betrakta ungdomarna som offer eller som ett
problem. Enligt den svenska forskning som finns går det oväntat bra för de flesta, de etablerar
sig med arbete, familj och en bra tillvaro. Ungdomarna klarar sig bra även om det finns
bekymmer på vägen. Många av de ensamkommande ungdomarna tycks ha en extra
motståndskraft som enligt forskning troligen byggts upp genom de trauman man gått igenom
och också klarat av. Det är dock viktigt att inte betrakta de ensamkommande ungdomarna som
en homogen grupp. De är individer med olika kulturell bakgrund, flyktorsak, familjekonstellation, skolgång och erfarenheter i övrigt.
De flesta ungdomar har dock kommit till Sverige för att bygga en framtid här och är mycket
målinriktade. De har en stark önskan att integreras och leva ett ”normalt” liv. Som framgår av
flera av kommunernas perspektiv är de en del av Sveriges och kommunernas framtid. De
välkomnas i de flesta kommuner som personer som behövs för att bidra till svensk välfärd och
samhället i övrigt. Ungdomarna uttrycker en stor tacksamhet över att bo i Sverige och uppger
att de känner sig trygga. Deras tacksamhetskänsla överskuggar möjligen kritik man ändå har,
men jämfört med deras tillvaro i sina hemländer är Sverige ett lugnt och fredligt land.

10.2 Jobb och egen försörjning
Jobb och egen försörjning är mycket betydelsefullt för att ungdomarna ska kunna etablera sig i
Sverige. Det möjliggör ekonomisk och social självständighet, ger självkänsla och förutsättningar att utveckla svenska språket, då de flesta jobb är i en svenskspråkig miljö. Jobb ger
också förutsättningar att bilda familj och bygga ett eget socialt nätverk.
Arbete betonas olika mycket i de östgötska kommunerna. Oavsett organisering av arbetet med
stöd till ensamkommande unga i kommunerna bör en viktig strategi vara att ge stöd och
förutsättningar för ungdomarna att erhålla arbete och därmed bli självförsörjande.

10.3 Skolan
Utbildning är viktig för att lära sig svenska, för att komma in i det svenska samhället och det är
en förutsättning för arbete och därmed integration. Språkintroduktionen som den är organiserad
idag i vissa kommuner, tenderar ibland att låsa in ungdomar och inte att stimulera till att gå
vidare. Det finns dock kommuner där man inom ramen för språkintroduktionen arbetar flexibelt
och med en högre grad av integration med övrig undervisning.
Fler och flexibla skolformer under gymnasiet alltefter förutsättningar, intresse och behov bör
utvecklas och erbjudas ensamkommande unga. Exempel som finns idag är arbetsplatsförlagd
utbildning och olika former av vuxenutbildning t.ex. på folkhögskola. Det är dock svårt att få
en överblick över hur olika skolformer används i olika kommuner. De ungdomar som intervjuats nämner endast språkintroduktion och nationella program. Erfarenheterna i kommunerna
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är olika, en del är mycket positiva till hur skolan fungerar och en del är missnöjda med hur
språkintroduktionen fungerar.
I vissa kommuner är kännedomen om hur språkintroduktionen fungerar begränsad och ett
närmare kunskapsutbyte mellan socialtjänst och skola skulle kunna öka både förståelse och
kunskap om varandra. Det sker fortlöpande förändringar både inom skolan och socialtjänsten
när det gäller stödet till nyanlända inklusive ensamkommande unga, vilket gör att verksamheterna behöver hålla varandra informerade kontinuerligt.
En idé som väckts från Valdemarsviks kommun är att erbjuda gymnasiestudier på det egna
språket.
I Linköpings kommun har ett utvärderingsprojekt av språkintroduktionen nyligen startat i
samarbete med Linköpings universitet. Lärare och elever på flera skolor ska intervjuas upprepade gånger under flera års tid. Denna studie förväntas ge fördjupad kunskap om hur språkintroduktionen fungerar på lite längre sikt.
De flesta ungdomar som behöver fortsatta studier efter 20 års ålder går vidare till den kommunala vuxenutbildningen, SFI eller till folkhögskola.
Stöd till ungdomarna att kunna lära sig svenska och fullfölja studier är således också en oerhört
viktig del i strategin för integration.

10.4 Professionellt stöd
I både forskning och i intervjuer med personal och ungdomar framhålls vikten av att ha tillgång
till kompetent personal. De har en viktig funktion att ge trygghet, förmedla svenska normer och
värderingar, ge vägledning till skola och arbete och i stort att vara trygga vuxna som man kan
vända sig till när man har frågor. De fyller en viktig funktion när det gäller att förbereda
ungdomarna för eget boende och ett självständigt liv. Boendefrågan är ett stort bekymmer i de
flesta kommuner. Valdemarsvik är dock ett undantag där det finns lägenheter att erhålla vid
behov.
Det personalstöd ungdomarna kan få minskar oftast när man flyttat från stödboende ut i eget
boende. Några kommuner är dock mycket flexibla och försöker ge stöd efter behov oavsett
ålder. Där betonas också vikten av att upprätthålla en kontinuitet gentemot ungdomarna så att
ungdomarna slipper byta personal.
Flera av ungdomarna saknar det täta personalstöd som funnits tidigare när man bodde i ett
särskilt boende och menar att de har behov av mer stöd än de kan få. Även ungdomar som
fortfarande bor i ett stödboende tycker att de får för lite personalstöd jämfört med tidigare.
Frågor som oroar ungdomarna är möjligheterna att så småningom erhålla en egen lägenhet och
att klara av att försörja sig.

10.5 Svenska vänner
Svårigheten att få svenska vänner lyfts ibland fram som ett bekymmer för ungdomarnas
möjlighet till integration. I denna förstudie är det framför allt personal som funderar kring detta
som ett problem. Av de intervjuade ungdomarna är det ett fåtal som nämnt att de gärna skulle
vilja ha svenska vänner.
32

Av intervjuerna framgår att de allra flesta har vänner, men då oftast andra ensamkommande
ungdomar eller personer från den egna etniska gruppen.
I den doktorsavhandling som refereras till inledningsvis ”Ensamkommande men inte ensamma”
förs en diskussion kring frågan om det är viktigt för de ensamkommande ungas möjlighet till
etablering i Sverige. Författaren menar att det som tycks mycket viktigt är istället ungdomarnas
möjlighet till kontakt med sin ursprungsfamilj, sitt ”transnationella nätverk”, oavsett var dom finns.
Författaren framhåller också att kontakten med vänner ur den egna gruppen är viktigt, eftersom
man ofta har gemensam kulturell bakgrund, religion och ett kollektivt levnadssätt. Man söker
vänner hos dom som delar ens egna erfarenheter och värderingar. I samma avhandling framgår
att ungdomarna när de bildar familj oftast gör det tillsammans med personer med samma
bakgrund.
Ungdomarna möter det svenska samhällssystemet där individen själv har ett stort ansvar, men
även staten som ansvarig för välfärden. De flesta ungdomarna kommer från samhällen där
familjen och kollektivet tar ett stort ansvar och där statens roll är mycket svag. Det är en
kulturkrock som behöver förstås av både ungdomar och personal och som gör att de unga ofta
känner sig hemma tillsammans med personer med samma bakgrund.
En delvis annan men näraliggande fråga är att det är viktigt att ungdomarna vistas i en
svenskspråkig miljö för att lära sig svenska. Detta bör främjas på så många olika sätt som
möjligt – t.ex. i skolan, på fritiden, i språkcaféer och genom föreningsmedverkan.

10.6 Flickor och pojkar
En av frågeställningarna i denna studie var jämställdhetsperspektivet. Av beskrivningarna ovan
framkommer att de allra flesta ensamkommande i Östergötland är pojkar. Det innebär att
kommunerna endast på marginalen har erfarenhet av arbete med flickor. Undantaget i
Östergötland är Boxholm.
Även om endast en mindre andel är flickor bör deras särskilda behov och situation
uppmärksammas. Kommunerna framhåller att det är svårare att motivera flickorna till arbete
och ett självständigt liv. I de 10-årsuppföljningar som gjorts av tidigare grupper av ensamkommande barn framkommer att flickorna/kvinnorna i lägre grad arbetar än pojkarna/männen.
Däremot är andelen flickor som läser vidare på universitet större än andelen pojkar.
En relativt stor andel flickor i Östergötland kommer från afrikanska länder där kvinnans roll
ofta är att vara hemmafru. Det är denna förebild flickorna ofta har vilket naturligt påverkar
deras eget val.

10.7 Hur går det för ungdomarna i Östergötland?
Ovanstående fråga har väckts under arbetet med förstudien. I Lina Helgstrands studie av
mottagandet av ensamkommande i Linköpings kommun som publicerades 2017 framkommer
att det inte finns någon samlad bild av hur det går för ungdomarna. Det finns stora brister i
statistik både inom socialtjänst och skola i Linköping. Det är en angelägen fråga för att successivt kunna förbättra stödet till ungdomarna och bl.a. förstå vilka skolformer som fungerar bra.

33

I arbetet med förstudien har inte denna frågeställning följts upp i alla kommuner. En kommun
som framhåller att de har totalkontroll över hur det går för ungdomarna med avseende på arbete
är Mjölby. Andra kommuner uppger att de inte har någon samlad bild.
Det har i denna förstudie inte varit möjligt att få någon överblick över hur det ser ut för de
ensamkommande unga mellan 21 och 25 år. I några kommuner framgår det vilken annan enhet
inom kommunen som ”tar över” efter att ungdomarna fyllt 21 år t.ex. enheter för
försörjningsstöd eller för integration och arbetsmarknad. De insatser som då erbjuds är de som
erbjuds andra nyanlända vuxna t.ex. SFI och Kommunal vuxenutbildning. Det har inte varit
möjligt att få någon samlad bild av gruppen unga vuxna över 21 år som erhåller stöd från andra
verksamheter än socialtjänsten. De flesta stödcentrum som beskrivs ovan vänder sig till unga
upp till 25 år, men i praktiken arbetar de framförallt med unga upp till 21 år.

10.8 Tidsperspektiv, kort och lång sikt
Det omfattade mottagandet i kommunerna som byggdes upp 2015/2016 gick ut på att på mycket
kort tid möta de allra viktigaste behoven gällande bl.a. skola och boende. Det var en mycket
stor utmaning för kommunerna och för andra berörda parter. Av naturliga skäl var det problematiskt. Att asylprocesserna varit extremt utdragna har också bidragit till extra påfrestningar
både för de unga och personalen. Nu är den stora utmaningen att stötta ungdomarna som fått
uppehållstillstånd att fullfölja skolan och att hitta vägar till arbete och egen försörjning.
Det är viktigt att agera och tänka både på kort och lång sikt. Det faktum att de flesta
ensamkommande tycks etablera sig i samhället på lite längre sikt kan underlätta arbetet idag.
Etablering tar tid och är en lång kulturell resa för de unga. Med ett inkluderande förhållningssätt
i våra kommuner kan vi underlätta integrationen. De senaste åren har klimatet när det gäller
invandring hårdnat och människor på flykt beskrivs mer än någonsin som hot mot säkerhet och
välfärd. Det är därför särskilt viktigt att det sprids en positiv bild av de ensamkommande
ungdomarna utan att därmed försköna verkligheten.

10.9 Sammanfattning
En sammanfattning ges här i punktform över de viktigaste slutsatserna som kan dras efter
genomförda intervjuer och övrigt material i denna förstudie.







Fokusera på skolan, språkundervisning i svenskspråkig miljö och utbildning som leder
till arbete. Motivationsarbete för att gå i skolan och läxhjälp är viktigt liksom ett nära
kunskapsutbyte mellan socialtjänst och skola.
Fokusera på stöd att komma ut i jobb och bra kontakter med arbetsmarknaden.
Återkommande samhällsinformation och dialog med ungdomarna kring hur det
svenska samhället fungerar och kan förstås.
Stimulera ungdomarna till kontakt med ursprungsfamiljen för ett bra psykiskt mående.
Organisera arbetet efter de lokala förutsättningarna. Den ideella sektorn är en viktig
resurs i integrationsarbetet.
Integration tar tid, se också det långsiktiga perspektivet; det går bra för de flesta
ensamkommande ungdomar att etablera sig i det svenska samhället enligt de studier
som genomförts.
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10.10 Att studera vidare
Denna förstudie inkluderar framför allt gruppen ensamkommande ungdomar. Det är angeläget
att även studera förutsättningarna för integration gällande andra grupper av flyktingungdomar,
som delvis har en annan livssituation som nyanlända i Sverige. Detta gäller t.ex. gruppen
ensamkommande familjehemsplacerade barn och gruppen unga som lever med sin egen familj.
Det finns anledning att tro att det finns skillnader i samhällets stöd till de olika grupperna och
att livsvillkoren i sig ger olika förutsättningar när det gäller t.ex. vägval för ungdomarna.
Möjligheten att bedöma hur verkningsfulla kommunens och regionens insatser är för integrationen förutsätter att det satsas mer på resultatuppföljning, gärna under en längre tid. Angelägna
frågor är bl.a. i vilken grad ungdomarna fullföljer gymnasieskolan, erhåller arbete, bildar familj,
har ett stödjande socialt nätverk och huruvida man har en god hälsa.
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Bilaga 1
Plan för genomförande av förstudie - Uppföljning av stödcentrumverksamheter och
andra stödjande insatser för ensamkommande ungdomar i Östergötland

1. Inledning
FoU Centrum har fått i uppdrag att genomföra en förstudie gällande stödverksamheter för unga
nyanlända vuxna, 16-25 år, i Östergötland. FoU Centrum föreslår nedanstående plan för
uppdraget.
Projektplanen grundar sig på Linköpings kommuns ansökan till Länsstyrelsen. Ansökan
beviljades av Länsstyrelsen den 18 oktober 2017.
Samarbete ska ske med två av FoU centrums övriga projekt som berör EKB, nämligen PRIME
och EKB-uppföljning.
2. Styrgrupp och operativ projektgrupp
Styrgrupp för förstudien utgörs av befintlig strategigrupp i länet där regionen och representanter
för Mjölby, Söderköping, Linköping, Norrköping, Motala, Ödeshög, Vadstena, Finspång,
Kinda, Valdemarsvik, Boxholm och Åtvidaberg kommuner ingår.
Operativ projektgrupp utgörs av FoU centrum samt planeringsledare på Omsorgs- och
äldreförvaltningen.
3. Syfte med uppföljningen
-

Kartlägga befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser i Östergötland
Identifiera framgångsfaktorer i befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser
Analysera insamlade data bl.a. utifrån jämställdhetsperspektiv och de ungas villkor och
delaktighet i samhället. Fokus är ungdomarnas möjligheter till integrering i samhället.

4. Uppföljningens fokusområden
Utifrån projektansökan kan några fokusområden urskiljas nämligen:
-

Skillnader och likheter mellan de stödcentra eller motsvarande insatser som etablerats
t.ex. avseende målgrupp, metoder och erfarenheter
Jämställdhet
Delaktighet
Framgångsfaktorer utifrån integrationsperspektivet

Fokusområde: Skillnader och likheter mellan de stödcentrum eller motsvarande insatser
som erbjuds.
Exempel på frågeställningar
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-

-

Finns det likheter mellan de stödcentrum eller motsvarande insatser som erbjuds? T.ex.
vad gäller driftsformer, arbetsmetoder, aktiviteter, innehåll, personalens kompetens och
erfarenheter?
Finns det skillnader mellan de stödcentrum eller motsvarande insatser som etablerats?
T.ex. vad gäller driftsformer, samarbeten, arbetsmetoder, aktiviteter, innehåll,
personalens kompetens och erfarenheter?

Fokusområde: Jämställdhet
Exempel på frågeställningar:
-

Finns det någon strategi för att på bästa sätt möta flickors och pojkars olika behov? Hur
omsätts strategin i praktiken?
Tillgodoses flickors och pojkars olika behov?
Hur ser personalgruppernas sammansättning ut när det gäller kvinnor och män?
Beskriv styrkor och svårigheter i jämställdhetsarbetet?
Finns det skillnader utifrån vem som är utförare?

Fokusområde: Delaktighet
Exempel på frågeställningar:
-

Finns det någon strategi för att åstadkomma delaktighet från ungdomarnas sida?
Är ungdomarna delaktiga i planering och genomförande av verksamheten? I så fall, på
vilket sätt? Är ungdomarna ”medskapare”?
Beskriv styrkor och svårigheter?
Ger verksamheterna ungdomarna förutsättningar att etablera sig i samhället?
Finns det skillnader utifrån vem som är utförare?

Fokusområde: Framgångsfaktorer utifrån fokusområdena
Exempel på frågeställningar:
-

Vilka framgångsfaktorer kan ansvariga identifiera?
Vilka framgångsfaktorer kan personalen identifiera?
Vilka framgångsfaktorer kan ungdomarna identifiera?

5. Metod
Datainsamling kommer i huvudsak att ske genom:
-

Inventering och kartläggning av befintliga stödverksamheter och motsvarande insatser
Besök i stödverksamheterna
Intervjuer av ansvariga och personal i stödverksamheterna, enskilt eller i grupp
Intervjuer av besökarna i stödverksamheterna, enskilt eller i grupp
Besök alternativt telefonintervju i de kommuner som ej erbjuder särskilda
stödverksamheter till unga nyanlända
Insamling av skriftlig dokumentation

6. Huvudaktiviteter och tidsåtgång
38

1.
2.
3.
4.

Utformning av konkret projektplan. Beräknad tidsåtgång, 12 tim.
Möten med styrgrupp och operativ projektgrupp. Beräknad tidsåtgång, 12 tim.
Utarbetande av kartläggningsunderlag. Beräknad tidsåtgång, 8 tim.
Utarbetande av intervjuguide för ansvariga för verksamheten. Beräknad tidsåtgång, 8
tim.
5. Utarbetande av intervjuguider för personal och ungdomar. Beräknad tidsåtgång, 12 tim.
6. Genomförande av verksamhetsbesök, 5 kommuner. Genomförande av
personalintervjuer. Genomförande av gruppintervjuer med ungdomar. Återkoppling av
intervjuer. Beräknad tidsåtgång, ca 50 tim.
7. Besök alternativt telefonintervjuer av de 8 övriga kommuner som ej har specifik
stödverksamhet. Beräknad tidsåtgång, 40 tim.
8. Besök alternativt telefonintervjuer med övriga parter såsom frivilligorganisationer,
folkhögskolor m.fl. Beräknad tidsåtgång, 40 tim.
9. Sammanställning och bearbetning av insamlade data från besöken och intervjuerna.
Beräknad tidsåtgång, 20 tim.
10. Rapportskrivning. Beräknad tidsåtgång, 30 tim.
11. Redovisning och dialog bl.a. spridningsseminarium. Beräknad tidsåtgång, 8 tim.
Summa: 240 timmar
Observera att tidsåtgången som anges ovan endast är en grov uppskattning.
7. Tidsplan, omfattning och kostnad
Uppdraget kommer genomföras under perioden 15 november 2017 t.o.m. 15 maj 2018.
Förstudien kommer att redovisas i en rapport, som ska redovisas till Länsstyrelsen senast 15
juli 2018.
Planeringsledare/sakkunnig Ingalill Thor genomför uppdraget inom ramen för FoU Centrums
verksamhet.
Uppdraget utförs inom ramen för en timanställning motsvarande 25 %, d.v.s. 10 timmar per
vecka, totalt ca 240 timmar.

De totala kostnaderna är enligt beslut från Länsstyrelsen:
Lönekostnader

83 902 kr

Overheadkostnader

12 586 kr

Spridningsseminarium

20 000 kr

Tolk, rapport

40 000 kr

Resekostnader

20 000 kr

Summa

176 488 kr
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Bilaga 2
Översikt över de parter/verksamheter som intervjuats

Linköpings kommun
Socialtjänsten, Leanlink, Råd & Stöd, Orbis Stödcentrum, utförare 3 personer
Ungdomar
4 personer
Utbildningskontoret, utvecklingsledare språkintroduktion
1 person
Åtvidabergs kommun
Socialtjänsten, myndighet, utförare

2 personer

Valdemarsviks kommun
Socialtjänsten, boende, gymnasieskolan, arbete/integration

4 personer

Motala kommun
Socialtjänsten, utförare
Ungdomar

2 personer
3 personer

Vadstena kommun
Socialtjänsten, boende, utförare

2 personer

Norrköpings kommun
Socialtjänstens utförare, myndighet
Ungdomar, ABF
Rektor språkintroduktion
Marieborgs folkhögskola

5 personer
4 personer
1 person
1 person

Ydre kommun
Socialtjänsten, myndighet

1 person

Finspångs kommun
Socialtjänsten, boende, utförare

1 person

Kinda kommun
Socialtjänsten, myndighet

2 personer

Ödeshögs kommun
Socialtjänsten, mötesplats, myndighet

2 personer
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Boxholms kommun
Socialtjänsten, boende, utförare

1 person

Söderköpings kommun
Socialtjänsten, utförare

2 personer

Mjölby kommun
Socialtjänsten, Avanti, utförare
Ungdomar

1 person
2 personer

Regionen
Verksamhetschef, FMC

1 person

Länsstyrelsen i Östergötland
Integrationssamordnare, kommunernas
Integrationsutvecklare

1 person
1 person

Föreningar
ABF, Norrköping
Röda korset, Söderköping
Pingstkyrkan, Söderköping
Bilda, Söderköping

2 personer
1 person
1 person
1 person

Kommuner
30 personer
Regionen
1 person
Länsstyrelsen
2 personer
Marieborgs folkhögskola 1 person
Föreningar/studieförbund 5 personer
Ungdomar
13 personer
Summa
52 personer
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