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Sammanfattning
Studiens övergripande syfte är att följa upp hur mottagandet av ensamkommande
barn har fungerat i Linköpings kommun. Vidare är syftet att identifiera utvecklingsmöjligheter i mottagandet av ensamkommande barn på kort och lång sikt.
Materialet i studien består av tre olika delar. Den första delen handlar om att ta reda
på och redovisa vilken statistik det finns tillgänglig inom olika delar av organisationen om gruppen ensamkommande barn. De två andra delarna består av 12 intervjuer med personal som arbetar med ensamkommande barn och 11 intervjuer med
ensamkommande ungdomar. Intervjuerna i studien är semistrukturerade och frågorna rör mottagandet, identifierade främjande och hindrande faktorer samt de ensamkommande barnens upplevelse av mottagandet och deras livssituation.
Det framkommer att statistiken över de ensamkommande barnen är bristfällig och
datasystemet underlättar inte framtagning av statistik. För att få fram statistik om
de ensamkommande barnen hos Socialförvaltningen krävs att informationen söks
genom journalen för varje enskild ungdom vilket innebär att det tar mycket tid för
att få fram uppgifterna. Hos Utbildningsförvaltningen tillhör de ensamkommande
barnen kategorin nyanlända enligt Skolverkets definition och är inte markerade
som en grupp i datasystemet. Det finns inte heller någon statistik över hur det går
för de ensamkommande barnen i skolan eller hur länge de är inskrivna på språkintroduktion.
Personalen uppger att det finns en mottagningsstruktur i Linköpings kommun som
har fungerat över tid. Samarbete betonas som en framgångsfaktor och det har inte
fungerat i samarbetet mellan Socialförvaltningen och boendena för ensamkommande
barn, däremot har samarbetet mellan gode män och samtliga andra aktörer fungerat
i stort. I och med det ökade antalet ensamkommande ungdomar som anlände hösten/vintern 2015/2016 utsattes samtliga verksamheter för hård press. Det pressade
även fram en omorganisering inom flera verksamheter liksom en snabb utökning av
boendeplatser och en snabb rekrytering av personal till de nya boendena.
De ensamkommande barnen är överlag nöjda med hur de blivit mottagna och de
har svårt att uttrycka vad som skulle kunna vara annorlunda. Det som är jobbigast
är väntan på besked om uppehållstillstånd vilket generar ett sämre mående och
svårigheter att tillgodogöra sig skolgången samt att planera för framtiden, vilket

varken personal hos kommunen eller ungdomar kan påverka. I resultatet framkommer att 18-årsdagen är något negativt för ungdomar som inte har fått uppehållstillstånd och generar stor skillnad på vilket stöd som är tillgängligt. Detsamma gäller för ungdomar som kommer till Sverige och som bor hos en anhörig.
Sedan september 2017 får dock de ungdomar som inte fått besked i sin asylprocess
stanna i Linköping och skickas inte längre tillbaka till Migrationsverket.
Både personal och ungdomar uttrycker att kvalitén på boendena varierat och det
är viktigt att personal som arbetar på boenden är kompetenta, att det är en stabil
personalgrupp, att boendet har hög personaltäthet och mindre boenden. Överlag
är de ungdomar som haft möjlighet att bo i familjehem mer nöjda med sitt boende
förutom ett undantag där en ungdom upplevt att det inte fungerat. Skolan framhålls av både personal och ungdomar som en skyddsfaktor och som symbolen för
ett normalt ungdomsliv. Samtliga ungdomar som har önskat hjälp med sin hälsa
har fått hjälp både med den fysiska och den psykiska hälsan. Nästan alla ungdomar har en fritidsaktivitet och flera ungdomar är aktiva i en idrottsförening.
De utvecklingsområden som både personal och ungdomar identifierar utöver utvecklingen av boendena och personalgruppen på boendena är följande: Det är stor
skillnad på stödinsatser före och efter 18-årsdagen samt om du kommer som ensamkommande eller med din familj till Sverige. Ungdomarna önskar också mer
kontakt med svenska ungdomar och svenska samhället, enhetliga regler om vad
som gäller och vad som ingår i vården, utvärdera och se över organiseringen av
skolgången, möjligheten till feriearbete för samtliga ensamkommande barn. De
resultat som framkommer stämmer väl överens med tidigare forskning på området. I forskningen framhålls också vikten av att definiera integration då det är ett
otydligt begrepp men framförallt hur kan kommunen utveckla ett gränsöverskridande synsätt för att komma vidare i frågan om integration?

Summary
The aim of the study is to evaluate the reception structure for unaccompanied minors in the city of Linköping. The aim is also to identify possible developmental
areas in the structure. The material consists of three different parts. The first part
consists of identifying available statistics about the group unaccompanied minors
in the municipality. The other two parts are 12 semi-structured interviews with
different professionals involved in the reception of the unaccompanied minors;
social workers, guardians, teachers and managers responsible for residential units,
and 11 semi-structured interviews with unaccompanied minors. The questions
asked concern the reception structure as well as the unaccompanied minor’s experience of the reception and their current living conditions. The youths in this
study is not fully representative for the group unaccompanied minors because
there is no respondent coming from Somalia which is the third most common
country of origin among the unaccompanied minors, although the other most common countries of origin is represented.
According to staff working with unaccompanied youths the reception structure in the
municipality has been organized over the years. The system was put under hard pressure during the autumn/winter year 2015/2016 due to the high number of unaccompanied children seeking asylum arriving to Sweden. The hard press also pushed the
organizations working with unaccompanied minors to change their work in order to
be able to meet the new demands. The quality of accommodation units decreased
during this period and the focus was meeting the basic needs of the youths. One
identified success factor is cooperation between the professionals involved with the
unaccompanied youths. There has been a lack of cooperation between the social
workers in the welfare office and accommodation staff, whereas the cooperation between the other professionals overall has worked well.
The unaccompanied youths are overall satisfied with the reception structure the
have met. The long asylum process is a hard challenge and entails poor mental
health as well as difficulties in learning Swedish and concentrate in school. The
experience of different accommodation units varies as well as the quality in the
different units. The youth expresses a desire of having a private room instead of
sharing one. The youths living in foster families are positive to the possibility of
living in a family with one exception. All youths who wanted help with their
health got help with both their physical and mental health. All youths express that

they want to stay in Linköping and have put up goals for their future if they get
the possibility to stay.
One of the main conclusions is that there is a lack of available statistics about the
unaccompanied children both in the social service sector as well as in the educational area in the municipality of Linköping. There is a need for more statistics in
order to design services that address the accurate need for the accompanied children, especially in the education system, as education is the most important protective factor for all children. In this study both staff and youths identify school
as protective factor as well as an arena for learning, establish contacts and a symbol for normal youth life. The result shows that turning 18 is negative for youths
that still has an ongoing asylum process and was until September 2017 connected
with a big difference in access to support compared with when youths younger
than 18 years old and they also needed to move out from accommodation units in
a couple of hours. In September 2017 the municipality of Linköping decided that
the unaccompanied minors still in asylum process turning 18 are allowed to stay
instead of being forced to return to the Migration Agency’s accommodation units
for adults somewhere in Sweden. They also have the same access to support until
they get a decision in the asylum process. There is although still a difference in
what support is available for unaccompanied youths compared with those youths
arriving with family members.
The identified developmental areas in the both by staff and youths reception structure are: stable accommodation staff, competent accommodation staff, small accommodation units, high access of available staff, differences in access to supportive services according to age and status (unaccompanied youths/youths living
with family members), develop more contact with Swedish youth’s and Swedish
society, uniform rules in all accommodation units, summer job for all unaccompanied youths, evaluate and look over the organization of education. The result of
this study is in line with results from recent studies in the area. In research it is
outlined that there is a need for a clear definition of the concept of integration and
specifically how can the municipality develop and a cross-boarder approach to
move further into the big question of integration?
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1. Inledning
Linköpings kommun har varit mottagare av ensamkommande flyktingbarn (EKB)
sedan år 2010. Under åren en mottagarorganisation byggts upp baserad på ett relativt stabilt antal ensamkommande barn. Förändringar i omvärlden ledde till att
antalet ensamkommande barn till Sverige och således även Linköpings kommun
ökade kraftigt under 2015. Linköpings kommun var mottagarkommun för 365 ensamkommande barn 2015.
Detta innebar stora krav på en snabb uppbyggnad av kapacitet för boende, skolgång, goda män och socialt stöd. En sådan process ställer alternativa och högre
krav på exempelvis kompetensanvändning, beslutsfattande, samverkan mellan
kommunala verksamheter/huvudmän och inte minst resursprioritering. Nödvändigt fokus under 2015 var från kommunens ledning och verksamheter att tillgodose det omfattande behovet av boende, skolgång och socialt och medicinskt stöd.
Med det som bakgrund väcktes under vintern 2015/16 frågor från ledning och
verksamheter av typen: Hur det kommunala mottagandet fungerat? Hur mottagandet av de ensamkommande barnen uppfattas och upplevs av barnen själva och
inte minst hur går det för barnen att etablera sig i Linköping och Sverige.
Med grund i ovanstående uppdrogs åt FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete att följa upp och belysa mottagandeprocessen och barnens etablering i
Linköping. En viktig utgångspunkt är att se de extraordinära insatserna som en
lär– och utvecklingsmöjlighet för Linköpings kommuns organisation på flera nivåer. I studien redovisas resultat som samlats in under tidsperioden november
2016 till maj 2017.
Denna rapport ska ses som en första del och planen är att genomföra ytterligare
en mer fördjupande del över hur det går för de ensamkommande barn som kommunen tagit emot under hösten 2017-våren 2018.

Syfte
Studiens övergripande syfte är att följa upp hur mottagandet av ensamkommande
barn har fungerat och skapa utvecklingsmöjligheter när det gäller mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn på kort och lång sikt. Syftet ska uppnås genom att
studera och följa upp hur mottagandet av ensamkommande barn har fungerat i
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Linköpings kommun utifrån olika aspekter samt belysa de ensamkommande barnens livssituation och etablering i Linköping.

Frågeställningar
En del av studien är kvantitativ och deskriptiv till sin karaktär och syftar till att ge
både bakgrundsdata och aktuell data om uppföljningens målgrupp. Det handlar
om att utifrån befintliga registerdata och informantintervjuer beskriva:







Antal ensamkommande barn?
Tidsperioder när de ensamkommande kommit till Linköping?
Från vilka ursprungsländer kommer de ensamkommande barnen?
Åldrar?
Kön?
Antalet ensamkommande barn i skolgång och eventuellt
annan verksamhet?
 I vilka skolor går ensamkommande barn?
 Boendeplacering?
 Övriga registrerade sociala stödinsatser?
Nedanstående frågeställningar är av kvalitativ art och beskriver både de ensamkommande barnens, medarbetares och ledningens uppfattningar, upplevelser, erfarenheter och bedömningar av mottagningsprocessen och barnens livssituation
och etablering. Syftet är att ge kunskap som är mer förståelseinriktad och möjligen
förklarande.
Uppföljningens frågeställningar riktade till involverade verksamheter
 Vilka uppfattningar och upplevelser har medarbetare från olika verksamheter av mottagningsprocessen avseende insatsernas relevans, bemötande
och samarbete mellan verksamheter?
 Vad bedömer medarbetare varit främjande respektive hindrande faktorer i
mottagningsprocessen?
 Vilka faktorer uppfattar och bedömer medarbetare främjar de ensamkommande barnens livssituation och etablering i Linköping?
Uppföljningens frågeställningar riktade till gruppen ensamkommande barn
 Hur uppfattar och upplever ensamkommande barn mottagandet i Linköpings kommun?
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 Vad uppfattar ensamkommande barn som viktiga bidragande förutsättningar för sin etablering i Linköping?
 Hur uppfattar och upplever ensamkommande barn sin nuvarande livssituation?
Uppföljningens övergripande frågeställning
 Vilka utvecklingsområden framstår som angelägna att arbeta vidare med?

3
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2. Bakgrund
Antal mottagna ensamkommande barn
Linköpings kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan år 2010. Från
början var det ett muntligt avtal mellan kommunen och Migrationsverket och antalet barn var inte specificerat. Från augusti 2011 gällde ett nytt avtal avseende
mottagandet av ensamkommande barn för Linköpings kommun och avtalet gällde
att tillhandahålla 15 platser för ensamkommande barn totalt varav 3 platser specifikt för asylsökande barn. Därefter skrevs många avtal och antalet platser som
kommunen skulle tillhandahålla steg för varje avtal som skrevs. Avtalen förändrades även under innevarande år. Under andra halvåret 2015 ökade antalet ensamkommande barn som kom till Linköping markant. I genomsnitt kom det mellan
20-30 barn per vecka.
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Figur 1. Antalet anvisade ensamkommande barn till Linköpings kommun.

Socialförvaltningen är den del av kommunen som har tillgång till den statistik
som är möjlig att få fram för målgruppen i Linköpings kommun. Det datasystem
som förvaltningen använder sig av idag försvårar arbetet med att få fram uppgifter
om gruppen ensamkommande barn. Fram till 2014 skedde ingen åtskillnad i systemet på ensamkommande barn som var asylsökande och för de som hade uppehållstillstånd. Därför finns inga uppgifter registrerade vad gäller medborgarstatus
och inga specifika uppgifter för respektive grupp går att få fram.
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Figur 2. Antal ensamkommande barn aktuella i mottagningssystemet och status över tid
december 2014 - maj 2017.

Tabell 1. Antal ensamkommande barn aktuella i mottagningssystemet och status över tid.

År
December 2014
December 2015
December 2016
Maj 2017

Asylsökande Uppehållstillstånd Totalt
48
59
107
397
77
474
268
102
370
211
110
321

För att få fram de aktuella barnens ursprungsland behöver information sökas ”för
hand” vilket betyder att man exempelvis behöver gå in på varje enskild individ
och titta vilket land som är ursprungsland. Det gör att uppgifter kring ursprungsland inte tagits fram på någon regelbunden basis utan om och när någon i organisationen frågat efter sådana uppgifter.
Ett nedslag som gjordes visar att fördelningen över ursprungsländer i stort följer
Migrationsverkets siffor över vilka länder som de ensamkommande barnen kommer ifrån. De fyra vanligaste nationaliteterna är i storleksordning Afghanistan,
Marocko, Somalia och Syrien (Migrationsverkets nyhetsblad om ensamkommande barn och ungdomar juli 2017). Nedslaget bland ensamkommande barn
6

födda 1999 och 2000 visar tydligt att den största gruppen kommer från Afghanistan (179 ungdomar). Därefter följer Somalia (28 ungdomar), Marocko (4 ungdomar), Syrien (4 ungdomar) och Albanien (4 ungdomar).

Socialtjänstens uppdrag
En anvisning till kommunen av ett ensamkommande barn ska ske så fort som
möjligt efter att barnets asylansökan registrerats (proposition 2012/12:162). Därefter blir kommunen ansvarig för barnet och i praktiken innebär det att det är anvisningskommunens socialtjänst som utreder barnets behov. Det betyder att samtliga ensamkommande barn är aktuella hos socialtjänsten och har en ansvarig socialsekreterare som fattar beslut och följer upp de beslutade insatserna.
De ensamkommande barnen är i första hand placerade enligt Socialtjänstlagen
(SoL), antingen i ett hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. Socialtjänsten kan placera barnet i en annan kommun än den anvisade genom att skriva
avtal med ett boende eller familjehem i andra kommuner. Den kommunen blir då
barnets vistelsekommun och är därmed ansvarig för att erbjuda en skolplats och
att tillförordna en god man till barnet.
För att sänka kostnaderna har många kommuner valt att driva egna HVB-boenden.
Linköpings kommun har sedan kommunen började ta emot ensamkommande barn
både haft egna HVB-boenden samtidigt som en del av platserna upphandlats och
drivits av privata företag. En liten andel av ungdomarna har särskilda vårdbehov
eller behov av behandling och dessa placeringar benämner kommunen som externa placeringar. Det har varit cirka 5 % av den totala gruppen ensamkommande
barn som har varit i behov av särskild vård och behandling.
En del av de ensamkommande barnen är placerade i nätverkshem vilket innebär
att barnet är placerat hos en anhörig men exakt hur många av barnen som bor i
nätverkshem redovisas inte specifikt i den månatliga statistiken hos Socialförvaltningen. Siffran har varierat över tid men sammantaget har 40 % av de som har
bott i familjehem bott i nätverkshem.
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Figur 3. Boendeplacering av de ensamkommande barnen över tid.

År 2014 fanns det 5 HVB-boenden för ensamkommande barn i Linköping; Hagaberg (LeanLink), Pysslingen (LeanLink), Tanneforsvägen (Olivlunden), Tönsbergsgatan (Olivlunden), Berga (Active Omsorg HVB). Som mest hade Linköpings kommun ca 20 stycken HVB för ensamkommande barn. I augusti 2016
fanns det 22 HVB-boenden för ensamkommande som Linköpings kommun drev
i egen regi eller hade avtal med privata utförare för.
Från 1 juli 2017 är samtliga avtal med privata aktörer uppsagda med undantag
från några överlåtelseavtal där kommunen övertar den privata utförarens verksamhet som då fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Detta innebar att under våren 2017 omplacerades många ensamkommande barn från de verksamheter
som skulle upphöra till kommunala boenden i olika former utifrån barnets behov
av stöd. Under hösten 2017 kommer Linköpings kommun att driva 7 HVB-boenden för ensamkommande barn samt ett behandlingshem.
I juli 2016 tillkom formen stödboende. Boendeformen stödboende innebär att
ungdomen själv ansvarar för sin ekonomi, sköter sitt boende på egen hand och går
iväg till sysselsättning men har möjlighet att få visst stöd av en kontaktperson.
Formen stödboende är en verksamhet som har vuxit utifrån bedömningen om målgruppens förändrade behov av mindre stöd ju längre tid de varit i Sverige. Från
8

och med 1 juli 2017 utökas antal stödboenden i Linköpings kommun från ett stödboende till fyra med sammanlagt 65 platser.
Det har inte funnits några exakta uppgifter om hur många ensamkommande barn
som har ytterligare stödinsatser förutom boende i familjehem eller HVB. Den insatsen som nämns av professionella är kontaktperson.

Överförmyndarenheten
Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn reglerar när en god man
ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen som trätt i vårdnadshavares ställe. God man utses av
överförmyndaren. I uppdraget ingår att vara i vårdnadshavares och förmyndares
ställe. Den gode mannen har således rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor
som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.
Uppdraget som god man är ett tillfälligt uppdrag som upphör när barnet får uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Uppdraget upphör per automatik när barnet fyller 18 år.
I maj 2016 fanns det 200 gode män i Linköping som hade ett eller flera uppdrag
gällande ensamkommande barn och ungdomar. I mars 2017 hade överförmyndaren
220 aktiva asylärenden för Linköpings kommun samt ytterligare 42 ensamkommande barn som var placerade av annan kommun. Därtill 44 ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd och 15 med tillfälliga uppehållstillstånd.

Utbildning för ensamkommande barn
Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun har tillfrågats om statistik för ensamkommande barn både för grundskolan och gymnasiet för att undersöka hur
det går för de ensamkommande barnen i skolan. Det finns inga siffror specifikt
för ensamkommande då Utbildningsförvaltningen inte markerat dem som en specifik grupp i sitt datasystem. De registreras som nyanlända enligt Skolverkets definition att en elev räknas som nyanländ i max fyra år. Detta är ett utvecklingsområde för utbildningsförvaltningen.
Grundskolan
I grundskolan börjar nyanlända elever, sedan år 2014, på mottagningsenheten Adjunkten där det görs en kartläggning av elevens tidigare skolgång och kunskaper.
Kartläggningen pågår i max 8 veckor och längden avgörs utifrån varje elev. Innan
mottagningsenheten inrättades kom familjerna direkt till Skäggetorpsskolan som
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var den enda skolan som hade förberedelseklass i Linköpings kommun fram till
hösten år 2015.
Under sista tiden på Adjunkten slussas eleven vidare till en förberedelseklass.
Vårterminen 2017 fanns det förberedelseklasser på fem olika grundskolor (årskurs
7-9) i Linköpings kommun, Ekholmsskolan (7 elever), Elsa Brändströms skola
(15 elever), Linghemsskolan (2 elever), Skäggetorpsskolan (16 elever) och
Ånestadsskolan (7 elever). År 2014 var andelen nyanlända elever 4 % av det totala
antalet elever och vårterminen 2017 fanns det 155 nyanlända elever som utgjorde
13 % av det totala antalet elever. Störst andel nyanlända återfanns på följande tre
skolor vårterminen 2017: Skäggetorpsskolan (49 %), Nygårdsskolan (31 %) och
Elsa Brändströms skola (23 %).
På fråga som ställts om hur många elever av de nyanlända som utnyttjar det tionde
och elfte skolåret har ingen kunnat ge något konkret svar från Utbildningsförvaltningen. Vad gäller frågan om hur stor andel av de nyanlända som går vidare direkt
från grundskolan till ett ordinarie gymnasieprogram, var det vårterminen 2017
47 % av 155 elever från årskurs nio som saknade behörighet till gymnasiets nationella program.
Gymnasieskolan
En omorganisation genomfördes av gymnasieskolan under 2016 och den nya organisationen började gälla läsåret 2016/2017 men några skolor påbörjade arbetet
i en ny organisation vårterminen 2016. I oktober 2016 tillträdde Michael Frisberg
som samordnare/utvecklingsledare för introduktionsprogrammet och har som en
del i sitt uppdrag att utveckla statistik för hur det går för de elever som går introduktionsprogrammet. Innan omorganisationen 2016 var samtliga elever som var
inskrivna på språkintroduktion inskrivna på Anders Ljungstedts gymnasium. De
elever som önskade komma in på ett teoretiskt program skrevs över till Klara
gymnasium.
Idag finns språkintroduktion på följande 9 gymnasieskolor: Framtidsgymnasiet,
Katedralskolan, Valla Folkhögskola, Björkö fria gymnasium, Klara Gymnasiet,
MTU, Berzeliusskolan, Folkungaskolan och Anders Ljungstedt Gymnasium.
Det finns statistik över hur många som är inskrivna på varje skola och på språkintroduktion sammantaget men inte för gruppen ensamkommande barn specifikt.
En stor andel av de som går språkintroduktion är ensamkommande barn enligt
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Michael Frisberg. Språkintroduktionen består av 3 nivåer, start, mellan och fortsättning. Det finns även en grupp på startnivån för analfabeter då de har behov av
anpassad undervisning utifrån sin bakgrund.
Det finns inga siffror på hur lång tid eleverna befinner sig på respektive nivå eller
hur lång tid det tar att ta sig igenom hela språkintroduktionen. Det som avgör är
elevens tidigare skolbakgrund enligt Michael Frisberg. I programplanen för språkintroduktion beräknas varje nivå ta ett år men om en elev nått kraven för en nivå
under ett läsår kan eleven även flyttas vid ett terminsskifte. Det finns inte heller
några siffor på hur många elever från språkintroduktionen som går vidare till ett
nationellt program ännu.
Enligt statistik från Skolverket för riket i stort är det 9 % av eleverna på språkintroduktion som 4 år efter studiestart på språkintroduktion avslutat ett nationellt gymnasieprogram med gymnasieexamen eller studiebevis. Av eleverna som började
studera på språkintroduktion höstterminen 2011 var det efter 4 år 71 % som inte
längre var inskrivna i gymnasieskolan och inga uppgifter finns kring vart dessa elever tog vägen (Skolverket, 2016). För att kunna söka in till ett yrkesförberedande
gymnasieprogram krävs 8 godkända betyg från grundskolan varav svenska/svenska
som andraspråk, matematik och engelska är tre av dem. Detsamma gäller för att
kunna söka in till ett högskoleförberedande gymnasieprogram men då krävs ytterligare 4 godkända betyg från grundskolan, det vill säga 12 betyg.

Fritid
Under år 2016 tillsattes en samordnare för civilsamhället, Eva M Nilsson, av omsorgsnämnden då HVB-boendena för ensamkommande barn inte ansågs ha resurser att ordna fritidsaktiviteter och hålla i kontakter med föreningslivet under denna
period. Uppdraget bestod i att hålla i kontakter med föreningslivet och sortera och
förmedla lämpliga aktiviteter till de olika boendena. Det skapades också, utifrån
ett nämndgemensamt budgetuppdrag, kommunala feriearbeten specifikt för de ensamkommande barnen. Under 2016 och 2017 hade kommunen 35 feriearbeten
reserverade enbart för ensamkommande barn.
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3. Metod
Genomförande av intervjuer med personer
som arbetar med ensamkommande barn
Rekryteringen av informanter till intervjuer med personal i olika verksamheter
utgick ifrån personal på Omsorgs- och äldreförvaltningen i Linköping kännedom
om vilka som arbetat länge inom området ensamkommande barn. Personal från
skolan rekryterades genom att de informanter som dittills intervjuats tillfrågades
om de kände till någon lärare som kunde vara bra att prata med. Det resulterade i
två intervjuer: en lärare från gymnasiet och en från högstadiet.
Den som arbetat kortast tid med ensamkommande barn av informanterna har arbetat sedan hösten 2015 och den som arbetat längst har arbetat sedan 2007. Ingen
av de tillfrågade avstod från att delta varför inget bortfall finns. Inom ramen för
studien har således 11 intervjuer genomförts med 12 personer från olika verksamheter som arbetar med ensamkommande barn. Vid ett tillfälle intervjuades två
socialsekreterare tillsammans och försök gjordes att få med fler än en person vid
flera intervjuer för att försöka effektivisera men det var inte möjligt.
Intervjuerna genomfördes under perioden 2016.11.08–2017.01.26. Det är socialsekreterare, gode män, lärare samt föreståndare på HVB-boenden för ensamkommande som intervjuats, se resultatkapitlet och avsnittet Presentation av informanter
för fördelning mellan de olika verksamheterna. Intervjuerna är i genomsnitt en
timme långa. Intervjuerna har karaktären av semistrukturerade intervjuer då en intervjuguide användes, se bilaga 1. Av de 11 intervjuerna genomfördes 8 på respondentens arbetsplats medan två av de resterande genomfördes på Omsorgs- och
äldreförvaltningen i Linköping och en intervju genomfördes i respondentens hem.

Intervjuer med ensamkommande barn
Urval och bortfall
För att få med ensamkommande barn som var placerade både i familjehem och på
så många olika HVB-boenden som möjligt, med både kommunal och privat utförare, var skolan den arena som bedömdes vara lämplig för att rekrytera informanter. I skolan fanns möjligheten att återfinna så många olika erfarenheter som möjligt. Ett försök gjordes även att få ett mer longitudinellt perspektiv med några
informanter som kom tidigare än år 2014. Socialsekreterare som arbetar med ungdomar som befinner sig i en utslussprocess ombads tillfråga de ungdomar som de
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träffade under maj månad 2017. Ingen av de 10 ungdomar som tillfrågades ville
delta. Enligt socialsekreterare kan deras inställning till att delta påverkats av att
de på samma möte fick besked om att deras ärenden inom kort skulle avslutas från
Socialförvaltningen, det vill säga att de skulle klara sig själva, vilket verkar ha
präglat benägenheten att delta i en intervju.
Under perioden 2017.03.10–2017.03.24 genomfördes 6 intervjuer, och ytterligare
4 intervjuer med 5 informanter genomfördes 2017.05.10–2017.05.11. Ungdomarna tillfrågades om att delta i klassrummet i början av en lektion vid tre tillfällen 170302, 170315 och170508. Klasserna benämns som språkintroduktion,
och 2 av dem var klasser på fortsättningsnivå och en på mellannivå. Alla elever i
klassrummet var inte ensamkommande ungdomar utan även ungdomar som kommit till Sverige tillsammans med sin familj.
Först fick samtliga ungdomar en kort presentation av studien, dess syfte och målgrupp. I klassrummet skedde inget utpekande i negativ bemärkelse av de ungdomar som var ensamkommande och det tycktes inte heller vara information som
var ny utan alla ungdomar var i princip redan medvetna om vilka ungdomar som
kommit med sin familj och vilka som inte gjort det. Därefter delades ett informationsblad ut med kontaktuppgifter till ansvariga för studien, se bilaga 2. En lista
skickades runt där de som var intresserade av att delta eller ville veta mer fick
skriva upp sitt namn och sina kontaktuppgifter.
Vid första tillfället fanns det 4 ensamkommande ungdomar i klassrummet och
samtliga skrev upp sig på listan varav 2 sedan kom till en intervju. Vid andra
tillfället fanns det uppskattningsvis 10 ensamkommande ungdomar i klassrummet
varav 7 skrev upp sig som intresserade medan 4 sedan intervjuades. Vid det tredje
tillfället fanns det uppskattningsvis 8 ensamkommande barn i klassrummet och 6
anmälde sig som intresserade och 5 intervjuades.
Av 17 ungdomar som anmält intresse i att delta i en intervju intervjuades sedan 11
av dem vilket utgör ett bortfall på 35 %. Flera av ungdomarna som skrivit upp sina
kontaktuppgifter gick sedan inte att få tag på. Efter försök att nå dem både via mail
och telefon flera gånger tolkades deras tystnad som att de inte önskade delta. En
ungdom lade på luren när jag ringde upp och presenterade mig. En av ungdomarna
dök inte upp till bokad tid och gick inte heller att nå via telefon eller sms.
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Då ingen information finns om de ungdomar som valde att inte delta i studien blir
det svårt att veta anledningen till varför de inte ville delta. Det kan bero på många
olika saker som till exempel att de inte förstod vitsen med att delta, att de inte
orkade på grund av dåligt mående eller att de var inne i en pågående asylprocess.
Utifrån detta blir det svårt att veta om de ungdomar som valde att delta i studien
är representativa för gruppen ensamkommande barn i sin helhet. Det finns dock
inget entydigt mönster i vilka som tackat ja till att delta då de ungdomarna som
intervjuats är födda olika år, både har fått och inte fått besked om uppehållstillstånd, är från olika länder, har erfarenhet av olika boenden och boendeformer.
Denna spridning skulle kunna tyda på att informanterna är representativa för hela
gruppen men det är ingen garanti.
I studien har 10 intervjuer genomförts med 11 ensamkommande barn. Av informanterna är 10 män och 1 kvinna. Av de 17 som skrev upp sig som intresserade fanns 2
flickor varav en sedan deltog i en intervju. Ungdomarna erbjöds att intervjuas tillsammans med någon de kände men alla utom två önskade intervjuas enskilt. Vid en
intervju framkom att respondenten var placerad av en annan kommun, och vid ytterligare en intervju framkom att en respondent inte var ensamkommande utan anhöriginvandrad eftersom hans bror fanns i Sverige. På ett sätt kan ungdomen ändå räknas
som ensamkommande då ingen av föräldrarna finns i livet längre.
Informanterna kommer från de länder som i statistik från för en hög andel av asylsökande ensamkommande ungdomar med undantag för Somalia. Ingen av respondenterna kommer från Somalia vilket kan bero på att rekryteringen av informanterna skedde i grupperna fortsättning och mellannivå på språkintroduktion. Många
av de som kommer från Somalia har ingen eller liten erfarenhet av att studera
vilket gör att en stor andel av de som kommer från Somalia återfinns på grundnivån på språkintroduktion och ett fåtal har gått vidare till nästa nivå, se resultatkapitlet och presentation av ungdomarna för redovisning av ursprungsländer.
Informanterna i studien bor både i familjehem, asylboende för vuxna, eget boende
med familj samt HVB-boende för ensamkommande. De har erfarenhet av 10 olika
HVB-boenden för ensamkommande barn som Linköpings kommun ansvarat för
både genom upphandling med privata aktörer och kommunens egen verksamhet,
se resultatkapitlet och presentation av ungdomarna för redovisning av nuvarande
boendeform.
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Genomförandet av intervjuerna
Alla ungdomar som ville delta informerades återigen innan intervjun startade om
studien och möjligheten att avbryta intervjun närhelst de önskade. De gavs också
möjlighet att ställa frågor. Samtliga informanter var vid intervjutillfället 15 år eller
äldre och fick, innan en intervju genomfördes, skriva på en samtyckesblankett för
att delta, se bilaga 3. Samtliga respondenter fyllde även i en enkät med bakgrundsfrågor kring födelseår, ursprungsland, boendeform och dylikt, se bilaga 4.
Alla intervjuer genomfördes utan tolk då ingen av ungdomarna önskade hjälp av
en tolk. Ungdomarnas språkkunskaper varierade stort och språket fick anpassas.
Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär då intervjuaren haft med sig ett underlag till frågor, se bilaga 5. Vissa intervjufrågor blev svåra när ungdomen och
intervjuaren inte kunde förstå varandra. Det innebär att alla ungdomar inte har
svarat på alla frågor och att det inte var möjligt att få en utvecklad berättelse kring
händelser, skeenden och känslor. Alla ungdomar har svarat utifrån sin språkliga
förmåga. Ungdomarna erbjöds att måla och skriva på ett papper som hjälp. En
ungdom valde att skriva och rita på ett papper under intervjun medan övriga intervjuer hade formen av ett samtal med frågor och svar.
Intervjuerna varade från 40 minuter till 1 timme och 50 minuter. Respondenterna
har själva fått välja plats för intervjun. Nio av intervjuerna genomfördes på respondentens skola medan de andra två genomfördes på café och en i kyrkans lokaler. Respondenterna fick var sin biobiljett som tack för att de ställt upp.

Databearbetning och analys av intervjumaterial
Intervjuerna med personal har spelats in och transkriberats i sin helhet men är inte
återgivna i detalj med pauser och hummande. Transkriberingen har skett löpande
efter genomförd intervju när så varit möjligt. Intervjuerna med ungdomarna har
noggrant tecknats ned vid intervjutillfället och renskrivits i sin helhet vid ett senare tillfälle, högst en vecka efter genomförd intervju. Respondenternas egna ord
och ordföljd har använts i så stor utsträckning som möjligt, men beroende på hur
väl respondenten kunnat formulera sig har ord lagts till för att bringa förståelse i
utskriften av intervjuerna.
Analysen av hela intervjumaterialet har utgått från det som Michael Patton (2002)
beskriver som kvalitativ innehållsanalys. Metoden används med fördel när empi-
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rin består av intervjuer eller andra litterära texter. I praktiken innebär det att intervjumaterialet genomläses i syfte att koda, kategorisera och identifiera mönster.
Analysen påbörjades när alla intervjuer transkriberats färdigt. Dessa lästes igenom
i sin helhet ett flertal gånger för att ge en överblick. Analysarbetet fortsatte sedan
med att jämföra intervjuerna med varandra för att identifiera huvudteman och underkategorier.
Intervjuaren har även haft tillgång till den bakgrundsinformation ungdomarna
lämnat i enkäten de fyllde i innan intervjun påbörjades, se bilaga 4. Det har använts i presentationen av informanterna som en bakgrund samt vid enstaka tillfällen som en förklaringsmodell till barnens berättelser.
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4. Resultat
I detta kapitel redovisas resultatet av genomförda intervjuer. Först redovisas intervjuerna med personal från verksamheter och därefter följer intervjuerna med
ensamkommande barn.

Intervjuer med personal i verksamheter som möter
ensamkommande barn
I analysförfarandet återfanns följande kategorier i intervjuerna med personal från
olika verksamheter: organiseringen av mottagandet i Linköpings kommun över
tid, de ensamkommande barnens behov, hindrande faktorer, framgångsfaktorer
och integrationsprojekt.
Presentation av informanterna
Tabell 2. Informanternas kön och verksamhetstillhörighet.

Verksamhetstillhörighet
Föreståndare på HVB
Socialsekreterare
Gode män
Lärare

Man

Kvinna Antal
1
3
4
3
3
2
1
3
2
2

Totalt genomfördes 11 intervjuer med 12 personer. Personal har tillfrågats utifrån
att de har arbetat mer än 1 år i sin verksamhet. Att vara föreståndare innebär att
ansvara för ett eller flera hem för vård och boende (HVB) med ensamkommande
barn som målgrupp. Föreståndarna kommer både från två kommunala HVB och
från två HVB som drivs av privata företag på uppdrag av Linköping kommun. En
av föreståndarna har under många år arbetat inom skolan och kunde på så sätt
prata utifrån två olika perspektiv, både som föreståndare och som lärare.
De socialsekreterare som deltagit i intervjuerna arbetar specifikt som handläggare
för ensamkommande barn på Socialförvaltningen i Linköping. De intervjuade
gode männen har ett eller flera uppdrag från Överförmyndarenheten i Linköpings
kommun. En av lärarna arbetar på introduktionsprogrammet på gymnasiet och en
som koordinator riktad mot introduktionsklasser för nyanlända elever.
Mottagandet av ensamkommande i Linköpings kommun över tid
Innan år 2015 beskriver samtliga verksamheter att det fanns tydlig plan för mottagandet och att det gick att planera verksamheter utifrån det avtal som kommunen
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hade med Migrationsverket. I Linköping har det funnits en organisering av mottagandet över tid. Det skedde heller inga större förändringar kring regler eller antalet ensamkommande barn som kom även om antalet utökats marginellt över tid.
Sedan år 2015 är det en verksamhet som ständigt förändrats. Samtliga verksamheter beskriver att de senaste två åren varit turbulenta år med flera omorganisationer och hård press i arbetet för att samtliga ungdomar ska ha tak över huvudet,
mat, sängplats och utbildning vilket illustreras av följande citat från olika verksamheters perspektiv:
”Innan fanns det ett arbetssätt och det fanns tillräckligt med personal och man
följde tider. Sedan, virrigt oordning, vårdplaner, genomförandeplaner och uppföljningar har inte gjorts i tid. Rättssäkert galet, ingen koll. Alla fick sina basala
behov tillgodosedda.” (föreståndare EKB HVB)
”Det fanns ett väldigt bra system. Detaljerade beskrivningar av ungdomarna. De
rutiner som fanns följdes och fungerade. När den här skrällen kom då fungerade
det inte särskilt bra men det fanns det en förståelse för, nu när det lugnat sig hade
vi räknat med att det skulle fungera igen men det har det inte gjort /…/.det har
blivit sämre över tid med mottagandet och organiseringen av det. Sämre flöde,
sämre kommunikation och fler oklarheter.” (föreståndare EKB HVB)
”Skillnaden över tid är boendekvalité, det är den stora skillnaden. Personalen på
boenden som fanns från början hade ypperlig kompetens jämfört med hur det
blev sedan. Det var ingen personalomsättning tidigare, det var stabilt och nu går
vi väl tillbaka till det.” (god man)

Det stora ökade antalet ensamkommande barn som anvisades till Linköpings
kommun under hösten 2015 krävde en snabb expansion av samtliga verksamheter.
En socialsekreterare beskriver hur det ökade antalet ensamkommande påverkade
deras organisering av arbetet så här:
”Det har varit på många olika sätt känns det som, det har hänt så mycket under
den här tiden. Vi har ju förändrat våran arbetsgrupp och hur vi fördelar och tar
emot barnen. Vi jobbade väldigt akutstyrt en period och vi åkte och gjorde det
mesta. Vi omorganiserade oss hösten 2015 då det ej blev hållbart längre vilket
ledde till ett mer ordnat mottagande kan jag väl tycka. Vi delade upp så att mottagningen på socialkontoret åkte på de akuta grejerna.” (socialsekreterare)
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Samma situation beskriver denna lärare utifrån sitt perspektiv:
”Vi försökte jobba på som vi hade gjort och så märker vi att det blev en väldig kö.
Då fick vi helt plötsligt bestämma att aha vi hade tidigare haft 2 grupper i det vi kallar slussen, vi klonade oss och gjorde så att säga 4 grupper men eleverna fick hälften
så mycket tid men vi var tvungna att göra det bästa av det vi hade.” (lärare)

Samtliga verksamheter beskriver även att det under hösten och vintern 2015/2016
blev en stor uppslutning från andra enheter på socialförvaltningen och samhället
i stort. Det gjorde att alla som kom fick sängplats och mat. Samtidigt innebar det
också att det blev ett annat mottagande av de ensamkommande som kom under
hösten/vintern 2015 jämfört med de barn och ungdomar som kom tidigare. En
annan aspekt som tas upp av alla aktörer förutom skolan är att det ökade antalet
ungdomar ledde till en mer restriktiv syn på lagstiftningen. En socialsekreterare
uttrycker det så här:
”Mer generösare tidigare. Vi har varit tvungna att förändra syn på ungdomarna.
Tidigare kunde vi välja att bedöma att de var i behov av fortsatt vår men det gör
vi inte idag. Och ändra synen på vad vi beviljar bistånd till och inte. Jag tänker
att det har blivit så som LMA-lagstiftningen var tänkt för SoL ska ju inte gå in
när det finnas annat stöd som utgår.” (socialsekreterare)

Personal från samtliga verksamheter uttrycker samtidigt en oro över att restriktiviteten skapar andra problem framöver som en försenad integration och att det i
förlängningen leder till en fördyring i samhället att inte satsa på de ungdomar som
kommer. Mottagandet påverkades också genom att många barn fick vänta på att
få god man, socialsekreterare och skolgång. Handläggningstiden för ensamkommande barn hos Migrationsverket var tidigare kortare än vad den varit de senaste
två åren. I genomsnitt är handläggningstiden 483 dagar (Migrationsverkets nyhetsbrev, maj 2017). En god man beskriver hur detta påverkar hans uppdrag:
”Det tar lång tid att få besked vilket påverkar måendet och gör att vi får lägga
ned mycket arbete på att lugna och ha samtal.” (god man)

Socialsekreterare, gode män och föreståndare upplever också att en konsekvens
blev att det inte skedde någon sortering av ungdomarna. Det fanns en tanke om
att en del boenden skulle vara för yngre och andra för äldre men när det blev en
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sådan anstormning gick det inte att sortera och planera utan de som kom placerades där det fanns plats. Det blev många nya aktörer utan erfarenhet upplever både
föreståndare, socialsekreterare och gode män.
Det har sedan svängt i och med beslutet om identitetskontroller vid Sveriges gräns
som lett till ett minimalt inflöde av nya ungdomar vilket leder till att kommunen
måste anpassa sina verksamheter till ett mindre antal ungdomar inom samtliga
verksamheter som är involverade i mottagandet och omsorgen av ensamkommande barn. Det innebär ytterligare omorganiseringar, nedskärningar och omstruktureringar av verksamheter utifrån andra behov hos målgruppen och det
minskade antalet ensamkommande barn.
Samarbete
Alla informanter betonar vikten av att samarbeta kring de ensamkommande barnen och det är när samarbetet fungerar bra som arbetet flyter på. Flera informanter
refererar till det ”tredelade föräldraskapet”. Det tredelade föräldraskapet är ett begrepp som används särskilt när det handlar om ensamkommande barn och syftar
till det delade ansvaret för barnet mellan god man, socialtjänsten och boende/familjehem. Det påverkar i sin tur de ensamkommande barnen genom att de kan få
samma budskap från samtliga professionella som är involverade kring dem eller
olika budskap.
I intervjuerna är det tydligt att samarbetet fungerar olika väl beroende på vilken
verksamhet som ska samarbeta med vilken annan verksamhet. När det gäller gode
män framkommer det att samarbetet mellan gode män och andra verksamheter
fungerar i princip bra oavsett vilken annan verksamhet som de gode männen samarbetar med. Det finns dock beskrivningar om undantag men de är ett fåtal. En
förklaring som ges till det är att den gode mannen inte fullt ut har förstått sitt
uppdrag på grund av olika anledningar. En föreståndare beskriver samarbetet med
de gode männen så här:
”Gott samarbete, vi har mycket riktlinjer och mandatfördelningar som vi signerar
och skriver på tillsammans så ett tydligt förhållningssätt. Blev svårare när det
kom så många nya gode män. Gott samarbete med överförmyndarenheten. Personligt plan om det ej fungerat.” (föreståndare EKB HVB)

Både från socialsekreterare och från föreståndarna på HVB-boendena beskrivs samarbetet mellan dem som svårt. En socialsekreterare beskriver samarbetet så här:
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”Vi har varit ganska otillgängliga. Om jag hade jobbat på ett boende så hade jag
kanske känt mig lite utlämnad, att ta emot ungdomar på det sätt de fick göra, det
är inte det bästa. De har ibland önskemål och förväntningar på att vi ska gå in och
lösa saker men vi har ju fått begränsa väldigt mycket att det är en boendefråga
det måste ni hantera. Det hade varit önskvärt att man kunde ha ett annat samarbete.” (socialsekreterare)

Här finns en önskan om att samarbetet skulle sett annorlunda ut och en förståelse
för att det finns ett missnöje från boendenas sida. Det tycks dock finnas en otydlighet kring vad som ingår i respektive roll och olika förväntningar på vad den
andre ska göra. Från två olika föreståndare på HVB beskrivs samarbetet med Socialförvaltningen så här:
”Kommunikationen med Socialförvaltningen är svår. Handläggare går inte att nå,
får olika budskap vilket är förvirrande. Det fungerade bäst året innan hösten
2015. Otydligt vem man ska ringa om vad.” (föreståndare EKB HVB)
”Olika budskap från olika personer på socialkontoret. De verkar ej vara överens
internt mellan chefer, bokoordinator och socialsekreterare. Det verkar inte fungera med kommunikationen emellan.” (föreståndare EKB HVB)

Det framkommer ovan att samarbetet mellan Socialförvaltningen och boendena
för ensamkommande barn påverkades av det stora antalet barn som kom under
2015. Samarbetet mellan skolan och boendena beskrivs både i form av att det har
varit svårt att samarbete men av andra som att det fungerat bra. En lärare beskriver
hur samarbetet påverkats så här:
”Ett stort problem är alla boenden. På den gamla goda tiden, man får inte säga så
men du förstår vad jag menar, att då var det så här att i något läge hann vi åka ut
och hälsa på jaha Hagaberg öppna upp vi åker dit och hälsar på och träffar personalen och får en kontakt… det var ju allmänt en röra kring det här, så, just kring
boenden och få ut information och kontakt med boenden har varit mycket svårare.” (lärare)

Båda informanterna från skolan beskriver att de inte får information om att ungdomen flyttar och det har inte heller fungerat med frånvarorapporteringen. Nedanstående citat påvisar att det finns en medvetenhet från boendenas sida om att de
inte heller kunde fullfölja sin del i förhållande till skolan:
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”Samarbetet har haltat ganska mycket och jag tror att vi varit en del i det. Vi har
inte informerat skolan och måste påminna oss om det.” (föreståndare EKB HVB)

Ett av HVB-boendena har haft en person som varit i skolan under skoldagar vilket
har påverkat och förbättrat samarbetet mellan skolan och HVB-boendet. Det tycks
även ha varit till gagn för ungdomarna då personalen har vetat mer om vad som
händer i skolan och vad som ska göras.
Samarbetet mellan Socialförvaltningen och skolan beskrivs på följande sätt:
”När jag har skrivit orosanmälan har jag fått information från dem och att de har
mottagit, jaa överlag bra. Att nå dem har inte varit så lätt.” (lärare)
”Jag känner att jag inte haft så mycket kontakt med skolan det här senaste året. Innan så var vi med vid inskrivningssamtalen på skolan och det har jag inte varit det
närmsta året så jag har väldigt lite kontakt med skolan… när vi haft möten har det
fungerat bra. Vi har haft tid att gå in mer tidigare men nu har det blivit tydligare
både för oss och gode männen att de klarar faktiskt det här.” (socialsekreterare)

När antalet ensamkommande barn ökade gjorde det socialsekreterarna mindre tillgängliga både i att kunna svara i telefon och delta vid möten. I intervjuerna med
samtliga verksamheter framkommer en förändring av samarbetet över tid. Innan
hösten 2015 möjliggjorde storleken på organisationen kring ensamkommande
barn och det begränsade antalet ungdomar som kom ett närmare samarbete. Det
var under den perioden färre antal personer boenden, gode män och skolor involverade i mottagandet av ensamkommande barn. I och med det skapades personliga relationer mellan involverade i samtliga verksamheter vilket i sin tur genererade ett gott samarbete. Det fanns också utrymme i verksamheterna för att ha gemensamma möten för att diskutera förväntningar på varandra och förtydligande
diskussioner kring rollfördelning och mandatfördelning av uppdraget hos respektive verksamhet.
De ensamkommande barnens behov
Samtliga verksamheter uttrycker att de ensamkommande barnen som kommit har
fått sina grundläggande behov tillgodosedda när det gäller boende, mat, kläder,
sjukvård. Många av ungdomarna som kom 2015/2016 hade stora förväntningar
på hur ett mottagande av dem i Sverige skulle se ut. Det ledde till att många blev
besvikna och förmodligen fick de också delvis ett annat mottagande än vad de
som kom innan 2015 fick. Både gode män, socialsekreterare och föreståndare på
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HVB reflekterar över att mottagandet var generösare tidigare. Både vad gäller
ekonomi och stöd efter 18 års ålder. Att vänta upplever all personal utgör en negativ påverkan.
De som arbetat länge med ensamkommande ser att det över tid skett en förändring
där asylprocessen tar orimligt lång tid vilket påverkar ungdomarna och därmed
även personalens arbete med ungdomarna. De ensamkommande fick också under
2015/2016 vänta ibland flera månader på skolgång. Väntetiderna hos specialistpsykiatrin har också varit långa. Vidare påtalas att det hos de ensamkommande
barnen finns en stor psykisk ohälsa med ständig oro, ångest, sömnsvårigheter och
självskadebeteende. En socialsekreterare beskriver hur hon upplever att behoven
förändras över tid så här:
”Jag upplever att behoven förändras när de landat efter cirka 6 månader, dåligt mående, stressade över asylprocessen, svårt att lära sig svenska. Man har haft en
tanke om att bara jag kommer till Sverige så ska jag utbilda mig och få ett bra jobb
men man hade inte tänkt på att jag först måste lära mig ett helt nytt språk för att
kunna få den här utbildningen innan jag kan få det här jobbet.” (socialsekreterare)

Utöver behovet av stöd för att förbättra det psykiska måendet uttrycker både personal, boende och socialsekreterare att det finns ett behov hos ungdomarna av att
prata om sexualitet och kön. Andra behov som nämns är behovet av kontakt med
jämnåriga liksom även det stora behovet att lära sig svenska. När ungdomen närmar sig 18-årsdagen upplever personal från alla verksamheter att det avspeglar
sig i ett sämre psykiskt mående.
Flera från olika verksamheter uppger att det blir problematiskt att se ensamkommande barn som en grupp då de är individer och har olika behov. En av de gode
männen uttrycker att det funnits en stor lyhördhet för barnets individuella behov
hos alla inblandade kring barnet medan det hos de andra gode männen inte förekommer något sådant resonemang.
Hindrande faktorer
De hindrande faktorerna respektive framgångsfaktorerna står många gånger i motsats till varandra men eftersom det inte alltid är så belyses ändå båda sidorna av
samma sak. Det som beskrivs som hindrande faktorer kan också sägas påverka
mottagandet av ensamkommande barn på flera olika sätt och i flera olika verksamheter.
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Ett exempel på det som tas upp inom samtliga personalgrupper som intervjuats är
att det varit olika regler på olika HVB-boenden för ensamkommande barn. En
anledning till det varit så är att Linköpings kommun är en organisation som använder sig av offentlig upphandling av välfärdstjänster i form av modellen beställare och utförare. Det innebär att olika aktörer, både privata och kommunala, får
inkomma med anbud och en upphandling av olika välfärdstjänster sker. Upphandlingen har, när det gäller ensamkommande barn, inte varit detaljstyrd i form av
vilka regler som ska gälla på HVB-boenden eller vad som ingår i vården. En del
privata aktörer har valt att vara mer generösa än andra. Det handlar om alltifrån
vilka aktiviteter boendet erbjuder till tillgång till cykel eller egen mobiltelefon.
Det påverkar sedan gruppen ensamkommande barn på det sättet att de inte är
nöjda med det boendet de bor i och vill bo i ett annat boende som de hört är bättre
än det de bor i. En del ungdomar har sedan fått gehör för sina önskemål om att få
byta boende medan andra inte har fått byta. Det påverkar personal i samtliga verksamheter som intervjuats. En sådan otydlighet gör att ungdomarna försöker på
olika sätt att få gehör för sin önskan att vilja byta boende. Om de olika verksamheterna som möter ungdomen inte är eniga i det uppstår förvirring och otydlighet
vilket kan skapa handlingsutrymme för ungdomen att spela ut de olika vuxna mot
varandra för att få sin vilja igenom.
Samtliga gode män som intervjuats uttrycker en liknande situation kring tolkningen av dagersättningen från Migrationsverket.
”Ej gemensam syn i vad dagersättningen ska gå till vilket skapar förväntningar,
då blir man en skit i deras ögon och då blir det ju de här som har en de är så
snälla och det förstör ju för andra.” (god man)

En snäv tolkning av dagersättningen påverkar således relationen mellan gode
mannen och ungdomen. Ett annat exempel på en hindrande faktor som tas upp av
flera informanter från olika verksamheter är personalomsättningen på boendena
för ensamkommande. Det ökade behovet av platser för ensamkommande ungdomar ledde till att kommunen snabbt behövde ordna fram platser för de ensamkommande barnen och således behövde ordna boenden med personal. En föreståndare
beskriver det så här:
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”Stresstarta upp boenden, jag uttryckte vad som behövs för att det ska bli bra
med fick ej gehör i organisationen. Det ledde till en stressrekrytering av personal
och ledde till hög personalomsättning.” (föreståndare EKB HVB)

Stressrekryteringen, det stora ökade behovet av platser samt bristen på kompetent
personal som kunde arbeta på boendena är något som flera informanter anser bidrog till personalomsättningen. Det i sin tur påverkar ungdomarna. En socialsekreterare beskriver situationen så här:
”Stor personalomsättning, jag tycker att det varit svårt nu när det varit så många
boenden och personalen byts ut för ungdomarna är ganska beroende av att knyta
an till någon vuxen och ha någon som de kan vända sig till och prata med. Det är
många ungdomar som sagt att jag kan inte öppna mig för personalen för den byts
ut direkt eller jag har bytt kontaktperson jättemånga gånger och nu orkar jag inte
ta in någon ny person och det tycker jag är ett problem.” (socialsekreterare)

Nästan alla informanter uttrycker att i och med att antalet boenden ökade samt att
det kom till temporära boendelösningar sjönk kvalitén på boendena. De temporära
boendena ledde till flera omplaceringar av ungdomar. En annan aspekt som flera
föreståndare tar upp som en hindrande faktor är att de inte fått rätt information om
ungdomen som de ska ta emot. En föreståndare uttrycker det så här:
”Vi har ej fått rätt information för att kunna göra adekvata riskbedömningar.
Ungdomar som spårat ur på andra boenden omplaceras till ett nytt boende utan
att det nya boendet får information om att det varit så.” (föreståndare EKB HVB)

Det kan också vara en bidragande orsak till att ensamkommande barn fått omplaceras. I intervjuerna med lärare framkommer att det inte är enbart socialtjänsten
som omplacerar de ensamkommande barnen utan det har även varit många byten
av skolor för de ensamkommande barnen. En lärare beskriver följande:
”Det här med att man flyttas runt … så ska jag säga att våra elever mår inte så
bra av det här. De trygga som är lugna i sig de kan finna det inspirerande att byta
plats, byta lärare men de som har en oro i sig och kanske har börjat lita på lärarna
här och trivas här så ska de flyttas någon annanstans … några går nästan tillbaks i
utvecklingen för att det känns otryggt och sedan kan det till och med vara så som
det är nu att sen i nästa steg när man kommer till fortsättningen så kommer några
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tillbaks så nu möter man några gamla elever som kanske har varit på Berzeliusskolan ett år och nu kommer tillbaka och de kanske kommer tillbaka mitt i en termin alltså läsår, jag ska säga det borde inte få vara byten i ett läsår.” (lärare)
”När det är rörigt kring ungdomarna kan jag ändå se att det fortfarande finns en
otydlighet vems ansvarsområde som är vems, jag ser det ändå som en konsekvens av att de här boendena fick kasta upp sina verksamheter och inte sätta rutinerna. Sen tycker jag att det har blivit bättre sista halvåret.” (socialsekreterare)

En annan hindrande faktor som tas upp är att de ensamkommande ses som en
grupp och att de är hänvisade till att umgås och göra aktiviteter med andra ensamkommande barn. Det beskrivs så här av en föreståndare:
”Att de ses som en grupp, de är individer, klumpas ihop och ska göra saker tillsammans.” (föreståndare EKB HVB)

Något som samtliga verksamheter tar upp som en stor hindrande faktor är kommunens beslut att avsluta de ungdomar som från den ena dagen till den andra blir
uppskrivna i ålder och omedelbart hänvisas till Migrationsverket. Dels är problemet att det sker hastigt och varken ungdomen eller andra runt om får någon ställtid. Sedan poängterar flera informanter att det försenar integrationen ytterligare
eftersom det kan betyda att du behöver byta skola beroende på vilken placering
du får av Migrationsverket. Det gör också att det inte finns tid till några avslutningsmöten från Socialförvaltningens sida eller boendets sida utan ungdomen ska
på några timmar flytta.
Framgångsfaktorer
Som motsats till hindrande faktorer framkom att det som fungerat väl har varit
hög personaltäthet och små boenden vilket framförs av samtliga föreståndare för
HVB. Vidare beskriver de att en framgångsfaktor är liten personalomsättning och
det då till motsats ovan med hög personalomsättning kan tänkas ge flera positiva
effekter som står i motsats till ovan beskrivna problem. Det är en del av boendena
som enligt föreståndarna inte haft någon större personalomsättning och anledningen till det är att de jobbat aktivt med att behålla personal genom att utbilda
personalen och göra dem delaktiga i organisationen.
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Tre av fyra föreståndare uttrycker på olika sätt att erfarenhet av att arbeta med
ensamkommande barn skapar trygghet. Det gör att personal som arbetar med ensamkommande barn kan hantera situationer som uppstår genom att en lärprocess
uppstår. Ett exempel på hur lärprocessen sett ut ger en föreståndare uttryck för:
”I början hade vi mycket fokus på posttraumatiskt stresssyndrom. Vi tog mycket
kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin och Flyktingmedicinskt centrum när
det egentligen kanske är en helt normal sorgereaktion. Vi blåste upp saker i början medan vi sätter oss ned med ungdomarna och pratar och för mellanmänskliga
samtal. Det här med att få struktur i vardagen först.” (föreståndare EKB HVB)

Detsamma uttrycker samtliga gode män. Två av gode männen som intervjuats har
flera uppdrag och uppger att det ger ”synergieffekter”. Det gör att en lärprocess
sker. De får en kunskap och erfarenhet av olika steg i uppdraget och vilka kontakter som behöver tas. En av de gode männen har enbart ett uppdrag men är positiv
till att ta sig an fler uppdrag och ser också fördelar med erfarenhet från tidigare
uppdrag vid eventuella nya åtaganden. Vidare beskrivs uppdraget som god man
som att det kan vara ensamt och där poängterar samtliga gode män vikten av kontakt med andra gode män för att stötta varandra och minska känslan av att känna
sig utlämnad åt sig själv i sitt uppdrag. Det ger också möjlighet till att lära av
andras erfarenheter och alternativa förhållningssätt.
Socialsekreterarna framför att det blev en stor förändring för dem när mottagningen tog över det akuta. Det ökade antalet ensamkommande gjorde att verksamheten fick omorganisera sig för att kunna hantera mottagandet. Inom myndighetsutövningen ledde det till en uppdelning inom gruppen socialsekreterare.
”Det är väl en framgångsfaktor när man gör rätt saker också och att det var bra att
vi delade upp vissa saker så att det blev mer renodlat med en bokoordinator som
hade koll på det och mottagningen och att vi kunde utreda och jobba med utredning och uppföljning.” (socialsekreterare)

Både socialsekreterare, föreståndare och gode män uttrycker att inrättandet av en
bokoordinator på Socialförvaltningen, det vill säga någon att vända sig till som
har koll på hur det ser ut med lediga platser och en prioriteringslista, har varit
mycket positivt.
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Ett HVB-boende hade en person från boendet som var med i skolan. Det gjorde att
samarbetet mellan boendet och skolan fungerade väl och ledde även till en annan
kunskap kring vad som pågick i skolan och hur ungdomens behov av stöd för att
kunna klara studierna såg ut. Det krävdes egentligen inte några större extra resurser
då utgångspunkten var att ungdomarna är i skolan och inte på boendet under skoltid.
Det var dock enklare när språkintroduktion enbart fanns på en gymnasieskola.
En framgångsfaktor som beskrivs av minst en informant från varje verksamhet är
relationer. Samtliga gode män uttrycker att rollen som god man inte enbart handlar
om att handha ekonomi eller företräda den unge i rättsliga sammanhang utan en
stor del handlar om att skapa en relation och att utifrån den relationen vara en god
vuxen förebild, visa på och pratar med den unge om vad som är lämpligt respektive icke lämpligt beteende. En lärare uttrycker det så här:
”Bygga bra relationer med ungdomarna var vi än är om jag är lärare eller socialsekreterare eller vad jag än är så måste vi bygga bra relationer med våra ensamkommande.” (lärare)

Informanterna betonar att det handlar om både relationer mellan professionella
såväl som relationer mellan vuxna och ungdomar. Samarbetet underlättas av relationer. Tidigare var det ett fåtal personer från respektive verksamhet som var
involverade i de ensamkommande ungdomarna. Det möjliggjorde att personliga
relationer skapades mellan olika verksamheter och gav en överblick.
När antalet ensamkommande barn steg och i och med det även antalet boenden
samt antalet skolor involverade i mottagandet av dessa elever, samt antalet gode
män blev det omöjligt. Personal från samtliga verksamheter understryker att samarbetet underlättas av att ha gemensamma möten för att prata om förväntningar
och ansvarsfördelning mellan olika verksamheter men även ha gemensamma möten runt och tillsammans med de ensamkommande barnen.
Flera föreståndare uttrycker att en stor framgångsfaktor är att lägga ned mycket
tid på aktiviteter som främjar integrationen.
”Vi lägger ned en oerhörd mängd tid på integration, att lära dem att så här funkar
det i Sverige, det här förväntas du i Sverige, så här säger man inte i Sverige om
du uttrycker dig så här så betyder det det här i Sverige. Alltså vi lägger ned hur
mycket tid som helst på det för att hjälpa dem kom att komma in i vårat samhälle,
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för att de ska få en sund människosyn och en sund kvinnosyn och vi lyckas.” (föreståndare EKB HVB)

Ett exempel på ett bra hjälpmedel i den processen är materialet ”Hitta rätt” men
även projektet ”Chilla på riktigt” som Linköpings kommun under sommaren erbjudit alla ungdomar i Linköpings kommun – alltså inte specifikt riktat sig till
gruppen ensamkommande barn.
Integrationsprojekt
Det som också framkommer men som inte var en del av syftet är att det finns en
mängd olika ”projekt” hos respektive verksamhet för de ensamkommande ungdomarna och för att stötta, aktivera och försöka integrera dem på olika sätt. En del
av dessa integrationsprojekt verkar ha fallit mer väl ut än andra. Det finns beskrivningar om både lyckade och mindre lyckade projekt.
Många gånger har uppstarten till projekten varit kontakter och kontaktnät mellan
olika personer och verksamheter. Det handlar om matlagningskurs, verksamheter
inom kyrkan som syftar till att ge stöd till asylsökande barn, olika mentorsprojekt
samt praktik eller sysselsättning under lov. Det gör att beroende på vilka du möter
som ensamkommande barn eller vilket HVB-boende du bor på genererar olika
möjligheter till att få information eller möjlighet att delta i de här olika projekten.
Sammanfattning
 Det har funnits en struktur för mottagandet av ensamkommande barn i Linköping över tid. Under hösten/vinter 2015/2016 utsattes organisationen för
hårt tryck i och med det stora antalet ensamkommande barn som anlände
under den här perioden. Det ledde till en snabb utökning av samtliga verksamheter som kom i kontakt med de ensamkommande barnen.
 Samarbete framhålls som en avgörande faktor i arbetet med ensamkommande
barn. Samarbetet mellan Socialförvaltningen och de olika boendena har inte
fungerat tillfredställande medan samarbetet mellan gode män och övriga fungerat bra. Samarbetet mellan skolan och Socialförvaltningen har varit mindre
än tidigare då det inte har funnits tid och samarbetet mellan skolan och boendena beskrivs delvis som bristfälligt på grund av brister i kommunikation.
 Den långa asylprocessen påverkar personalens arbete men främst ungdomarnas mående och motivation.
 De hindrande faktorerna och framgångsfaktorerna står många gånger i motsats till varandra.
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 De hindrande faktorerna som framkommer är: olika regler och olika vad
som ingår i vårdkostnaden på olika boenden, brist på samarbete, otydlig
ansvarsfördelning, olika tolkning av dagersättningen, snabb uppstart av nya
boenden, brist på kompetent personal, hög personalomsättning, brist på information om ungdomar innan placering, många omplaceringar både boende och skolbyten, ungdomarna ses som en grupp och är hänvisade till den
egna gruppen för aktiviteter, omgående utskrivning av asylsökande ungdomar som fyller 18 år.
 Framgångsfaktorer som framkommer är: mottagandet från tågstationen till
placering av ungdomen, hög personaltäthet och små boenden, bokoordinatorn på Socialförvaltningen, låg personalomsättning, utbildning som ett sätt
att behålla personal, att ha en person från boendet som också är i skolan, att
arbeta med det interaktiva materialet ”hitta rätt”, erfarenhetsutbyte gode
män emellan, bygga upp en relation med ungdomen, gott samarbete, gemensamma möten, stabila boendelösningar, projektet ”chilla på riktigt”,
nätverk och samverkansträffar.
 Det finns flera små integrationsprojekt som drivs ute i verksamheterna av
olika personer men alla ungdomar har inte möjlighet att delta.

Intervjuer med ensamkommande ungdomar
I intervjuerna med ungdomarna framträder följande kategorier: mottagandet, boende, hälsa, skola, fritid, relationer och kön, integration, framtid.
Presentation av ungdomarna
Informanterna i studien är 11 ungdomar, 10 män och 1 kvinna. Nedan följer en tabell
över vilket år ungdomarna är födda samt om de har uppehållstillstånd eller ej.
Tabell 3, födelseår och status.

Uppehållstillstånd
Asylsökande
Totalt

Född 1998 Född 1999
5
0
1
5
6
5

En av ungdomarna uttrycker osäkerhet kring vilken ålder hen ska uppge eftersom
hen blivit uppskriven två år i ålder av Migrationsverket. Beslutet har överklagats
men ungdomen har vid intervjutillfället inte fått något svar på sin överklagan. Vid
ankomst till Sverige uppgav hen födelseår 2000. Informanterna kommer från länder som står för en betydande andel av asylsökande ensamkommande barn som
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kommer till Sverige. Ingen informant kommer från Somalia som ligger på tredje
plats när det gäller antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige.
Tabell 4. Ursprungsland.

Land
Syrien
Afghanistan
Eritrea
Vitryssland

Antal
2
6
2
1

Tabell 5, Ankomst till Sverige

År och
månad
Antal

2014
juli
1

2014 2015
nov. mars
1
1

2015
juni
2

2015
okt.
1

2015
nov.
2

2015
dec.
1

2016 2016
jan. feb.
1
1

De två ensamkommande ungdomarna som kom 2014 har båda permanenta uppehållstillstånd, medan de båda som kom i början av 2016 fortfarande är asylsökande.
Av de 7 ungdomar som kom år 2015 har 3 fått permanenta uppehållstillstånd och de
kommer ursprungligen från Eritrea eller Syrien. De resterande 4 kommer från Afghanistan och samtliga är fortfarande asylsökande vid intervjutillfället.
Den som just nu varit längst i asylprocessen har varit aktuell sedan juni 2015 vilket innebär en handläggningstid på drygt 2 år. Det kan bero på att ungdomen överklagat flera gånger men den är ändå betydligt högre än den siffra som Migrationsverket redovisar som genomsnittlig handläggningstid för ett asylärende för ensamkommande barn. Det innebär att den här ungdomen hunnit fylla 18 år innan
processen avgjorts.
Tabell 6. Nuvarande boendeform.

Boendeform
HVB-boende
Familjehem
Boende för vuxna asylsökande
Stödboende
Eget boende/familj

Antal
3
2
1
1
4
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Av 11 intervjuade informanter tillhör 4 stycken Migrationsverkets ansvarsområde
medan resterande 7 faller inom ramen för kommunens ansvar. Av de som bor i
eget boende/familj är det en av informanterna som bor hos sin bror medan resterande 2 bor i familjer som ställt upp frivilligt. Om dessa familjer inte ställt upp
hade dessa två ungdomar placerats på ett boende för vuxna asylsökande.
Det är 3 ungdomar som under asylprocessen gått från att ha varit ensamkommande barn till att betecknas som vuxna eller som gått från kommunens omsorg
till Migrationsverkets omsorg. En av ungdomarna har efter att ha fått permanent
uppehållstillstånd även fått hit sin familj, sin mamma och sina syskon, och bor nu
tillsammans med dem. En av de som bor i familjehem är placerad i ett så kallat
nätverkshem, vilket innebär att den ungdomen bor hos en anhörig.
Informanterna i studien har erfarenhet av att bo på följande HVB-boenden som
Linköping kommun ansvarat för: Vidingsjö stödboende Leanlink, Polstjärnan,
Olivlunden Nya Tannefors, Olivlunden Bjärka Säby, Tornby Stadsmissionen, Hagaberg Leanlink, Pysslingen Ljungsbro Leanlink, Berga Active Omsorg, KFUM,
Abisko. En av ungdomarna har bott på 4 olika boenden, men det vanligaste är att
ungdomarna bott på 2 eller 3 olika boenden sedan de kom till Sverige. En av ungdomarna har bott på 1 boende och 1 har bott hos sin bror sedan ankomsten till
Sverige.
Mottagandet
Med undantag från två ungdomar är resterande ungdomar i stort nöjda med det
mottagande de har fått. Så här beskriver tre ungdomar hur det varit att komma till
Sverige och hur de ser på det stöd som de fått:
”För mig var det en chans att komma till Sverige. Du har en chans bara att du bor
i Sverige. Jag kände mig välkommen och Sverige tog hand om mig och hjälpte
mig med saker jag behövde … Jag har bott två år i Sverige av mitt liv och de två
åren är bättre än hela livet.” (U1)
”Jag vill inte ändra på något. Jag fick börja skolan direkt när jag kom. Jag trivdes
på mitt boende. Jag fick uppehållstillstånd efter 4-5 månader och det är så jag
tycker att det ska vara.” (U2)
”95 % har Linköpings kommun lyckats med mottagandet. Det är en ok nivå. Det
vore ohövligt att klaga. Det är små saker som varit dåligt. Jag skulle komma till
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Sverige igen även om det såg likadant ut och jag visste det jag vet idag. Det som
saknas är integrationen. Jag har behov av att ha mer kontakt med jämnåriga och
kunna öva mig på språket.” (U11)

En annan ungdom som inte är lika positiv uttrycker vad som påverkat dennes upplevelse så här:
”Jag tycker att det tar för lång tid med allting i Sverige. Det är inte bra för barn,
särskilt inte för de som är under 15 år.” (U4)

Två av de ovanstående ungdomarna har uppehållstillstånd medan de andra två inte
har det. En av dem beskriver ett mottagande som har fungerat i samtliga avseenden både vad gäller Migrationsverkets ansvarsområde och kommunens del. Det
är ytterligare en informant som har samma upplevelse medan de flesta andra beskriver en lång väntan på att få besked. Det samtliga ungdomar beskriver som det
avgörande för dem är beslutet om de får uppehållstillstånd eller inte, då det ständigt finns närvarande. En ungdom berättar följande:
”Det är jobbigt att vänta. Det är det som gör hela skillnaden att få besked att
stanna. /.../Du kan inte planera något och mår dåligt.”(U8)

På uppmaning är det ett fåtal som reflekterar över hur det hade varit att komma
till Sverige om de hade fått klara sig helt själva. Att inte fler gör det kan bero på
språket, att de helt enkelt inte förstår frågan även om den ställs flera gånger på
olika sätt. För en del verkar det vara en kulturell skillnad. Det är några ungdomar
som till och med uttrycker att det är ohövligt att klaga när ett land tagit emot dem.
En ungdom uttrycker sig så här:
”Det behöver finnas något för ungdomar när de kommer. Både familj och HVBboende är bra. Man behöver något sådant när man kommer. Man klarar det inte
ensam. Det är en kulturchock, vädret, mörkret, tomt på folk.”(U7)

Det är flera informanter som beskriver att den första tiden var en stor omställning
eftersom livet i Sverige skiljer sig åt jämfört med livet i landet som ungdomen
kommer ifrån. En ungdom beskriver så här:
”Bodde i skogen. Det var en stor omställning då jag inte är van vid att bo i skogen … Jag är van vid att bo i en storstad och kunna gå ut och träffa kompisar. Jag
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var isolerad och det gick en buss på morgonen och en buss på kvällen, om man
missar bussen var livet slut ungefär.” (U4)

Flera ungdomar beskriver sitt möte med myndigheter i Sverige, och då främst
Socialförvaltningen, negativt; att inte ha känt sig lyssnad på eller att ha fått byta
socialsekreterare flera gånger. En ungdom berättar följande:
”Personalen på socialkontoret var inte förberedd inför mötet. Jag känner mig besviken för jag upplevde att de behandlade mig som ett papper och inte som en
person. Jag trodde det var demokrati i Sverige och sedan sätter de papper framför
mig som jag måste signera och när jag frågade vad som hände om jag inte skrev
under förklarade de inte utan sa bara att jag var tvungen att skriva under. Jag
kände som att de inte brydde sig om mig utan ”vi är så upptagna”. Jag hade några
möten där och vid mötena fick jag känslan av att de bara ville bli av med mig.
Jag upplever att de sa samma sak till alla och de visste inte ens vilket land jag
kom ifrån. Det var opersonligt och jag kände som att de inte ville lyssna. Det var
som en fabrik, jag ville inte vara där. Chefen var bra. När jag skrev saker fick jag
svar och hjälp snabbt. De berättade en del i början men jag kände att de berättade
inte alla rättigheter.” (U11)

Ovanstående ungdom ger uttryck för att inte ha blivit bemött som en individ utan
som en i mängden med en känsla av att vara till besvär. Några av ungdomarna vet
inte namnet på sin socialsekreterare medan en av ungdomarna skiljer sig från de
andra genom att hen upplever sig ha fått mycket stöd och hjälp från sin socialsekreterare. De ungdomar som fyllt 18 år innan deras asylprocess är helt färdig beskriver samtliga att 18 årsdagen inneburit en stor förändring. En av dem uttrycker
vad 18 årsdagen inneburit för hen:
”När du fyller 18 år stängs dörren om du inte har uppehållstillstånd” (U8)

Att fylla 18 år är för ungdomar med uppehållstillstånd i Sverige eller som är födda
här något positivt. För de ensamkommande ungdomarna utan uppehållstillstånd
är det förknippat med något negativt där du så att säga blir av med förmåner som
du tidigare haft tillgång till men som omedelbart försvinner. Det innebär också att
ungdomen måste byta boende till ett asylboende för vuxna om inte ungdomen
själv ordnar något annat alternativ.
En annan ungdom som kommit hit via anknytning till någon familjemedlem uttrycker sin önskan om hjälp så här:
36

”Jag skulle vilja ha hjälp, jag skulle vilja ha en person som kan tipsa mig om
olika saker i samhället och jag skulle vilja spela fotboll. Jag skulle också vilja ha
hjälp att lära känna svenskar. Jag känner inga svenskar.” (U6)

Boende
Informanterna har erfarenheter av att bo i familjehem och i boenden för ensamkommande, så kallade hem för vård och boende (HVB-boenden). Erfarenheterna
av både familjehem och boende på HVB varierar. Bland de som bor i familjehem
inkluderas även de två ungdomar som bor inneboende hos var sin familj. En av
ungdomarna som bor i familj/familjehem har negativa erfarenheter medan de övriga tre har positiva erfarenheter. Så här beskriver en ungdom sina negativa erfarenheter av att bo i familjehem:
”I början tyckte jag att familjehemmet var bra men sedan blev det sämre och jag
tycker inte att hon var bra. Vi fick ingen hjälp med att få kontakt med andra ungdomar eller att förstå svenska samhället. Familjehemmet lyssnade inte på oss och
gjorde aldrig några saker på helgen eller efter skolan. Kvinnan vi bodde hos tyckte
inte om folksamlingar och under året jag bodde där var vi ute och åt på restaurang
vid ett tillfälle och det var det enda vi gjorde.” (U4)

För ovanstående ungdom var det flera aspekter som gjorde att erfarenheten av
familjehem var något negativt. Det handlar både om familjehemmets geografiska
läge men även känslan av att inte bli lyssnad på och inte få stöd i att förstå svenska
samhället samt bristen på kontakt med andra ungdomar och samhällslivet i stort.
En av de som bor i familjehem bor i en familj där medlemmar är utrikesfödda men
inte har samma nationalitet som ungdomen själv vilket på samma sätt som att bo
i en svensk familj uppmuntrar språkutvecklingen för att kunna förstå varandra. En
ungdom beskriver sina positiva erfarenheter av att bo i familj/familjehem nedan:
”För mig är det bättre att bo i en familj, en svensk familj. Det hjälper språket på
alla sätt … Jag känner mig som en i familjen. Tidigare brukade jag sakna min familj ofta men nu när jag bor i familj tänker jag mindre på min riktiga familj. Jag
känner mig inte ensam utan jag har en familj.” (U10)

Ovanstående ungdom beskriver känslan av att vara som en i familjen i motsatt till
ungdomen som har negativa erfarenheter där känslan av att inte vara en i familjen
snarare funnits och det var inte en familj utan en ensamstående kvinna som var familjehem vilket i det här fallet verkar ha påverkat upplevelsen av att bo i familjehem.
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Av informanterna är det 8 som har erfarenhet av att bo på HVB-boende för ensamkommande. En av ungdomarna beskriver här sina positiva erfarenheter av boendet:
”Det är positivt med ett boende för ensamkommande då man träffar andra i
samma situation och delar erfarenheter. Man tränar också svenska och det är en
bra miljö för allt som jag behövde fanns. Det fanns mat, det fanns pengar, det
fanns det grundläggande. Jag trivdes bra och tycker inte det skulle vara annorlunda än det var.” (U2)

De flesta ungdomarna uttrycker att de mött både bra och dålig personal på boendet. När personalen varit bra har de personerna varit viktiga och verkar ha gjort
en betydande skillnad. Så här beskriver en ungdom sina erfarenheter:
”De flesta i personalen var bra, några var inte bra. Jag var väldigt stressad när jag
kom och personalen hjälpte mig väldigt bra och behandlade mig som att allt var bra
och fick mig lugn. De pekade på andra saker små saker. De hjälpte mig att se små
saker och inte fokusera på stora saker. Även om de hade mycket att göra tog de sig
tid. Det känns att personalen vill hjälpa och de jobbar inte för pengarna utan lägger
ned sin själ och du blir varm i hjärtat. Jag är 100 % nöjd med boendet.” (U11)

En annan sida av hur det är att bo på ett boende för ensamkommande beskriver
den här ungdomen:
”Det är bråkigt bland ungdomarna, de kastar mat och smutsar ned toaletterna.
Det är jobbigt att de andra är otacksamma och förstör. Jag är ledsen. Varför gör
de så? 6-7 gånger har det kommit poliser till boendet och det är samma sak där
jag bor nu. Jag lägger mig inte i. Landet blir dåligt om de får göra som de vill,
smutsa ned och förstöra./.../På mitt boende nu säger de att det inte finns pengar
för att göra aktiviteter.” (U3)

Flera ungdomar som beskriver att det varit konflikter mellan ungdomar och mellan ungdomar och personal på HVB-boenden och att det påverkar dem. En del
väljer att försöka ställa sig utanför men uttrycker att det ändå påverkar dem och
det att blir en rörig boendemiljö. Ungdomarna har olika åsikter om att bo tillsammans med olika nationaliteter. Många av ungdomarna uttrycker att det är berikande medan andra tycker att det ger upphov till mer konflikter än vad som skulle
varit om det enbart hade varit en nationalitet/folkslag som bodde tillsammans.
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Två ungdomar uttrycker att de tycker att reglerna för boendena är för stränga. Det
handlar om vilken tid de ska vara inne på kvällen och att de inte kunde ha kompisar på besök mer än en natt. Flera andra ungdomar uttrycker att de tycker att det
varit ok regler och att utan regler hade det blivit kaos. En ungdom säger så här:
”Jag tycker att personalen behöver vara lite starkare och lite starkare regler på
boendet och samma i skolan” (U3)

Denna ungdom efterfrågar snarare mer regler och struktur än det som varit. En
ungdom som haft dåliga erfarenheter av sitt boende beskriver sina önskemål om
hur det ska se ut för boende för ensamkommande:
”Om personalen ska jobba på boenden behöver de kunna hjälpa barnen på boendet på alla sätt. De behöver ha studerat själva och kunna hjälpa med både läxor
och ta sig fram i samhället. Sedan behöver de bry sig om ungdomar. Det är bättre
med mindre boenden. Det var inte tillräckligt med personal på boendet. Det var
en personal och den personalen kunde då inte lämna boendet. Det fanns inga bussar och jag behövde skjuts till fotbollsträningen men det fanns ingen personal
som kunde skjutsa. Jag kunde inte träna fotboll vissa gånger /.../Några i personalen var bättre än andra. Sedan efter 2-3 månader slutade folk, de bytte personal
mycket.” (U10)

Av de 8 ungdomarna som bott på HVB-boende för ensamkommande är det 5 som
pratar om vikten av ett eget rum och de problem som uppstår när de behövt dela.
En av informanterna har inga problem med att dela rum och resterande 2 har inte
pratat om eget rum eller ej alls i intervjun. Så här uttrycker en ungdom sin upplevelse av boendet och av att dela rum:
”Boendet, jag gillar inte boendet. De spelar hög musik och skriker de som är
kompisar med varandra. Dela rum är svårt. Jag kan inte sova med någon annan.
Det är svårt med olika viljor, tänt-släckt i rummet, inte överens.” (U9)

Andra ungdomar beskriver även att saker försvunnit från deras rum när de delat
rum och att det ger upphov till misstroende och konflikter.
En stor del av personalens arbete handlar om att förbereda ungdomarna för vuxenlivet i Sverige. Det är 7 av informanterna som tar upp att de fått hjälp med förberedelser inför vuxenlivet som att laga mat, handla, planera ekonomi och städa.
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En av ungdomarna bor i den nya formen av boende, stödboende. Här kommer
denna ungdoms upplevelse av skillnaden mellan HVB-boende och stödboende:
”Jag lärde mig svenska genom att prata med personal och de hjälpte mig varje
dag, de pratade med mig och hjälpte mig med läxorna. De hjälpte mig och lärde
mig laga mat, städa, handla och sådana saker så jag klarar mig själv. De har
hjälpt mig att bli självständig. Vi gjorde också mycket aktiviteter tillsammans,
mycket roliga saker. Det fanns också gemensamhetsutrymmen där vi kunde sitta
tillsammans och kolla film eller spela. Det är annorlunda på Vidingsjö motionscentrum. Det finns inga gemensamma utrymmen och vi gör inga aktiviteter tillsammans. Jag vet inte ens vilka andra som bor där, jag känner dem inte. Det vore
bättre om vi kände varandra. Jag försöker umgås men man ser inte varandra där
alla är inne hos sig. Jag har en egen liten lägenhet. På det sättet är det bättre än
HVB, jag har mer frihet och det är mindre tjafs. Jag bestämmer själv. Personalen
hjälper inte så mycket de sitter mest och kollar på tv. Jag träffar min kontaktperson varannan vecka. Jag får inte hjälp med läxor och det skulle jag vilja ha. Jag
fick hjälp att ordna med mitt pass av min kontaktperson. Det är tråkigt att hitta på
aktiviteter själv.” (U8)

Stödboende innebär mer frihet samtidigt som med friheten tycks det finnas risk
för känslor av ensamhet. På HVB-boendet finns en annan gemenskap, mer hjälp
och mer kontakt med personal och andra boende. Det framträder en betydande
skillnad mellan de olika boendeformerna HVB och stödboende. Så länge formen
av boende matchar med den enskilde unges behov och i ovanstående beskrivning
tycks matchningen finnas i vissa avseenden men det finns även uttryck för behov
som inte blir tillgodosedda såsom hjälp med läxor och umgänge. Från ett annat
perspektiv skulle läxhjälp och umgänge vara sådant som tillgodoses av andra som
exempelvis att Röda korset erbjuder läxhjälp och det är upp till varje ungdom att
se till att ta den hjälp som står till buds.
Hälsa
Alla informanter har fått hjälp med sina hälsoproblem. Några har inte velat ha
hjälp och har därför inte fått någon hjälp. Det är 5 av 11 informanter som uppger
att de har problem med sin fysiska hälsa men att de har hjälp för att åtgärda de
bekymmer de har.
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Vad gäller den psykiska hälsan är det 4 ungdomar som uppger att de har pågående
problem och de har hjälp för sin psykiska hälsa antingen via samtal eller medicinering. De som har psykiska problem relaterar ofta detta till att de befinner sig i
en asylprocess och/eller att de är oroliga för familjemedlemmar som är kvar. Oron
och ovissheten får både kroppsliga och mentala konsekvenser. En ungdom beskriver sitt mående så här:
”Jag har fortfarande svårt att sova. Jag drömmer hela natten varje natt. Jag tänker
på vad som händer om jag inte får stanna och tänker bakåt och det snurrar i huvudet.” (U1)

Ovissheten påverkar sömnen. Det är 4 ungdomar som uppger att de har stora
sömnproblem och ingen av dem har uppehållstillstånd. Flera ungdomar beskriver
att de fått hjälp att bearbeta sina psykiska problem och att de hittat sätt att hantera
sitt dåliga mående på. En del beskriver att de pratar med någon, andra att de duschar. Många ungdomar beskriver att sysslolöshet väcker tankar medan att vara i
aktivitet eller i sociala sammanhang minskar risken för att tankarna börjar snurra,
vilket följande ungdom ger uttryck för så här:
”När det är ledigt från skolan blir jag mycket galen. När jag inte hade något sommarjobb blir jag galen. Jag vill göra något. Jag har inte fått någon hjälp från god
man med det och inte från skola. När jag göra ingenting blir jag sjuk.” (U3)

Sedan är det några ungdomar som beskriver att de inte velat ha någon hjälp för att
de inte tror att det skulle hjälpa dem. En ungdom beskriver:
”Jag har inte fått någon hjälp med mitt dåliga mående och jag har inte heller velat
ha någon hjälp. Jag tror inte att det skulle hjälpa att prata med någon för det finns
ingen som förstår mig och det som är i mitt huvud. Jag brukar resonera med mig
själv.” (U4)

I samband med intervjun fick ungdomarna skatta sitt mående när de precis kommit till Sverige och hur de mådde nu. Det finns en stor variation i skattningarna.
En del skattar att de mådde jättebra när de kom och beskriver en lättnad över att
vara framme i Sverige medan det senare uppdagats svårigheter som de innan inte
hade föreställt sig. Sedan har måendet varit stabilt dåligt för en del och för andra
blivit sämre och för andra bättre när de jämför.
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Skola
Alla informanter uttrycker att skolan är viktig för dem. Flera har fått vänta flera
månader på skolgång. Den som fått vänta längst på skolgång fick vänta 7 månader.
Väntan och sysslolösheten påverkar måendet.
Ungdomarna uttrycker att skolan handlar både om möjligheten till utbildning och
den sociala arena som skolan utgör. Det är där de träffar kompisar och gör samma
saker som svenskfödda ungdomar i samma ålder gör. Informanterna har både positiva erfarenheter och negativa erfarenheter av skolan men främst positiva. Så här
beskriver en ungdom vikten av skola:
”Skolan är jätte jätteviktig. Det är bra utbildning i Sverige. Det är tråkigt när det
är lov från skolan. Skolan är rolig och bra. När jag är ledig går tiden långsam.
När jag kommer till skolan går tiden fortare. Jag kommer till skolan och pratar
med andra. Lärarna är bra och de kan det de ska.” (U5)

Den här ungdomen ger uttryck för sina positiva erfarenheter och hur tiden upplevs
gå långsammare när det inte är skola. Några ungdomar har negativa erfarenheter
av skolan och då handlar det om en specifik skola där de inte trivts. Så här berättar
en annan ungdom:
”Det var dåligt på Ljunkan, jag lärde mig inget trots att jag gick där i 4 terminer.
Det var dåligt både med kamrater, lärare och skolan. Jag mådde dåligt. Miljön
gjorde att jag mådde dåligt och hade svårt att koncentrera mig. Jag umgicks med
andra som pratade mitt språk, det är lättare att prata och förklara på mitt modersmål. Det var många utländska elever i en korridor och vi träffade eller såg inga
svenska elever. Det var dåligt. Jag lärde mig många ord på dari, persiska och
andra språk men inte svenska.” (U2)

För den här ungdomen var det flera saker som gjorde att hen inte trivdes. Det var
både själva skolmiljön men även bristen på kontakt med svenska elever.
Erfarenheterna av utbildning hos informanterna varierar. En del har mer erfarenhet av skolgång än andra. I ungdomarnas berättelser framträder berättelser om en
skolgång i hemlandet som varit illegal, skolgång i tält utan vare sig pennor eller
block, hot om att bli slagen för skolk och dåliga prestationer. När de får frågan
om vad som kunde vara bättre i skolan har flera ungdomar svårt att uttrycka något
som kan vara bättre då de är nöjda med att få en utbildning i sig. När de uppmanas
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att försöka se något som behöver förbättras är det några informanter som tar upp
avsaknaden av regler. En ungdom berättar följande:
”Lärare gör saker lite lättare, lite slappt, låter dem gå på toaletten eller lämna
klassrummet. Lärare skulle vara lite starkare, hålla tiden, lite slappa regler, folk
pratar i telefon i klassrummet, går på toaletten. Ingen skulle få gå ut från klassrummet när det är lektion.” (U3)

Flera ungdomar uttrycker att det är organiseringen av själva skolgången som de
är missnöjda med. En ungdom berättar följande:
”Några av de som går på språkintroduktion har gått där i 4 år. Det är för lång tid.
Det borde vara kortare tid man går där även om man inte klarar svenskan. De
borde blanda eleverna med svenska elever på något sätt. Använda olika erfarenheter svenska-utländska elever. De svenska eleverna kan lära oss språket och vi
kan lära dem om religion och kultur samt de erfarenheter som vi har med oss från
resan till Sverige.” (U4)

Här efterlyses återigen kontakt med svenska ungdomar och önskan om ett erfarenhetsutbyte som skulle gynna både nyanlända och svenskfödda elever. En annan ungdom beskriver samma problem utifrån att det är brister i svenska språket
som gör att hen inte kommer vidare i skolsystemet:
”Det är språket som stannar mig. Jag har gått på språkintroduktion i två år och
det är samma sak varje år. Det gör att jag tröttnar och inte har någon lust längre
när jag känner att jag inte kommer vidare. Jag känner mig inte motiverad längre.
Jag tycker att de borde ha några månaders ren språkintroduktion men att man sedan fick vara i en vanlig klass. Då träffar man andra svenskar och ser hur de gör
och hur de pratar och lär sig språket.” (U7)

Att inte komma vidare påverkar den här ungdomens motivation till skolarbetet
och återigen efterfrågas mer kontakt med svenskfödda elever.
Fritid
För många av ungdomarna innebär fritiden en sysslolöshet vilket beskrivits tidigare. Det är alla utom 4 ungdomar som har någon aktivitet på fritiden och de är
alla utom en asylsökande och de asylsökande tillhör Migrationsverkets ansvar.
Alla andra ungdomar uttrycker att de utövar någon typ av idrott på fritiden antingen via en förening eller på annat sätt. Av de som inte utövar någon sport är det
43

3 som uttrycker att de vill göra det men av olika anledningar finns inte möjligheten. En ungdom beskriver att det saknas ekonomi:
På fritiden göra jag läxor, lagar mat och städar. Jag skulle vilja spela fotboll men
har inga pengar till det.” (U6)

Dagersättningen från Migrationsverket ger inte något utrymme till några större utsvävningar än det allra nödvändigaste. Där kan skillnaden bli stor mellan att vara
asylsökande eller ha uppehållstillstånd respektive om du är under eller över 18 år.
De flesta är nöjda med det de gör på sin fritid och flera uttrycker att de skulle vilja
göra ytterligare någon aktivitet än den de utövar idag men de saknar ork till det
då det tar tid och kraft att klara skolan. Det är flera av informanterna som spelar
fotboll på fritiden antingen genom att de är med i ett lag eller att de är med och
spelar tillsammans med andra och hyr en idrottshall. En ungdom är aktiv inom ett
politiskt ungdomsförbund.
Relationer och kön
Nästan alla ungdomar uttrycker att de har vänner men det är inte alla som umgås
med vänner på fritiden utan de träffar kompisar i skolan. När skolan är slut ägnar
de tiden åt studier eller andra saker som föreningsliv eller att återhämta sig då
skolan tar mycket kraft och energi. Många har vänner som också kommit hit som
ensamkommande barn både från samma land men även från andra länder. Några
ungdomar har kontakt med svenska ungdomar men i princip ingen har en nära vän
som är född i Sverige. Så här berättar en ungdom om anledningen till att hen inte
har svenska vänner:
”Jag har inga svenska kompisar. Jag skulle vilja ha det men det är svårt för de
pratar så snabbt och jag förstår inte vad de säger. Jag måste träna svenska och då
blir det lättare. Svenska ungdomar är inte intresserade av kontakt.” (U5)

Under rubriken integration kommer ytterligare citat och reflektioner kring ungdomarnas berättelser då en mått på integration kan vara hur kontakten med jämnåriga svenskfödda ser ut.
En av informanterna är kvinna och hon beskriver att det varit svårt för henne att
vara bland jämnåriga män i både sin boendemiljö och i skolan. Det har uppstått
isolering och begränsningar i hur hon kan bete sig och agera i båda miljöerna på
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grund av sitt kön och för att hon varit i minoritet. I landet där hon bodde tidigare
var undervisningen mellan könen åtskild och i den första skolan hon gick i Sverige
var det enbart män förutom hon. Där hon bodde påverkades hon också kulturellt
utifrån sitt kön då hon bodde tillsammans med ensamkommande män och kände
att hon inte kunde slappna av vare sig i skolan eller i hemmet. Det är ingen av de
andra informanterna som reflekterar kring huruvida kön påverkat deras situation
åt det ena eller andra hållet.
Samtliga ungdomar uttrycker att de har etablerat en relation eller kontakt med
någon som de mött under tiden i Sverige som de kan vända sig till med frågor de
har. För en del har det varit en god man, för andra en lärare eller personal på ett
boende. För många är kontakten rent formellt avslutad men de känner och vet att
de kan höra av sig om det skulle uppstå något som de behöver hjälp med. Några
betecknar dessa relationer som vänskapsrelationer.
Ett fåtal informanter har ingen kontakt med sitt biologiska nätverk. De flesta har
kontakt med en eller flera. Några försöker aktivt arbeta med att få hit flera familjemedlemmar och en ungdom beskriver att tack vare feriearbetet via kommunen
finansierades flygbiljetten till resten av familjen.
Integration
Många av ungdomarna beskriver att språket är deras största hinder och chans att
både vara en del av samhället och få mer kontakt med svenskfödda ungdomar. En
ungdom ger exempel på något som kommunen gjort och som fått honom att känna
sig delaktig och som vilken ungdom som helst:
”Jag vill säga tack jättemycket till kommunen. ”Chilla på riktigt” med aktiviteter
för alla blandat både svenskar och andra. Då kände jag mig som vanlig svensk
ungdom när jag också fick vara med.” (U1)

En annan möjlighet till att möta svenskar är använda sig av mötesplatser som läxhjälp som Röda korset anordnar. Några ungdomar har använt sig av läxhjälpen
men alla har inte genom sitt deltagande där lyckats skapa sig kontakter av olika
anledningar. En ungdom beskriver hur hen använt sig av den möjligheten och berättat om sig själv och sin situation för de som funnits där och på så sätt skapat
kontakter med flera personer där. Andra platser som ger möjlighet till ett möte
mellan ungdomarna och svenskfödda eller andra som varit längre i Sverige än vad
de själva varit är kyrkan eller en förening.
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En av ungdomarna utmärker sig genom att denne har använt sig av alla dessa tre
miljöer läxhjälp, kyrkan och en förening. Det har gett resultat då denne beskriver
ett stort nätverk av kontakter med både jämnåriga och äldre. Det handlar även om
kontakter som kan ge möjlighet till arbete framöver.
Det vanligaste är att ungdomarna använt en förening som en mötesplats. Hur medlemskapet i ett fotbollslag påverkat kontakten med svenska samhället beror på om
ungdomen hamnat i ett etablerat fotbollslag med främst svenskfödda medlemmar
eller om du hamnat i ett nystartat fotbollslag där det enbart spelar andra ensamkommande ungdomar. De flesta ungdomar som spelar fotboll med ett undantag
beskriver att fotbollslaget är ett blandat lag och ungdomen har fått stort stöd från
både laget och ledaren. När ungdomen inte dyker upp på träningar så hör tränaren
av sig och frågar och peppar. En ungdom beskriver att denne gjort ett aktivt val i
sitt idrottsutövande för att öka sina språkfärdigheter:
”Förra året började jag träna taekwondo … Jag vet att det finns en duktig kille
från Afghanistan som har en klubb men jag har inte bytt klubb utan jag har valt
att stanna i min grupp för jag vill lära mig svenska.” (U1)

Flera ungdomar uttrycker att det är svårt att närma sig svenska ungdomar. En
ungdom uttrycker att en del är bristen av mötesplatser:
”Det borde finnas mer samlingsplatser för ungdomar. Ställen som det fanns i mitt
hemland där man kan träffas, spela biljard tillsammans och ha möjlighet att bli
vänner både svenskar och invandrare. Jag har varit på flera fritidsgårdar i Linköping men det är inga svenskar där.” (U7)

Det finns flera beskrivningar från ungdomarna som den ovan där ungdomarna på
olika sätt försöker använda de tillgängliga platser och relationer de har för att öka
kontakten med svenskfödda ungdomar och vara en del av samhället. Frågan är ju
också vad svenska ungdomar tänker om ensamkommande ungdomar och vad deras ointresse beror på. En ungdom berättar om att hen upplever en förändring i
Sverige över tid och att svenskar umgås mer med invandare nu än år 2014. Detta
skulle kunna vara tecken på att en förändring pågår men att den går långsamt.
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Framtid
Samtliga ungdomar som är i asylprocess uttrycker att det viktigaste för dem är att
få veta om de får stanna eller inte. Om de får stanna vill samtliga av dem vara kvar
i Linköpings kommun. En ungdom beskriver sin framtid så här:
”Jag vill stanna i Linköping och läsa här. Jag vill läsa naturprogrammet på gymnasiet. Jag vill bli läkare och politiker, helst både och. Jag vill bo och arbeta här
och skaffa familj.” (U2)

En annan ungdom presenterar sina önskemål om framtiden så här:
”Jag älskar Linköping och känner mig trygg här. Jag är van med staden och van
med alla. Jag känner mig hemma här. Jag vill fixa ett bra jobb i framtiden och
inte behöva hjälp från socialen. Jag vill klara mig själv och jobba med flygteknik
eller teknik.” (U7)

Två av ungdomarna uttrycker en oro över framtiden förutom den oro som finns
hos de som inte har uppehållstillstånd. Deras oro handlar om hur boendesituationen ser ut eller kommer att se ut framöver. De önskar ett eget boende men är
osäkra på hur möjligheterna ser ut för dem att kunna få ett eget boende på grund
av bostadsbristen. En av dem uttrycker en oro över att det inte finns tillräckligt
med personal på boendet som denne snart ska flytta till:
”På det nya boendet är det ingen personal bara 1 gång/veckan. Det räcker inte om
det inte fungerar. Det tar 15-20 minuter innan personal kommer när det blir bråkigt har jag hört från andra ungdomar.” (U3)

Alla informanter har en idé om vad de vill arbeta med i framtiden. Tre informanter
vill bli poliser, fyra vill bli läkare, två vill arbeta som pilot/flygtekniker, en vill
arbeta med datorer och en informant vill bli undersköterska. Samtliga informanter
uttrycker sina önskemål om framtiden med en målmedvetenhet och flera uttrycker
att de har studievana från hemlandet vilket torde öka chansen att nå målet.
Sammanfattning
 Generellt är ungdomarna positiva till hur de blivit mottagna. De har svårt
att uttrycka något som skulle kunna vara bättre eller annorlunda vilket kan
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bero på att de inte vill klaga. Några ungdomar uttrycker att ensamkommande ungdomar har behov av stöd när de kommer då de inte skulle klarat
det på egen hand och det är en stor omställning att komma till ett nytt land.
Att fylla 18 år utan att ha fått uppehållstillstånd innebär att du inte längre
har tillgång till samma stöd, förmåner och aktiviteter som du tidigare haft
och det innebär även byte av boende.
Det framkommer att boendena fungerat olika bra. Det har varit olika regler på
olika boenden och skillnad i kvalité samt en hög personalomsättning och icke
kompetent personal. Ungdomarna efterfrågar möjlighet att få eget rum.
De som bor i familjehem är nöjda och de som bott på både HVB och i
familjehem uttrycker att familjehem varit mycket positivt för dem med undantag för en ungdom som haft negativa erfarenheter av att bo i familjehem.
Samtliga ungdomar har fått hjälp med sin hälsa både den psykiska och den
fysiska. Flera ungdomar uppger att de har fortsatta problem med framförallt
sin psykiska hälsa vilket de sammankopplar med väntan på besked och flera
avslagsbeslut. Det handlar främst om oro, ångest och sömnproblem.
Skolan framhålls av samtliga ungdomar som en viktig möjlighet till utbildning och en miljö där de kan skapa relationer med jämnåriga. Sysslolöshet
och att få vänta på skolgång har påverkat ungdomarnas psykiska hälsa. De
efterfrågar mer skolgång och möjlighet till skolgång även på lov. Flera ungdomar efterfrågar mer utbyte i skolan med svenska elever och en annan
organisering av undervisningen för nyanlända elever.
På fritiden är flera av ungdomarna engagerade i någon idrottsförening eller
utövar någon sport men det framkommer skillnader beroende på om du är
18 år eller yngre samt om du bor tillsammans med någon anhörig eller ej
då det ger olika förutsättningar både ekonomiskt och i tillgången av stöd.
Alla ungdomar uppger att de har vänner men många önskar mer kontakt
med jämnåriga svenskfödda ungdomar. Under tiden i Sverige har alla ungdomar etablerat kontakt med någon som de kan vända sig till för att ställa
frågor eller vid behov av stöd.
Samtliga ungdomar ger uttryck för mål för framtiden och vill stanna i Linköping. Det avgörande är beskedet om uppehållstillstånd.
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5. Resultatdiskussion
Kapitlet börjar med att sammanfatta och diskutera resultatet från de tre olika delarna tillgänglig statistik, intervjuer med personal och intervjuer med ungdomarna. Därefter följer en sammanhållen diskussion kring studiens resultat och vad
som är angeläget att arbeta vidare med. I detta kapitel kopplas även studiens resultat till forskning inom området ensamkommande barn.

Registerdata
I sökandet efter registrerade uppgifter hos kommunen kring de ensamkommande
barnen som grupp framkommer att de i alla verksamheter inte är markerade i datasystemet som en egen grupp. Det går därför inte att inom alla delar av kommunen att få fram uppgifter om ensamkommande barn specifikt. Hos Socialförvaltningen registreras de numera som en grupp och det markeras också sedan 2014
huruvida barnet är asylsökande eller har uppehållstillstånd. det finns också annan
tillgänglig information som ursprungsland, ankomstmånad, boendeform och
andra stödinsatser. Den informationen förutsätter ett manuellt arbete där en person
på Socialförvaltningen med en viss regelbundenhet plockar fram sådana uppgifter
”för hand” alltså går in i varje barns journal och på så sätt får fram informationen.
Frågan kommunen kan ställa sig är huruvida det är viktigt eller ej att kunna få fram
statistik specifikt för gruppen ensamkommande barn? Å ena sidan skulle det inte
vara viktigt utifrån att gruppen nu minskar och kanske försvinner på sikt? Ett annat
sätt att se på det är som ett lärtillfälle där det går att lära sig av vad som händer den
här gruppen både nu och på längre sikt. Det är också ovisst hur framtiden ser ut.
Det kan även fortsatt vara en grupp i samhället som behöver tas emot och på sikt
integreras i samhället. Kommunen kommer även att få ett utökat ansvar i att själv
ta fram och producera kunskap och behöver fundera över detta ska gå till.

Mottagandets organisering och vikten av samarbete
Det ä som fenomen utan i grunden finnas det en uppfattning om att strukturen att
ta emot ensamkommande är funktionell och det har över tid funnits en mottagningsstruktur i Linköpings kommun för att ta emot ensamkommande barn. Hösten/vintern 2015 blev en utmaning då det stora ökade antalet ensamkommande
barn utsatte alla delar av kommunen för stor press. Det ledde till flera omorganiseringar inom respektive verksamhet och ställde krav på en snabb utökning av
antalet boende- och skolplatser för ensamkommande barn. Organisationen släpade efter och konsekvensen blev att flera barn fick vänta på skola och god man.
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Linköpings kommun är inte unik i detta avseende utan detta skedde i kommuner
över hela landet (Zetterqvist & Hagström, 2016). Det framkommer att det även
skedde en stor uppslutning både från andra kommunala enheter liksom från samhället i stort och det fanns ett engagemang och en vilja att hjälpa till. Vidare framkommer att Linköping lyckades ordna boenden åt alla som kom men det gick inte
längre att hålla samma kvalité och flera verksamheter var tillfälliga verksamheter
vilket ledde till flera byten av boende för de som kom.
Alla informanter betonar vikten av samarbete kring de ensamkommande barnen
och flera hänvisar till det tredelade föräldraskapet mellan gode män, socialtjänsten
och boendepersonal. När samarbetet fungerar mellan olika verksamheter flyter
det på kring ungdomen. Samarbetet har fungerat olika beroende på vem som ska
samarbeta med vem. Samarbetet mellan Socialförvaltningen och boendena tycks
inte ha fungerat medan samarbetet mellan gode män och samtliga andra aktörer
verkar fungera bra.
I kunskapsöversikten från FORTE (2016) konstateras att var och en av de som är
involverade kring ensamkommande barn har sina lagar att följa och det krävs ett
arbete för att klarlägga hur ansvarsfördelningen ser ut mellan de olika aktörerna.
Detta är något som även framkommer i denna studie där personal betonar vikten
av att klargöra vem som har ansvar för vad för att arbetet ska flyta och att de inte
ska bli krockar eller att ingen agerar. Vidare framförs i forskning ett resonemang
om att organisationen utmanas i arbetet med ensamkommande barn och arbetet
kräver samverkan (Wimelius m.fl., 2016). Det betyder att det inte är enkelt. Integration är något som kräver inblandning från flera olika förvaltningar inom
kommunen och ställer således krav på samverkan på alla nivåer i organisationen.

Identifierade främjande respektive hindrande faktorer
i arbetet med ensamkommande barn
Många av de främjande respektive hindrande faktorerna står i motsats till varandra
varvid de här presenteras tillsammans. En stor del är att ett fungerande samarbete
mellan de som finns runt en ungdom är en främjande faktor medan avsaknaden
av ett fungerande samarbete är en hindrande faktor. Vidare framkommer att personliga relationer mellan professionella främjar samarbetet. Det ökade antalet involverade i mottagningsstrukturen gjorde dock att det blev omöjligt att skapa
samma personliga relationer som tidigare varit möjliga när kommunen tog emot
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ett mindre antal ungdomar. Ett sätt att främja samarbete är att det finns forum att
mötas för att diskutera förväntningar och ansvarsfördelningar.
Detta var inte möjligt under hösten 2015 och vintern 2016 då organisationen befann sig i en kris i och med det stora antalet ungdomar som anlände vilket då
påverkade samarbetet. I och med detta var det många nya personer som blev involverade i arbetet med de ensamkommande barnen och som inte hade någon erfarenhet av detta arbete. Erfarenhet framhålls som en främjande faktor då det
skapar trygghet och kunskap om vad arbetet handlar om.
Socialsekreterare och lärare framför att det ökade trycket på verksamheten ledde
till ett krav på omorganisering. På Socialförvaltningen beskrivs det i positiv bemärkelse där det infördes specialisttjänster och ett mer organiserat mottagande.
Minst en från varje verksamhet betonar att inrättandet av en bokoordinator på Socialförvaltningen är en framgångsfaktor. Bokoordinatorn möjliggjorde en bättre
överblick över boendeplatser och en ökad planering och innebar också att det var
specifika personer som andra kunde vända sig till med placeringsfrågor.
Avsaknaden av en bokoordinator och tillfälliga boendelösningar för ungdomar
ledde till att flera ungdomar fick omplaceras flera gånger. Dock är det oklart vilka
konsekvenser omorganiseringen fick och får för de ungdomar som kom efter omorganiseringen och hur mycket de märkt av detta. Inom skolan skiljer sig organiseringen åt mellan grundskola och gymnasieskola. Inom grundskolan framkommer att den nya organisationen är funktionell medan det är mer tveksamt inom
gymnasieskolan då elever flyttas runt mellan skolor vilket skapar instabilitet för
ungdomarna.
Vad gäller boenden framkommer att det fanns krav på en snabb uppstart och det
ledde även till en stressrekrytering av personal som innebar felrekryteringar och
hög personalomsättning. Detta står i motsats till det som personal uppger varit
främjande faktorer på boendena såsom kompetent personal och låg personalomsättning. En annan främjande faktor är att ha samma regler på alla boenden och
samma nivå av utbud i form av aktiviteter och tillgång till materiella saker som
exempelvis cyklar och telefoner. Stora olikheter mellan olika boenden skapar
merarbete för de professionella och ger upphov till diskussioner och att ungdomar
vill flytta till det boende där de kan ”få” mest. Detsamma gäller tolkningen av vad
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dagersättningen ska gå till vilket påverkar gode männens relation med den unge
om tolkningen mellan olika gode män skiljer sig åt.

Vilka faktorer främjar de ensamkommande barnens livssituation?
I intervjuer med personal från olika verksamheter framkommer att de två viktigaste sakerna för de ensamkommande barnen som främjar deras livssituation är att
få besked om uppehållstillstånd och att lära sig svenska språket. Därtill identifieras faktorer som en stabil vardag med boende, skolgång, hjälp med sin hälsa, kunskap om normer och värderingar i samhället, samt relationer med vuxna förebilder. Ett arbetsverktyg som framställs som positivt i arbetet med att integrera ungdomarna är materialet ”Hitta rätt” som flera boenden använder.
Ett annat projekt som ungdomarna uppskattat enligt personal är kommunens sommarprojekt ”Chilla på riktigt” samt feriearbeten under sommarlovet. Ytterligare
en viktig faktor som beskrivs främja integrationen för de ensamkommande ungdomarna är kontakter och relationer och aktiviteter med ungdomar utanför gruppen ensamkommande samtidigt som det är en stor utmaning.

Hur har det varit att bli mottagen i Linköpings kommun?
I intervjuerna med de ensamkommande ungdomarna framträder olika bilder både
negativa och positiva berättelser om hur det varit att komma till Sverige och hur
mottagandet upplevts. Ungdomarna är mestadels positiva. Frågan om vad som
inte fungerat eller vad som skulle ha varit annorlunda ter sig svår att svara på för
flera och det kan handla om en kulturell skillnad. De vill inte klaga utan är tacksamma för det de fått. Detta resultat stämmer överens med resultat från andra studier (se t.ex. Lundberg & Dahlquist 2012; Wernesjö, 2014).
Ankomsten till Sverige har för många av ungdomarna inneburit att de har tillgång
till utbildning och sjukvård vilket de inte haft i sina hemländer. De som reflekterar
över själva stödet uttrycker att deras situation hade sett annorlunda ut om de inte
fått den hjälp och stöd som de fått. De uttrycker även ett behov av stöd och hjälp
vid ankomsten till ett nytt land. Flera ungdomar uttrycker att de skulle göra samma
resa en gång till även om de visste det de vet nu.
Det är den långa processen av väntan på besked som främst har plågat dem. Ett
fåtal ungdomar uttrycker att de skulle önska att det fanns lite striktare regler kring
vad som är tillåtet beteende och inte samt att personal i skolan och på boendena
har mandat att bestämma och se till att reglerna efterlevs.
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I materialet framträder att det funnits både boenden som fungerat bra och boenden
som fungerat mindre bra. Det handlar både om personalen, läget på boendet, möjligheten till eget rum, och att ungdomarna inte valt att bo med de andra ungdomarna på boendet. Det som många gånger haft stor betydelse för om boendet har
varit bra eller dåligt är personalen. Några ungdomar beskriver att de märkt av att
det varit stor omsättning på personal. De ungdomar som har erfarenhet av HVBboende uttrycker att det funnits någon bland personalen som de upplevt varit
bättre än andra och att dessa personer utgjort ett stöd på flera olika sätt.
Ingen av ungdomarna uttrycker att flera byten av skola och boende har utgjort
något större problem eller berättar om förlusten av relationer som något som påverkat dem negativt i och med bytena. Flera ungdomar uttrycker att de märkt av
att det har varit olika regler och olika förmåner på olika boenden vilket lett till
olika förutsättningar för dem. En ungdom beskriver att det inte funnits tillräckligt
med personal vilket gjort att han inte kunnat utöva sin fritidsaktivitet då det inte
heller funnits kommunala transportmedel att tillgå.
Två ungdomar som först bott på HVB-boende och som bott till att bo med en
familj uttrycker en stor positiv förändring. Bytet har medfört att den stora längtan
som de ständigt burit med sig, längtan efter sin familj, har blivit mindre. De berättar om att det gett dem ett sammanhang där de känner sig hemma och som en i
familjen. Detta uttrycker inte en av ungdomarna som enbart bott i familjehem. Det
är dock ett familjehem där medlemmarna har en annan etnisk bakgrund och inte
har bott i Sverige mer än några år och som därför skulle kunna tänkas vara inne i
en egen etableringsprocess.
De ungdomar som haft behov av vård uttrycker att de fått hjälp med sin hälsa,
både den psykiska och den fysiska. För en del har hjälpen medfört viss lindring
och ett bättre psykiskt mående medan det för andra fortsatt påverkar vardagslivet.
Tre ungdomar uttrycker att de inte velat ha hjälp med den psykiska hälsan då de
inte tror att det skulle hjälpa. Psykisk ohälsa är fortfarande ett tabulagt ämne i
många länder vilket kan påverka motivationen hos ungdomarna till att be om hjälp
eller ta emot hjälp.
Samtliga ungdomar uttrycker att skolan är en viktig del av mottagandet. Den ses
som stabiliserande, en arena för kontakter och möjligheter för framtiden. Detta
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framträder även i annan forskning på området (se exempelvis Malmsten 2014;
Lundberg & Dahlquist, 2012). En del ungdomar uttrycker att de fått vänta på skolgång efter att de kommit till Sverige. Sysslolösheten och ovissheten tillsammans
uttrycks av ungdomarna som en outhärdlig situation där måendet försämras i en
nedåtgående spiral. Lov innebär sysslolöshet vilket i sin tur genererar ett sämre
mående. Flera ungdomar efterlyser skolgång även på lov för att snabba på språkinlärning och att komma vidare i utbildningssystemet.

Ungdomarnas nuvarande situation, faktorer för
etablering och framtid
Det som är avgörande enligt alla ungdomar är att få besked om uppehållstillstånd.
Det beskrivs som en dörröppnare i tillvaron då osäkerheten om att få stanna ständigt överskuggar vardagslivet. För de ungdomar som inte fått besked och som ska
fylla eller har fyllt 18 år blir födelsedagen en domedag till skillnad från vanliga
svenska ungdomar där 18-årsdagen är förknippad med något positivt. I forskningsöversikten från FORTE ser författarna en stor risk med de asylsökande ungdomarna lever i en parallell vardag på grund av de långa väntetiderna att få besked
på sin ansökan (Zetterqvist & Hagström, 2016, sid. 7).
Några ungdomar som fått vänta länge på besked beskriver att de tappar motivation
och deras mående försämras över tid. De orkar inte gå till skolan alla dagar. Vidare
beskriver de ungdomar som inte har uppehållstillstånd olika sätt att hantera väntan.
Några beskriver att de tar en dag i taget och andra att de på olika sätt försöker hålla
sig sysselsätta sig då sysslolöshet gör att tankarna börjar snurra samtidigt som det
påverkar koncentrationsförmågan och möjligheten till inlärning.
En del ungdomar har tidigare fått hjälp för sin psykiska eller fysiska hälsa och har
inte längre behov av hjälp medan det för andra uppstått ett behov av hjälp under
vägen. En ungdom berättar om att denne inte fått fortsätta samtal hos Regionen
men fick då istället en annan samtalskontakt hos Stadsmissionen som kunde tillgodose behovet. Ingen av ungdomarna ger uttryck för känslor av ensamhet utan
samtliga beskriver att de har någon de kan vända sig till antingen en vuxen eller
andra ungdomar. Alla utom en ungdom, som redan har många kontakter med
svenskar, uttrycker en stor önskan om kontakt med svenska ungdomar. Flera pekar på att språket där blir en barriär som de först behöver komma över eftersom
de inte kan förstå varandra utan ett gemensamt språk.
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De intervjuade ungdomarna beskriver skolan som en viktig arena vilket stämmer
väl överens med tidigare forskning på området (Lundberg & Dahlquist, 2012;
Malmsten, 2014). Skolan är det normala samtidigt som ensamkommande barn
särskiljs i förberedelseklasser och introduktionsklasser vilket flera ungdomar uttrycker ett missnöje över. Samtliga ungdomar är medvetna om att språket är en
viktig faktor för att vara en del i svenska samhället.
Flera av ungdomarna ifrågasätter organisationen av undervisningen som den ser
ut idag i form av introduktionsklass. Det tar lång tid att ta sig igenom och flera
uppger att de har fått gå på samma nivå under lång tid. Att komma förbi introduktionsklasserna är ett betydande steg i ett normalt ungdomsliv (Svensson &
Eastmond, 2013) samtidigt som det är en förflyttning som inte alltid infriar de
förväntningar som ungdomarna har då utanförskapet inbegriper många aspekter
som är svåra att överblicka (Stretmo, 2014).
Det finns flera idéer hos ungdomarna om hur de skulle kunna få kontakt med
svenska ungdomar i skolan även om undervisningsformen med introduktionsklasser skulle fortsätta. De efterfrågar ett utbyte som idag inte finns förrän möjligtvis
när de kommit förbi introduktionsklasserna. För ungdomarna i den här studien
handlar det inte om att de vill bli som svenska ungdomar utan en önskan om ett
ömsesidigt utbyte där de lär av varandras erfarenheter. Det finns inga egentliga
hinder för ett utbyte mellan introduktionsklasserna och de ordinarie gymnasieprogrammen men så sker inte idag. Att arbeta tillsammans kring olika frågor skapar
en arena där relationer kan spira, liksom nyfikenhet, förståelse och respekt för
både likheter och olikheter.
I ungdomarnas berättelser framträder olika möjligheter och olika villkor för en
aktiv fritid beroende på hur de bor eller hur gamla de är. Det framträder en skillnad
för en av ungdomarna som kommit hit med anknytning till en familjemedlem i
Sverige jämfört med de som kommit hit som ensamkommande. De ensamkommande barnen har generellt en högre tillgång till aktiviteter även om det på några
boenden funnits ett mer begränsat utbud jämfört med den ungdom som kommit
hit på anknytning. Det är också stor skillnad på vilket stöd man får. Ungdomen
som kommit till Sverige utifrån anknytning ger uttryck för behov av stöd i att ta
sig fram i samhället samt stora ekonomiska begränsningar när det som är möjligt
att göra på fritiden.
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Flera ungdomar berättar om att de är aktiva i en förening och att de därigenom
lärt känna andra både andra ensamkommande och ibland även andra svenska ungdomar eller vuxna. Dock har de flesta föreningar inte kunnat ta emot i redan pågående verksamhet utan nya fotbollslag har startats vilket tenderar att upprätthålla
utanförskapet (Zetterqvist & Hagström, 2016). Vidare är det också flera ungdomar som gått till Röda korsets språkcafé och läxhjälp och därigenom knutit kontakter men för att gå dit behöver du veta att det finns. I intervjuerna finns det en
ungdom som utmärker sig då denne använt flera olika arenor på fritiden för att
skapa kontakt såsom språkcafé, kyrkan och en förening. Det har också gett resultat
då ungdomen genom dessa arenor knutit många olika kontakter och det var även
så denne fick sin gode man.
Vad gäller olika former av boende uppger de ungdomar som har haft möjlighet
att bo i familjehem att det har medfört en stor positiv skillnad med ett undantag
för en ungdom som haft negativa erfarenheter av att bo i familjehem. De som är
positiva beskriver det som i forskning betecknas som att känna sig som hemma,
att vara en i familjen (Sirriyeh, 2013). De saknar inte längre sin biologiska familj
på samma sätt vilket kan tolkas som att de fått en känslomässig relation med medlemmarna i familjehemmet vilket också kan tänkas tillgodose deras behov av
emotionellt stöd.
En ungdom, som har erfarenhet av både boende på HVB och stödboende, beskriver skillnaden mellan dessa boendeformer som stor. När du bor på ett stödboende
är det inga gemensamma aktiviteter och de som bor där håller sig för sig själva.
Stödboenden är större enheter med fler inskrivna och mindre personaltäthet vilket
kan utgöra en risk när det händer saker. Då detta är en ny form av boende bör den
utvärderas framöver för att se hur den fungerar och om den matchar med de inskrivnas behov.
Flera av respondenterna är positiva till sin livssituation, de uttrycker mål för framtiden och en tro på en positiv framtid. Ottoson (2016) har observerat att nyanlända
barns fokus på framtiden kan ses som en strävan efter ett ”normalt” liv, ett liv som
alla andra. På olika sätt kämpar de för att positionera sig som tillhörande (Ottoson,
2016, sid 78). Det betyder att de ensamkommande ungdomarna försöker att använda de arenor och relationer som finns tillgängliga. Samtidigt framträder det tydligt i intervjuerna i likhet med annan forskning på området att det är svårt att skapa
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sociala kontakter utanför boendet och skolan (Lundberg & Dahlqvist, 2012; Wernesjö, 2015; Stretmo, 2014). Flera ungdomar uttrycker att det tar längre tid än vad
de förväntat sig att komma vidare i utbildningssystemet och det finns en oro över
hur tillgången på bostäder ser ut.
I intervjuerna framträder även situationer där ungdomarna inte förstått sociala koder
vilket gett upphov till missförstånd och känslan av att inte förstå och känna sig utanför. Vidare ger ungdomarna i denna studie exempel på situationer där de känt sig
diskriminerade eller förfördelade på grund av sin bakgrund. Ett sätt att tolka svårigheten i att skapa sociala kontakter för de ensamkommande ungdomarna är att de är
positionerade i samhället som ”invandrare” eller ”flyktingar” (Wernesjö, 2014). Positionen tycks även svår att rubba över tid (Wiltgren, 2014). Många kämpar med
känslor av utanförskap lång tid efter ankomsten till Sverige (Gustafsson m.fl., 2012).

Sammanfattande reflektioner
Många av de saker som framkommer i intervjuerna med både personal och ensamkommande barn är ingen ny kunskap utan bekräftar den bild som finns i forskning (Zetterqvist & Hagström, 2016). En hel del av det som inte fungerat och vad
som saknas i mottagandet återfinns i intervjuer med både personal och ungdomar.
Nedan följer en tabell över olika identifierade utvecklingsområden.
Tabell 7. Identifierade utvecklingsområden. (Tabellen fortsätter på nästa sida)

Identifierade utvecklingsområden
Personal
Samhället
Kortare asylprocess
X
Beslut om uppehållstillstånd grundas i beteende och
skolnärvaro under tiden i Sverige
Stor skillnad på stödinsatser innan och efter 18 år samt
X
om du kommit ensam eller med din familj
Mer kontakt med svenska ungdomar och svenska samhället
X
Mer information om svensk kultur och kulturkrockar
Mer information om sexualitet
X
Feriearbeten till alla ensamkommande barn
X
Mer möjligheter att träna svenska
X

Ungdomar
X
X

Personal
X
X

Ungdomar

Socialtjänsten
Utveckla bokoordinatorernas roll och mandat
Organisera upp placeringar av ungdomar och göra
en prioriteringsordning
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X
X
X
X
X

Olika nivåer av boende för ensamkommande barn
Hög personaltäthet på boenden
Samma regler och samma nivå av vad som ingår
på alla boenden
Mindre boenden
Mer utbildning till familjehem
Stabila personalgrupper på boenden
Kompetent personal på boendena
Eget rum
Flexibilitet i formen stödboende för att undvika
omplaceringar i perioder när ungdomar mår dåligt

X
X
X

Skolan
Se över organiseringen av språkintroduktion och
stabilisera skolgången
Mer kontakt mellan språkintroduktion och vanliga klasser
Utveckla motivationsarbetet med eleverna i skolan
Mer sommarskola

Personal
X

Överförmyndarenheten
Utveckla utbildningen av gode män
Ta fram information om vad god man är på flera språk
Mentorer till nya gode män
Gemensamt förhållningssätt kring vad dagersättningen
ska användas till
Professionalisering av gode män
Använda tekniska hjälpmedel för att underlätta
uppdraget som god man

Personal
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Ungdomar
X
X

X
X
Ungdomar

X
X

Migrationsverkets process är inget som kommunen kan styra trots att det i stor
utsträckning påverkar kommunen och ungdomarna på många sätt. Det handlar om
att anpassa sig till de förutsättningar som ges. I intervjuerna visar det sig att de
ungdomarna av den stora personalomsättningen på många av HVB-boendena.
Flera ungdomar uttrycker att personalens kompetens och engagemang varierat
stort. Några uttrycker också att de märkt av att personal som möter ensamkommande barn varit trötta och att det varit som en ”fabrik. Det vittnar även personalen om genom att visa på att kvalitén på mottagandet sjönk under hösten 2015 då
fokus var att se till att alla ungdomar hade ett boende. Alla fick tak över huvudet
men många fick vänta på skolgång vilket ledde till dåligt mående och på ett sätt
försenad integrationen i samhället då skolan är en stark skyddsfaktor och en arena
med vardag, struktur och normalitet.
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Både ungdomar och personal har uppmärksammat att olika regler och riktlinjer
på boenden skapat problem som inte hade uppstått om det hade funnits enhetliga
regler och förmåner på samtliga boenden. Förhoppningsvis upphörde det problemet i och med att samtliga boenden för HVB övergick till kommunal regi från juli
2017 med några avtal som överlappade under ytterligare några månader efter det.
Ingen av ungdomarna någon särskild synpunkt på att de fått flytta flera gånger
något som generellt ses som en riskfaktor. De här ungdomarna har inte bara fått
byta boende flera gånger utan även ibland även skola flera gånger. För en del har
det varit positivt och lett till en förbättring, för andra har det varit negativt.
Både personal och ungdomar har identifierat att det fortsatt är svårt att få kontakt
med jämnåriga. Ungdomarna försöker skapa kontakter genom de arenor som de har
tillgängliga. Några i personalgruppen beskriver även att de tagit saken i egna händer
och har på olika sätt försökt att få till projekt för att skapa kontakter mellan ensamkommande ungdomar och etablerade ungdomar. Det är på så sätt tydligt att alla
försöker göra det de kan för att stötta integrationsprocessen. Alla ungdomar ges inte
tillgång till dessa små integrationsprojekt utan det beror på vilka ungdomen möter
i mottagningsstrukturen. Vidare uppger både personal och ungdomar att gränsdragningen vid 18 års ålder skapade en stor skillnad i vilket stöd och vilken form av
boende ungdomar erbjöds.
Sedan september 2017 har Linköpings kommun beslutat att de asylsökande ungdomarna som fyller 18 år inte skickas tillbaka till Migrationsverket utan får stanna i
kommunen i avvaktan på besked i asylprocessen. Det innebär att de inte längre
behöver bryta upp från skola och andra kontakter de arbetat upp under tiden i Sverige. De ungdomar som är 18 år och som kommit hit som anhöriginvandrade tycks
också vara en grupp som kan ha behov av stöd och som inte alla gånger har tillgång
till stöd eftersom det beror på förmågan hos den de bor hos. Kommunen har även
gått från ett generellt mer generöst mottagande till ett mer villkorat stöd i den fortsatta integrationsprocessen.
Frågan är hur det valet påverkar ungdomarnas fortsatta liv och integrationsprocess.
Frågan är också om skillnaden i mottagningsstrukturen påverkar ungdomar och i
så fall på vilket sätt. Det är ett arbete som kommunen behöver fortsätta att utveckla
och se över vad respektive instans i organisationen kan göra för att överbrygga detta
hinder både hos sig själv och tillsammans med andra verksamheter.
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En del svar står att finna i statistik över gruppen ensamkommande barn men långt
ifrån alla. Då mycket statistik över de ensamkommande barnen saknas blir det svårt
att utvärdera en verksamhet som till exempel språkintroduktion för att förbättra och
erbjuda bästa möjliga undervisning för de nyanlända barnen oavsett om de kommer
med sin familj eller ensamma. Där har kommunen ett utvecklingsarbete att göra då
det kan ge underlag till att förstå utgången av insatta insatser och planera för framtida
behov och eventuella justeringar av befintliga stödinsatser.
Därtill kommer den politiska aspekten där det är upp till beslutsfattare i kommunen att bestämma hur generös kommunen vill vara´, hur integrationsarbetet ska
organiseras samt ta ansvar för de konsekvenser som olika beslut får för enskilda
individer. Det svåra med begreppet integration är dock att det inte är ett tydligt
begrepp (Zetterqvist & Hagström, 2016). Vad betyder integration och hur det kan
formuleras i mål och medel samt följas upp av kommunens olika verksamheter?
Det inbegriper flera olika nämnder inom kommunen och utmanar en organisation
i en stuprörsformation som är svår att förändra. I en forskningsöversikt (Zetterqvist & Hagström, 2016) framhålls behovet av att skapa ett gränsöverskridande
synsätt för att komma vidare i frågan om integration.

Slutord
Statistiken över gruppen ensamkommande barn är bristfällig och behöver ses över
då det utan kunskap blir svårt att utforma insatser som är gynnsamma på alla områden men framförallt inom skolan som är en stark skyddsfaktor och tillmäts stor
betydelse för dessa barn. Det finns ingen samlad bild i Linköpings kommun av
hur det går för de ensamkommande barnen i skolan.
Det har över tid funnits ett organiserat mottagandet i Linköpings kommun och
ungdomarna är i stort nöjda med mottagandet och uttrycker behov av stöd vid
ankomsten till ett nytt land.
Både personal och ungdomar framför ett stort behov av att utveckla vägar för att
skapa kontakter mellan ensamkommande barn och andra ungdomar/unga vuxna i
samhället. Hur ska detta arbete fortsatt utvecklas? Hur ska skolan kunna bistå med
detta? Är organisationen av skolgången för de ensamkommande barnen gynnsam
eller finns det andra sätt att organisera den på?
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Ett arbete har påbörjats vad gäller olika boendeformer som Linköpings kommun
erbjuder ensamkommande. Det kräver samma regler och nivåer av vad som ingår
i vården, kompetent personal på boendena, stabila personalgrupper och utifrån
ungdomar och personals erfarenheter, hög personaltäthet och mindre boenden.
Hur ska Linköpings kommun arbeta vidare med frågan om integrationen av de
ensamkommande barnen och de barn som kommit med sin familj på ett gränsöverskridande sätt?

Vidare forskning
I studien framkommer att det saknas statistik över hur det går i skolan för de ensamkommande barnen men det saknas också kunskap om hur det går för de ensamkommande barn som Linköpings kommun tagit emot över tid. Ett annat utvecklingsområde som beskrivs genomgående hos både personal och ungdomar är
möjligheten att utveckla kontakter mellan ensamkommande ungdomar och
svenska ungdomar. I studien utmärker sig en ungdom genom att denne tydligt
använt sig av alla tillgängliga arenor för att skapa kontakter här i Sverige. Har det
fungerat för fler ungdomar eller finns det andra vägar?
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Bilaga 1 Intervjuguide personal
 Bakgrundsfråga: Hur länge har du arbetat med ensamkommande
och på vilket sätt?
 Vilka erfarenheter har du av mottagningen av ensamkommande i
Linköping?
 Hur ser arbetets organisatoriska förutsättningar ut för att kunna ta emot
ensamkommande barn?
 Hur har samarbetet fungerat mellan olika verksamheter som är
involverade i mottagandet? Exempel på vad som fungerat bra
respektive mindre bra.
 Hur har samarbetet fungerat över tid?
 Vilka framgångsfaktorer respektive utmaningar har du upplevt i arbetet
med ensamkommande barn?
 På vilket sätt skilde sig mottagandet hösten 2015 i förhållande till 2011,
ur organisatorisk synvinkel och ur samhällsperspektiv, förutom att ett
större faktiskt antal ensamkommande ungdomar kom till Linköping
och Sverige?
 Vilka är dina erfarenheter av mottagandet hösten 2015?
 Har kommunen kunnat möta barnens behov av stöd? På vilket sätt?
I vilken grad? finns det något som borde se annorlunda ut?
 Har de ensamkommande barnen som grupp förändrats över tid?
Om de har det på vilket sätt?
 Har de ensamkommande barnens behov förändrats över tid?
 I vilken grad upplever du att kommunen lyckats med mottagandet
av ensamkommande barn?
 Vad behövs för ett lyckat mottagande? Hur vet vi att vi lyckats?
 Berätta om vilka erfarenheter du har av utveckling inom arbetet
med ensamkommande över tid?
 Vilka behov av utveckling ser du framöver?
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Bilaga 2 Information om studien

Uppföljning av mottagandet av ensamkommande barn i Linköping
Varför ska jag vara med?
Dina åsikter är viktiga. Med hjälp av dina svar kan personal, chefer och politiker
i kommunen få veta vad du tycker har varit bra eller dåligt för dig sedan du kom
till Linköping. Svaren ska användas till att förbättra mottagandet av ensamkommande barn som kommer till Linköping i framtiden.
Vad ska jag göra?
Att vara med i studien betyder att du blir intervjuad av en forskare vid ett tillfälle.
Du kan välja att bli intervjuad ensam eller tillsammans med en eller två andra
ungdomar. Frågorna handlar om din tid i Sverige, om skola, boende, fritid, mående och vilken hjälp du fått. Du bestämmer tid och plats för intervjun. Intervjun
sker på svenska men om du vill kan en tolk vara med. Du kommer också att få
fylla i uppgifter om till exempel ålder, vilket land du kommer ifrån och några
frågor till. De svar du ger sker anonymt vilket betyder att ingen kommer att veta
vad just du svarat. Som tack för hjälpen får du en biobiljett.
Om du har frågor eller vill vara med i studien hör av dig till:
Lina Helgstrand som är ansvarig för studien.
Telefon: 0725 46 35 01
lina.helgstrand@mjolby.se
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Bilaga 3 Samtyckesblankett

Samtyckesförklaring

Jag samtycker härmed till att medverka i forskningsprojektet ”Uppföljning av
ensamkommande barn i Linköping” genom att en forskare från projektet intervjuar mig vid ett tillfälle. Jag känner till att deltagandet är helt frivilligt och att
jag när som helst, utan förklaring kan avbryta mitt deltagande.

Ort och datum
_____________________________________

_____________________________________
Underskrift
_____________________________________
Namnförtydligande

66

Bilaga 4 Enkät till ungdomar
Uppföljningsstudie om ensamkommande barn i Linköping
Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst som svar på frågan
1 Hur gammal är du?
Födelseår: __________________ Födelsemånad:______________
2 Ursprungsland? _________________________
3 När kom du till Sverige, år och månad?
År:___________
Månad: _____________
4 Har du uppehållstillstånd?
Permanent
tidsbegränsat 13 månader,
tidsbegränsat 3 år
tidsbegränsat under 12 månader
asylsökande
5 Vad heter ditt boende?
________________________________
6 Hur länge har du bott på detta boende?
0-3 månader
4-6 månader
7-12 månader
7 Hur många olika boenden har du bott på?
1
2
3
4
5

1 år eller mer

6 eller fler

8 Hur mådde du när du kom till Sverige på en skala 1-10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jättedåligt
jättebra
9 Hur mår du idag på en skala 1-10?
1
2
3
4
5
6
jättedåligt

7

Tack för dina svar!
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8

9
10
jättebra

Bilaga 5 Intervjuguide ungdomar
Intervjuguide ensamkommande barn
Mottagande
Vilket stöd upplevde du att du fick i att förstå svenska samhället?
Vilket stöd upplevde du att du fick när det gällde kontakt med familj i hemlandet?
Vilket stöd upplevde du att du fick i att utöka kontaktnätet i Sverige?
Hur hade du velat bli mottagen?
Vad anser du är viktigt att tänka på i mottagandet av ensamkommande barn?
Om du skulle få ändra något i hur du blev mottagen när du kom, vad skulle det vara?
Boende
Hur tycker du det är att bo i/på X?
Hur är det att bo på boendet
På vilket sätt tycker du att personalen hjälpte dig? (vardagssysslor, ekonomi)
Vill du stanna på orten, i staden där du nu bor? Stanna i Sverige?
Vilka/vilken person var viktigast för dig under tiden på HVB? (Är denna person fortfarande viktig för dig?)
Hälsa
Har du problem med din hälsa?
Har du fått hjälp med de problem du har? Av vem? På vilket sätt?
Skola
Vad läser du?
Vad tycker du om skolan? Läsa vidare?
Relationer till lärare och andra vuxna/anställda i skolan?
Skolkamrater?
Fritid
Vad gör du på din fritid?
Är det något annat som du vill göra på din fritid (som du inte gör)? Vad? Varför (kan)
du inte göra det?
Förebilder och personer att få stöd och hjälp av
Vem går du till när du behöver hjälp med myndigheter?
Vem går du till när du behöver hjälp med ekonomiska frågor?
Vem går du till när du har frågor om ’passager till vuxenblivande’ som bostad,
yrkesval etcetera?
Vem går du till om du inte mår bra eller känner dig orolig?
Framtiden
Vad tänker du om din framtid?
Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut i framtiden?
Vad drömmer du om att göra i framtiden?
Vad vill du arbeta med? Var skulle du vilja bo? Varför?
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