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FÖRORD
Projektet Solitario startades som dagverksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna
våren 2009 och pågick till 31 december 2011. Solitario var ett projekt som Eskilstuna
kommun drivit och som delvis finansierats av Europeiska flyktingfonden. Det har utvärderats
av Mälardalens högskola/Örebro universitet.
I projektet genomfördes en systematisk databassökning av den forskning som finns om
ensamkommande barn. Resultaten av genomgången har publicerats i boken
Ensamkommande barn – en forskningsöversikt (Studentlitteratur 2011). Det har även
publicerats två delrapporter från processutvärderingen av Solitario; Utvärdering av Solitario
– dagverksamhet för ensamkommande barn. Del 1 Processutvärdering och Utvärdering av
Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn. Del 2 Processutvärdering, samt den
aktuella rapporten På väg in i det svenska samhället Slututvärdering av Solitario –
dagverksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna. Med denna rapport så avslutas
utvärderingsuppdraget.
Resultat presenteras även på världskonferensen i socialt arbete, Joint World Conference on
Social Work Social Development: Action and Impact, 8-12 July 2012, Stockholm och
kommer att publiceras i en antologi från konferensens Swedish Standing Symposium, med
kapitlet Flying to a Foreign Horizon on Your Own. About Unaccompanied Children’s
Everyday Life in a Swedish City. Resultat från studien har även presenterats vid flera
seminarier arrangerade av kommunen, Mälardalens högskola och på konferenser. Vidare
kommer forskningsartiklar att skrivas och ytterligare forskningspresentationer att göras.
Genomförande av utvärderingsuppdraget har varit en lärande process för oss utvärderare
också. Vi hoppas att erfarenheterna från Solitario tas till vara i kommunen och i den nya
verksamheten för ensamkommande barn, Resursteamet (tidigare Mobila teamet och projekt
Solitario) som startade den 1 januari 2012.
Vi tackar för förtroendet med att genomföra utvärderingen och vill lämna vårt tack till de
ungdomar och den personal inom Solitario och på andra enheter inom Eskilstuna kommun
som bidragit till att vi kunnat genomföra utvärderingen. Vi tackar också handledare för
genomläsning av slutrapporten.

Eskilstuna, 2012-05-10
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INTRODUKTION

1.1 Uppdrag och bakgrund
Örebro universitet och senare Mälardalens högskola1 fick i uppdrag av Eskilstuna kommun
den 1 april 2009 att utvärdera verksamheten Solitario som hade en projekttid på tre år.
Solitario var en verksamhet för ensamkommande barn i åldern 13-20 år framförallt placerade
i familjehem. Solitarios verksamhet, som var en dagverksamhet och alltså inget boende,
syftade till att öka de ensamkommande barnens möjligheter till integrering och positiv
etablering i det svenska samhället. De ensamkommande barnen är under 18 år när de
anländer. Vi kommer i den här rapporten att omväxlande kalla dem för barn och ungdomar
eftersom de flesta är tonåringar.
Under tiden verksamheten Solitario drivits har Eskilstuna kommun tagit emot 74
ensamkommande barn. Det har varit 21 flickor och 53 pojkar. De flesta har varit 15-16 år
gamla när de anlänt, men under 2011 kom det flera något yngre barn som var 13-14 år gamla.
Eskilstuna kommun har även tidigare tagit emot barn som varit mellan 6-12 år gamla när de
anlänt till Eskilstuna. De kommande uppgifterna om placering gäller för de ensamkommande
barnens placering i september 2011 och för de barn som anlänt senare under året den
placering de fått då. De ensamkommande barnen var placerade i familjehem (50%, n=37)
alternativt i Hem för vård eller boende (HVB) (41%, n=30) eller i så kallat Mellanbo (9%,
n=7) vilket är ett eget boende med stöd i varierande utsträckning av personal från Mobila
teamet. För 7 av de 37 familjehemsplacerade barnen har vårdnadsöverflyttning skett och för
5 har det under utredningstiden framkommit att de bor hos en vårdnadshavare. Så många
som 12 (16%) av de ensamkommande barnen är alltså vid utgången av 2011 placerade hos en
vårdnadshavare antingen för att vårdnadsöverflyttning (n=7) skett till tidigare
familjehemsföräldrar eller att barnet är placerat hos en person som efter DNA test visat sig
vara en biologisk förälder (n=5). Barnet kan ha kommit till Sverige sedan föräldern i
hemlandet inte längre kunnat ta hand om barnet och den andre föräldern befunnit sig i
Sverige och kanske etablerat ny familj här. Vårdnadsöverflyttningar har till exempel skett när
barnet bott hos en släkting har vårdnaden flyttats över kort efter att barnet fått permanent
uppehållstillstånd (PUT). Det sker dock inte längre på det sättet utan sedan något år tillbaka
görs vårdnadsöverflyttningar för ensamkommande barn på samma sätt som för övriga
familjehemsplacerade barn efter särskilt övervägande efter tre år. De ensamkommande
barnen skall ha samma skydd som övriga familjehemsplacerde barn. Den tidigare praktiken
med vårdnadsöverflyttning efter PUT ledde till alltför många haverier enligt Eskilstuna
kommun. Under den aktuella tidsperioden finns det även ensamkommande barn som under
en period vistats i Eskilstuna men som avvisats och åkt tillbaka till hemlandet eller

Ursprungligen fick Örebro universitet uppdrag av Eskilstuna kommun, men därefter har Mälardalens
högskola tagit över uppdraget.
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”försvunnit”. De ingår inte i de aktuella siffrorna eftersom de ju inte haft något aktuell
placering. Verksamheten i Solitario och Mobila teamet har sedan jan 2012 permanentats i
Resursteamet för ensamkommande barn.
Projekt Solitarios handledare har under samma tidsperiod haft återkommande kontakt med
43 av de 74 ungdomarna. De har träffat åtta ytterligare vid något enstaka tillfälle men inte
etablerat någon kontakt. Det kan ha varit ungdomar som återvänt till hemlandet eller
”försvunnit”. Det har huvudsakligen varit familjehemsplacerade ensamkommande barn, som
handledarna på Solitario arbetat med, men ungdomarna kan ha flytta mellan olika
boendeformerna. De har även på annat boende kunnat fortsätta att ha kontakt med Solitarios
handledare om det funnits behov av det.

1.2 Etappmål för Solitario
Projektet Solitario hade sex olika etappmål samt två mer övergripande projektmål som gällde
för hela projekttiden: 1) att nå ut till målgruppen, 2) ökade möjligheter att uppnå goda
resultat i skolan, 3) bättre rustade för att klara vardagen, 4) ökade kontakter med civila
samhället, 5) ljusare framtidssyn och 6)kontinuerlig dokumentation av tankar/erfarenheter.
De mer övergripande projektmålen handlade om att målgruppens möjligheter till integration
och en positiv etablering i samhället skulle öka och att kunskap om målgruppens behov och
situation skulle erhållas för fortsatt utveckling av mottagandet av ensamkommande barn och
ungdomar.

1.3 Processutvärdering
Löpande under projekttiden användes processutvärdering som utvärderingsmodell (se
Karlsson, 1999; Vedung, 2009). Processutvärderingen besvarade frågor kring hur
verksamheten fungerade genom att kartlägga huruvida etappmålen uppfylldes utifrån
intervjuer med ungdomarna, styrgruppen och rapporter från personal. Processutvärderingen
skulle också fungera som underlag för vidareutveckling av verksamheten.
I den första delrapporten (Fridström & Brunnberg, 2010) av processutvärderingen
presenterades verksamheten Solitarios framväxt och funktion samt dess styrkor/möjligheter
och svagheter/hinder identifierades, medan i den andra delrapporten (Fridström, Aytar, &
Brunnberg, 2011) av processutvärderingen presenterades resurser och behov hos ungdomar
på Solitario relaterat till verksamhetens olika etappmål. Presentationer av utvärderingen har
även gjort på öppna seminarier arrangerade av kommunen och som bevakats av media. I
denna slutrapport görs en helhetsbedömning av projektet Solitario avseende samtliga
etappmål och projektmål.
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1.4 Syfte och utvärderingsfrågor
Syftet med denna slututvärdering är att i relation till uppsatta mål och utnyttjade resurser
undersöka projektets relevans och effektivitet, identifiera brister och förbättringsområden,
samt framgångsfaktorer och svårigheter/risker. Utvärderingsfrågor som skall besvaras är
följande:
1. Vilka aktiviteter har genomförts inom projektet?
2. Har etappmålen uppnåtts?
3. Har projektmålen uppnåtts?
4. Vilka är framgångsfaktorer?
5. Vilka är svårigheter och risker?

För att besvara dessa utvärderingsfrågor har en programteori för Solitario utvecklats utifrån
den projektlogik som arbetats fram innan utvärderingen startade. Syftet med denna
programteori är att anlägga ett helhetsperspektiv på projektet och presentera detta i kapitlet
om utvärderingsdesign, metod och material.

1.5 Disposition
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel där en övergripande beskrivning av Solitario
som en verksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna ges. De genomförda
processutvärderingarna under projektets gång sammanfattas i det tredje kapitlet. I det fjärde
kapitlet presenteras det teoretiska perspektiv som används som inspirationskälla. Efter att
utvärderingsdesign, metod och material beskrivits redogörs för resultat och analys av
materialet. I det avslutande kapitlet förs en sammanfattande diskussion och ett antal
rekommendationer presenteras.
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SOLITARIO SOM DAGSVERKSAMHET FÖR
ENSAMKOMMANDE BARN OCH BILDANDE AV
RESURSTEAMET

Solitario var en dagverksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna kommun. Det var ett
projekt som finansierades av Eskilstuna kommun och Europeiska flyktingfonden. Projektet
var ett treårigt projekt som startade våren 2009 och pågick fram till den 31 december 2011.
Behovet av Solitarios verksamhet kan kopplas den utveckling som skett avseende
ensamkommande barn i Sverige. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har
ökat dramatiskt sedan 2005. Under åren 2010 (n=2393) och 2011 (2=657) var Sverige det
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land i Europa som tog emot flest ensamkommande barn. Detta har lett till att det funnits ett
stort behov av nya platser i olika former av boenden något som diskuterats mycket i media.
Det har även funnits ett behov av andra typer av stödverksamheter i syfte att öka de
ensamkommande barnens omhändertagande och möjligheter till integrering och en positiv
etablering i det svenska samhället. I Eskilstuna kommun startades därför verksamheten
Solitario i början av april 2009.
Solitario var en öppen och för ensamkommande barn kostnadsfri dagverksamhet vilken
riktade sig till såväl pojkar som flickor, i åldrarna 13-20 år som huvudsakligen var placerade i
familjehem eller i eget boende. Personalgruppen bestod från början av fyra handledare vilka
hade social, pedagogisk eller fritidsinriktad kompetens. Ambitionen var att verksamheten
skulle permanentas i kommunen.
Ett av Solitarios etappmål var att verksamheten skulle nå ut till samtliga ensamkommande
ungdomar som var släkting- och anhörigplacerade, samt ensamkommande ungdomar som
slussades ut från PUT-boendet till eget boende. Ambitionen var att ungdomarna skulle
kontaktas och erhålla information om Solitarios verksamhet. Det uppsökande arbetet skulle
bedrivas på ett aktivt och engagerat sätt. I enlighet med detta var totalt 25 ungdomar
inskrivna i Solitario i september 2009. Vid avlutningen den 31 december 2011 fanns 43+8
ungdomar registrerade i verksamheten. De hade haft varierande relationer med
verksamheten. De åtta ungdomarna hade handledarna träffat bara vid något enstaka tillfälle
medan det med de 43 ungdomarna funnits en närmare kontakt. Några hade haft kontakt
under en längre period och då hade kontakten periodvis kunnat vara mycket intensiv.
Närmare 60% av de ensamkommande barnen i kommunen hade haft kontakt med Solitario
trots att Solitario som dagverksamhet framförallt riktade sig till ensamkommande barn som
placerats i familjehem och där ca 50% av kommunens ensamkommande barn bodde hösten
2011. Enstaka ungdomar kan ha hunnit bli vuxna och flyttat till eget boende men fortsatt ha
kontakt med handledare på Solitario och andra kan ha flyttat från familjehemmet till annat
boende.

2.1 Släktinghem, nätverkshem och traditionella familjehem
Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för
stadigvarande vård och fostran (Socialstyrelsen, 2011). Det finns olika typer av familjehem.
Det kan vara släktinghem, vilket är en familj där fosterföräldrarna är släkt med barnet eller
nätverkshem. År 2004 ändrade Socialstyrelsen i sin statistik till begreppet nätverksfamilj,
som då definierades som familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående som är en
tidigare känd familj. De använder alltså begreppet till att täcka både släktingfamilj och en
familj som inte är släkt men tidigare känd. Båda begreppen, släktinghem och nätverkshem,
kan användas och då med delvis olika innebörd där nätverkshemmet är en för barnet tidigare
känd familj men som inte är nära släkt och släktingfamilj är en familj som är nära släkt. Båda
familjetyperna är för barnet tidigare kända. I den här rapporten kommer begreppet
nätverkshem att användas som ett mer övergripande begrepp och släktinghem när det gäller
placering hos nära släkt t ex morbror, faster m.m. Gäller det landsmän eller avlägsna
4

släktingar används begreppet nätverkshem. Är det inte känt hur nära släktfamiljen är
används begreppet nätverkshem. Traditionellt familjehem, är däremot en tidigare okänd
familj, som rekryteras genom social tjänsten.

2.2 HVB-hem och Mellanbo
En annan placeringsform som är mycket aktuell för de ensamkommande barnen är Hem för
vård eller boende (HVB). Det är ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård
eller behandling i förening med boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt. Mellanbo
är ett boende som är en mellanform av boende när det gäller ungdomens självständighet,
mellan HVB-hem och eget boende.

2.3 Solitarios aktiviteter
Inom verksamheten Solitario erbjöds ungdomarna delaktighet i olika aktiviteter och
stödinsatser. Aktiviteter varierade under projekttiden, beroende på vilka behov som
identifierades hos ungdomarna. Exempel på aktiviteter var läxhjälp, feriejobb,
sommarskola/lägerskola, aktiviteter som syftade till att ungdomarna skulle få ett aktivt
friluftsliv, organiserade gruppaktiviteter, samt kulturaktiviteter som syftade till att stödja
ungdomarna i att hitta det egna uttrycket och kunna uttrycka sig kreativt, dels genom att
lotsa in dem i olika föreningar, dels genom lektioner i exempelvis dans, sång, musik och
konst. Det genomfördes också gemensamma aktiviteter med kommunens boenden för
ensamkommande barn.
Inom Solitario skulle också erbjudas kontakt med en handledare. Handledarens uppgift var
att umgås med ungdomen och att ge ungdomen tillfälle att prata om sin upplevelse av
nuläget. Handledarens uppgift var också att försöka lotsa in ungdomarna i olika existerande
ungdomsverksamheter, skapa möjligheter till andra vuxenkontakter samt till kontakter med
andra ungdomar. Vidare skulle ungdomarna få personlig handledning och samtalsstöd i syfte
att klara ett eget boende. Vid handledning användes olika synsätt för att arbetet med
ungdomar skulle fungera bättre. ’Nätverkskartan’, som framgår av Figur 1, var ett verktyg
som utvecklats och som vissa handledare arbetade med.

5

Figur 1. Solitarios nätverkskarta för ensamkommande barn

På Solitario arbetade man ofta inte direkt med nätverket utan lyssnade på ungdomen för att
höra vad som brast eller störde ungdomen just då. Om det till exempel var skolan så arbetade
man vidare med det genom att planera hur ungdomen kunde göra för att förbättra
situationen. I samband med det fortsatte handledaren och ungdomen med att diskutera de
andra cirklarna. Arbetet var mycket lösningsfokuserat och lyfta fram de positiva sidorna.
Ungdomen tränades och lärdes att fungera självständigt genom att kunna bestämma och
besluta själv. Enligt en av handledarna finns det en kulturell skillnad mellan ett
kollektivistiskt orienterat samhälle, som många av barnen kommer ifrån och ett
individualistiskt orienterat samhälle, som det svenska samhället representerar när det gäller
beslutsfattande i vardagen. Den skillnadens inverkan på ungdomarnas vardag och de beslut
de måste fatta är något som man samtidigt arbetat mycket med.
För att stödja ungdomarna i skolarbetet skulle de kunna få läxhjälp och vuxna som
engagerade sig i ungdomens hela skolsituation. Ungdomarna erbjöds också studie- och
yrkesvägledning. För att ungdomarna skulle få möjlighet att uppleva och utöva
sportaktiviteter planerades att subventionera föreningsavgifter. Solitario gav också
ungdomarna möjlighet att delta i organiserade verksamheter inom kommunen. Det kunde
även vara naturinriktade och hälsoorienterade aktiviteter som t.ex. att gå i skogen och plocka
svamp. Ungdomarna fick även information om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerade
och hur man kunde förebygga ohälsa. I verksamhetens lokaler fanns det också tillgång till
datorer och Internet.
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Successivt utvecklades nätverkskartan. I Figur 2 visas modellen som presenterades i
forskningsöversikten om ensamkommande barn (Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011). Det
råder en komplexitet i nätverket om kring dessa ungdomar.

Hälsosjukvård

Skola

Socialtjänst

TransNationellt
Nätverk i
Sverige
Andra
myndigheter

FosterFamilj/
HVB-hem

Ensamkommande
asylsökande
barn

TransNationellt
Nätverk utom
Sverige
Migrationsverket
Familj i
hemlandet

Kamrater
Övriga

Kyrka

Intresseorganisationer

God
Man

Figur 2. Utvidgad nätverkskarta för ensamkommande barn (Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011)

Solitarios verksamhet var alltså inriktad på att ge personligt stöd, stöd för att delta i olika
utåtriktade gruppaktiviteter och information om det svenska samhället. Handledarna kunde
också arbeta i skolmiljön med lektioner som tog upp attitydfrågor (se Bilaga A). Det kunde
t.ex. gälla familjestruktur och könsfrågor (se Bilaga B). Något som väckte engagerade
diskussioner bland ungdomarna och som ledde till önskemål från dem om nya teman för
diskussion.
Verksamheten var öppen några timmar per dag under vardagar, framför allt under
eftermiddagar men även någon kväll per vecka. Övriga tider kunde bokas av ungdomarna.
Handledarna arbetade utifrån ett guidande arbetssätt. Ungdomarna kontaktades främst via
sina gode män men nåddes även via information till skola och socialtjänst. Utifrån form och
innehåll av Solitario kan vi säga att Solitario var en pionjärverksamhet med ett inkluderande
syfte för de ensamkommande barnen i kommunen.
Den inledande ambitionen när Solitario startade var att när projekttiden gått ut så skulle
verksamheten kunna få en fortsättning inom den reguljära verksamheten. Detta skedde när
Resursteamet inrättades den 1 januari 2012. Resurstemet är en sammanslagning av de två
tidigare verksamheterna för ensamkommande barn - Mobila teamet och projekt Solitario.
Resursteamet vänder sig dels till ungdomar upp till 21 år placerade i Mellanbo och dels till
familjehemsplacerade ungdomar samt till ungdomar som flyttat ut till eget boende.
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Resursteamet arbetar med bistånd, boendestöd, serviceinsatser och programverksamhet. Det
har i sammanslagningen skett en viss minskning av antalet anställda och förändring av
innehållet i insatserna bl.a. har läxstöd till ungdomarna lagts ut som uppdrag till
intresseorganisationer.
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KUNSKAPSÖVERSIKT OCH PROCESSUTVÄRDERING
UNDER PROJEKTETS GÅNG

Under projektets gång genomfördes en forskningsöversikt och två delutvärderingar med
fokus på olika områden. Nedan redogörs kort för dessa arbeten.

3.1 Forskningsöversikt
Syftet med forskningsöversikten, Ensamkommande barn – en forskningsöversikt, vilken
publicerades av studentlitteratur (Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011) (se Bilaga C för
forskningsöversikten), var att beskriva det kunskapsläge som fanns nationellt och
internationellt om de ensamkommande barnens bakgrund, det vill säga situationen som
ledde till flykten, erfarenheter som kan påverka deras hälsa, omhändertagande i
ankomstlandet och avvisning respektive inkluderande alternativt exkluderande processer.
Forskningsöversikten bäddade för att relatera Solitarios arbete till det aktuella kunskapsläget
genom att arbetet på Solitario skulle kunna förstås och vidareutvecklas utifrån den kunskap
som fanns. Syftet med forskningsöversikten var således dubbelt, dels att öka kunskapen om
målgruppen, dels att placera in Solitarios verksamhet i ett teoretiskt sammanhang.
Forskningsöversikten (Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011) visade att i Sverige finns det
mycket begränsad forskning om ensamkommande barns livssituation även om Sverige under
lång tid varit ett av de stora mottagarländerna. Bristerna i forskning inom socialt arbete
avseende ensamkommande barn var särskilt påtaglig då huvudansvaret för
omhändertagandet av dem ligger hos socialtjänsten. Forskningsöversikten visade vidare att
även internationellt har forskning om barns migration och ensamkommande barn situation
varit mycket begränsad. Kunskaper erhållna från forskningsöversikten lade en bra grund för
vidare utvärderingsarbete.

3.2 Processutvärdering del 1
Syftet med den första delutvärderingen, På väg in i det svenska samhället. Utvärdering av
Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn. Del 1 Processutvärdering (Fridström
& Brunnberg, 2010) (se Bilaga D för del 1 av processutvärdering), var att beskriva hur
verksamheten Solitario växte fram och fungerade i januari 2010 samt att identifiera
8

styrkor/möjligheter och svagheter/hinder. Utifrån utvärderingsresultatet gavs förslag till
vidareutveckling av verksamheten. Detta delresultat fungerade som underlag för fortsatt
utvärdering.
De områden som fokuserades i denna utvärdering var organisering, samverkan,
genomförande av aktiviteter samt måluppfyllelse. Inom ramen för det empiriska materialet
gjordes sammanlagt 12 intervjuer. Sex intervjuer gjordes med personer som ingick i
Solitarios styrgrupp med ambitionen att ge styrgruppens bild av hur verksamheten
fungerade. Vidare intervjuades sex externa personer med kännedom om målgruppen och om
Solitario. Dessa intervjupersoner hade olika kompetenser och representerade olika
verksamhetsområden som var relevanta för Solitario och dess målgrupp vilket ansågs bidra
till ytterligare kunskaper om verksamheten. Flera av dessa externa personer fanns inom en
referensgrupp knuten till Solitario.

3.3 Processutvärdering del 2
Syftet med den andra delutvärderingen, På väg in i det svenska samhället. Utvärdering av
Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn. Del 2 Processutvärdering (Fridström,
Aytar, & Brunnberg, 2011) (se Bilaga E för del 2 av processutvärderingen), var att identifiera
resurser och behov hos ungdomar på Solitario och relatera dem till verksamhetens olika
etappmål. I likhet med processutvärdering del 1 innehöll denna del av processutvärdering
också rekommendationer för vidare utveckling av verksamheten och därmed utgjorde en
grund för den vidare utvärderingen av verksamheten.
Fokusområdena för denna delutvärdering var tre av projektets sex etappmål, nämligen
ungdomarnas kontakter med det civila samhället, möjligheter att uppnå goda studieresultat
och ungdomarnas syn på framtiden. Det empiriska materialet bestod av intervjuer med
ensamkommande barn genomförda 2010. I början hade vi ambitionen att intervjua samtliga
ungdomar som var inskrivna vid Solitario. Men av olika skäl var detta inte möjligt vilket
resulterade i att antalet genomförda intervjuer blev mindre än hälften av ungdomarna på
Solitario (12 av 25). Fyra av de 12 intervjuerna med ungdomarna blev inte helt kompletta på
grund av intervjuerna fick avbrytas innan de var klara pga. tillgång till lokal. De genomfördes
på Solitatio på eftermiddagstid. Av de 12 intervjuade ungdomarna var nio pojkar och tre
flickor.
Utifrån de utvalda fokusområden relaterade till etappmål har ett intervjuformulär riktat till
ungdomarna konstruerats. Det intervjuformulär som konstruerats utifrån de utvalda
fokusområdena hade såväl öppna som slutna frågor. Svaren på de öppna och slutna frågorna
bearbetades och resultatet presenteras relaterade till de olika fokusområdena och till
etappmålen.
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4

TEORETISKT PERSPEKTIV

Att ha både organisations- och individperspektiv är en av centrala aspekterna både för
Solitari-projektet och även för denna utvärdering av projektet. Det finns olika teorier och
ansatser som kan väljas ut. I denna utvärdering valdes FNs konvention för barns rättigheter
och utvecklingsekologi som teoretiska inspirationskällor. Det senare har utvecklats av den
rysk-amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner (1979; 2000).
I utvecklingsekologin som anses vara en grundläggande teori inom den sociala barn- och
ungdomsvården betonas att barns och ungas utveckling sker i samspel med omgivningen.
Det utvecklingsekologiska systemet är indelat i fyra olika sfärer. I modellens centrum finns
barnet i sin omedelbara närmiljö (mikronivån). Bronfenbrenner (1979) skriver att den
ekologiska omgivningen är ”… a nested arrangement of concentric structures, each contained
within the next” (s. 22). När barnet växer upp ingår det i flera närmiljöer, som familj,
förskola, skola, kamratgrupp osv. Mellan de här närmiljöerna pågår ett samspel, och
relationerna mellan dem bildar i sig ett system (mesonivån). Nästa nivå är exonivån som kan
vara områden barnet själv inte har direkt kontakt, men som påverkar barnets situation. Det
kan t.ex. vara föräldrarnas arbetsmiljö, den kommunala barn- och ungdomspolitiken,
socialtjänstens organisation. Förhållanden på mikronivå, mesonivå och exonivå samspelar
med förhållanden på makronivå som lagstiftning, samhällsekonomi och politik. I senare
arbete har Bronfenbrenner även lagt till en global nivå (2000).
När man utgår ifrån ett utvecklingsekologiskt synsätt såväl i utredningar som i insatser och
uppföljningar av insatserna brukar man traditionellt inom den sociala barn och
ungdomsvården beskriva tre områden. De är 1) barns behov 2) föräldrars förmåga 3) faktorer
i familj och miljö (Socialstyrelsen, 2006). Det ensamkommande barnet byter sin mikromiljö
och även miljöerna på meso-, exo-, och makronivå. Men det kan också finnas miljöer där det
även fortsättningsvis finns ett samspel med de tidigare mikro-, meso-, exo- och
makromiljöerna men på annat sätt än tidigare. Det mest centrala för barn är deras
mikromiljö. Det ensamkommande barnet har lämnat sin mikromiljö, men den här studien
kommer att visa att de kan fortsätta att samspela med sin tidigare mikromiljö på ett helt
annat och mer distanserat sätt än tidigare. Blir beslutet från Migrationsverket att barnet inte
får permanent uppehållstillstånd så blir ett återvändande till den ursprungliga hemmiljön
(mikromiljön) det som väntar även när den kan vara radikalt förändrad. En modell som utgår
från Bronfenbrenners modell (1979) och därmed ett utvecklingsekologiskt synsätt behöver
utvecklas för att vara användbara vid studier av omhändertagandet av ensamkommande
barn inom socialtjänstens verksamheter. I dagens samhälle finns möjlighet till direkt
kontakt via webbaserad och modern telekommunikation nästan över hela världen vilket kan
påverka omhändertagna ungdomars möjlighet till kontakt med sin ursprungliga kärnfamilj i
ett globalt perspektiv.
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5

UTVÄRDERINGSDESIGN, METOD OCH MATERIAL

5.1 Utvärderingsdesign
I denna slututvärdering använder vi en programteori (jfr. Donaldson, 2007; Eriksson &
Karlsson, 2008; Jess, 2011; Karlsson, 2011) för Solitario för att kunna anlägga ett
helhetsperspektiv. Vid utveckling av denna programteori, som framgår av Figur 3, har vi
utgått från den projektlogik som skapades i början av projektet.

Beslut och
resurser

Aktiviteter

Etappmål

Projektmål

Effekter

Figur 3. En programteori för Solitario

Det är en grundversion av ett programteoretiskt tänkande kring Solitario och vid tillämpning
kommer hänsyn tas till ytterligare aspekter såsom intressenter och externa faktorer.
Med tanke på bedömningsenkäten som personalen besvarat vid två olika tillfällen, ett i
början av projektet och ett i slutet av projektet, innebär vår utvärderingsdesign ett element
som är kvasi-experimentellt med före-efterstudie utan kontrollgrupp (jfr. Ekonomistyrningsverket, 2006).

5.2 Datainsamling och genomförande
Under projektets gång samlades empiri kontinuerligt och delar av empiriska materialet
användes vid de två delutvärderingarna (Fridström & Brunnberg, 2010; Fridström, Aytar, &
Brunnberg, 2011). I denna slututvärdering används delar av allt material som samlats under
projektets gång som empiriskt underlag.
Inom ramen för den första delutvärderingen (Fridström & Brunnberg, 2010) lades
huvudfokus på sammanlagt 12 tematiska intervjuer (se Bilaga F för intervjuguiden för
tematiska intervjuer) med samarbetspartners om organisering, samverkan, genomförande av
aktiviteter samt måluppfyllelse, medan i den andra delutvärderingen (Fridström, Aytar, &
Brunnberg, 2011) lades fokus på en halvstrukturerad enkät/intervjuguide med 12 ungdomar
(se Bilaga G för enkät/intervjuguide med ungdomar). I denna slututvärdering används
huvudsakligen, utöver de relevanta delarna av de tematiska intervjuerna och enkät/intervjun
med ungdomar, resultat från bedömningsenkät av ungdomarna som personalen som
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genomfördes två omgångar, 2009 respektive 2011 (se Bilaga H för enkäten från 2011)
angående 17 ungdomar (varav fem flickor), samt tre kvalitativa och tematiskt öppna
intervjuer med personalen på Solitario (varav en med två personal). Det är med samtlig
personal som funnits inom projektet det vill säga fyra personer från Solitario. Intervjuer
genomfördes i slutet av 2011 och i början av 2012. Bedömningsenkäter som personalen
genomfört handlar om ungdomar som varit inskrivna i Solitario och för varje ungdom fylldes
enkäter i av ansvariga handledare vid Solitario vid två tillfällen. Bedömningsenkäten från
2011 (se Bilaga H) är till viss del reviderad jämfört med enkäten från 2009. Det finns även
enkäter med personal om ungdomarnas situation som bara fyllt i vid ett tillfälle som återstår
att bearbeta. Att personalen bara gjort bedömningen av ungdomen vid ett tillfälle beror på att
personalgruppen vid den aktuella tidpunkten inte hade kontakt med ungdomen. Det i sin tur
kan ha berott på att kontakten avslutats innan den andra bedömningen genomfördes eller
inte påbörjats vid det första bedömningstillfället. För intervjuer med personalen använde vi
inte någon särskilt intervjuguide utan tematiskt öppna frågor motsvarande Solitarios etappoch projektmål. Eftersom sammanlagt 17 enkäter handlar om samma ungdomar i två olika
tillfällen gör detta möjligt att göra jämförelser mellan två olika tidpunkter.

5.3 Databearbetning och analys
Resultaten från bedömningsenkäter av ungdomarnas socialpsykologiska situation som
personalen genomfört vid två olika tillfällen och från de kvalitativa intervjuerna med
personalen använder vi först i denna slututvärdering. För bearbetning av bedömningsenkäter
har vi använt det statistiska analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS). Eftersom resultatet från enkäter innefattar enbart 17 ungdomar som varit kontakt
med Solitario och som bedömts vid två olika tillfällen, nämligen 2009 0ch 2011, är det svårt
att göra sambandsanalyser. Vidare gör vi inte analyser för kön och födelseland på grund av
snedfördelningen avseende dessa variabler. Därför utgör frekvensfördelningar grund för
resultatredovisning. Det är svårt att statistiskt dra generella slutsatser om ensamkommande
barn i Eskilstuna på grund av urvalets begränsade storlek, men när hänsyn tas till att det har
funnits enbart Solitario som på en kommunal nivå arbetat med dagverksamhet för
ensamkommande barn placerade framförallt i familjehem kan resultatet ändå utgöra en
lämplig grund för att kunna bidra till ökade kunskaper om ensamkommande barn som inte
varit i kontakt med Solitario eller varit i kontakt med Solitario kortare tid.
För analysen av de tre intervjuer som gjordes med fyra personal använde vi meningskoncentrering och meningskategorisering (Kvale & Brinkmann, 2009), vilka handlar om att
få fram meningsfulla uttalanden ur intervjuer och kategorisera dem. Vid identifiering av
meningsfulla uttalanden har vi inte använt förbestämda tematiska ramar såsom
utvärderingsfrågor eller Solitarios mål utan gått igenom intervjuer för att kunna få fram
teman som kan vara av intresse för slututvärderingen. Teman som vi anser vara intressant
presenteras också vid sidan av dem som direkt är kopplade till Solitarios mål. Borttagen
information på grund av etiska regler eller annat markeras genom att vi använder tre punkter
i citatet. Våra förklaringar markeras genom att de sätts inom hakparantes.
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Vad gäller giltigheten av intervjuresultat gäller de för tre intervjuer med fyra personer vilket
är all personal som arbetat inom projektet, så när hänsyn tas till den operativa
personalgruppens storlek utgör resultatet en god grund för att kunna dra slutsatser som kan
vara användbara för liknande områden.
Programteorin (se Figur 3) används för att få ett helhetsperspektiv på slututvärderingens
olika delar. Beslut och resurser för verksamheten finns i Kapitel 1 och 2. Aktiviteters form,
innehåll och genomförande presenteras och analyseras utifrån intervjuer med personalen då
projektet var i ett avslutningsskede och personalen kunde blicka tillbaka på de tre årens
verksamhet. Resultatet från personalenkäten presenteras och analyseras i förhållande till fyra
av de sex etappmålen, nämligen ökade kontakter med civila samhället, bättre rustade för att
klara vardagen, ökade möjligheter att uppnå goda resultat, samt framtidssyn. Vad gäller
etappmålet att nå ut till målgruppen utgår vi från det som beskrivits i kapitlet om Solitario.
Forskningsöversikten, de två delutvärderingarna och denna slututvärdering, samt
projektledningens egen dokumentation. De utgör alla underlag för etappmålet om
kontinuerlig dokumentation av tankar/erfarenheter. När det gäller projektmålen redogör vi
för möjligheter till integration och en positiv etablering i samhället i samband med
diskussion och rekommendationer. För projektmålet om samlad kunskap om målgruppens
behov och situation, kan all dokumentation inklusive boken om internationell och nationell
forskning om ensamkommande barn, samt övriga rapporter ses som ett bidrag från
utvärderargruppen (Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011; Fridström & Brunnberg, 2010;
Fridström, Aytar, & Brunnberg, 2011). Till etappmålet om kontinuerlig dokumentation, är
förutom de olika rapporterna/bok/presentationer från utvärderargruppen en viktig källa
men även projektledningens egen dokumentation. Effekter av projektet presenteras dels i
redovisning och analys av etappmålen, dels i den avslutande diskussionen.

5.4 Utvärderarroll och etiska ställningstaganden
Eftersom vi inte tillhör personalen inom Solitario, Eskiltuna kommun eller något närliggande
område är vi som utvärderare externa (Karlsson, 1999; Vedung, 2009) även om vi har haft ett
betydande intresse för ämnet och området.
Utvärderingsuppdraget har som helhet granskats och godkänts av regionala
etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2009/341). I relation till detta godkännande har vi
följt forskningsetiska krav med yttersta noggrannhet. Inom utvärderargruppen har funnits
tillräcklig kompetens avseende frågor som rör barn och ungdomar. Exempelvis har Elinor
Brunnberg
under
förhållandevis
lång
tid
arbetat
med
ensamkommande
flyktingbarn/ungdomar i den aktuella situationen, med barn i andra socialt utsatta
situationer även utifrån metodutvecklingsperspektiv för barn i utsatta situationer i ett
europeiskt sammanhang och ingår för närvarande i Eurochild’s expertgrupp rörande
Participatory methods for inclusion of children who are vulnerable and/or marginalized
för att bidra till genomförandet av Recommendation on participation of children and young
people under the age of 18 som nyligen antogs av Europarådets ministerkommitté. Osman
Aytar har lång erfarenhet av att arbeta med studier mångfald, integration, interetniska
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relationer och möten, bemötande, ensamkommande barn, organisationer och ledarskap,
civilsamhälle, diaspora, statslöshet, globalisering, utvärdering, hållbar utveckling,
metodutveckling och pedagogiska utvecklingsfrågor. Camilla Fridström, adjunkt i socialt
arbete, som arbetade med projektet inledningsvis har flera års erfarenhet av att arbeta med
internationella placeringar av socionomstuderande.
Under intervjuerna var vi medvetna om att vara uppmärksamma på barnet/ungdomens
reaktion och genast avsluta samtalet omkring det barnet reagerar på.

6

RESULTAT OCH ANALYS

6.1 Aktiviteter
För genomförande av aktiviteter tillsammans med de ensamkommande barnen har den
aktuella personalgruppen haft en central betydelse. Personalgruppen för Solitario bestod från
början av fyra handledare vilka hade social, pedagogisk eller fritidsinriktad kompetens. De
fyra har funnits kvar med viss anknytning till verksamheten under hela treårsperioden. Det
har inte tillkommit någon personal utan tvärtom. Som handledare har inte fyra utan tre och
under vissa perioder bara två personer arbetat. En var projektledare och ägnade sig mycket åt
annan verksamhet bl.a. som teamledare för asylboendet Laurus, samt en handledare har
under vissa perioder varit föräldraledig och inte haft någon ersättare. Detta har upplevts av
handledare som en resursminskning av projektet och bristande stöd till verksamheten.
När Solitario startade skulle de fyra handledarna alltså ge personligt stöd, stöd för att delta i
olika utåtriktade gruppaktiviteter och information om det svenska samhället genom att
bedriva uppsökande verksamhet, ge läxhjälp, studie-och yrkesvägledning, ekonomisk
rådgivning, samhällsinformation, föreningsinformation, feriejobb, samtalsstöd och
dokumentation. Den utåtriktade verksamheten med information om det pågående projektet
har varit begränsad trots att handledarna fått förfrågningar om presentationer av projektet
och själv önskat sprida den kunskap man fått genom projektarbetet:
Det var jättemånga som var intresserade. Kan du inte komma till oss. Ja, jag kan prata med
min chef. … Men när jag kom och berättade för chefen: Nej, då får dom komma hit. Ring till
dom. … Men vi har budget till det, vi kan marknadsföra det på olika platser. … Men vi fick inte
göra det. Vi kunde ju åka runt till intresserade; vi kunde berätta för kommunen. Jag vet inte,
men det gick inte (handledare).
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6.1.1 Föreningsinformation
Föreningsinformation blev inte någon fungerande verksamhet som riktade sig till olika
intresseorganisationer. Handledarna gjorde försök men lyckades inte på grund av för dåligt
gensvar av organisationerna. En av handledarna uttrycker detta som följande:
Nej vi har hade inte så mycket samarbete inte i Eskilstuna. Det var inte mycket. Och så
försökte jag med olika partiers ungdomsförbund, till exempel SSU. Några av dem är nu med i
SSU. Miljöpartiet, de skulle skicka någon till Solitario för att informera ungdomarna, men det
blev aldrig av. Jag ringde två tre gånger, … men nej inte mycket (handledare).

Det finns ungdomar som är fotbollsintresserade och spelar med i svenska lag, men det finns
svårigheter när man kommer till Sverige och är mellan 16 och 19 år gammal, att kunna
komma in som fullvärdig deltagare i lagsporter. Bland de svenska ungdomarna har ju redan
många blivit utslagna. Handledare har varit med ensamkommande barn på provträningar
och när de sedan ska provspela och inte alltid får spela match blir det för jobbigt för
ungdomarna. En av handledarna uttrycker svårigheterna så här:
En del är kanske talanger men då i sina hemland då har de fått spela för att de har varit
talanger. Och det har inte varit lika organiserat med träning kontra matcher. Och också det här
med att kunna betala och varit med på grejer ... [handledarna]. Men det man behöver också
det är ju en vuxen som kan vara med och köra bil, till och från matcher. … Svenskt föreningsliv
bygger ju mycket på det (handledare).

Det har alltså varit stora svårigheter med att knyta an till och engagera ungdomarna i det
svenska föreningslivets aktiviteter.

6.1.2 Personligt stöd
Det bestämdes redan från början att handledarna skulle arbeta utifrån ett guidande
arbetssätt. Det har de sedan fortsatt att göra under hela perioden. Det har inneburit att de,
som påpekas av en handledare, haft en bredd i uppgifter eftersom ungdomarnas behov
varierat:
För vi har ju fått handla efter varje enskilt fall kan man säga. Och så försökt utefter våra mål
hitta det bästa. Är det liksom hälsofrämjande, integrerande eller bra för det och det? Så har ju
vi tänkt hela tiden, hur ska vi kunna gynna deras utveckling på bästa sätt? (handledare).

Arbetet med ungdomarna har under de tre åren utvecklats till att framförallt innehålla
personligt stöd till de olika ungdomarna. Det har inneburit mer av stöd i
myndighetskontakter än vad som var tänkt från början dvs. kontakter i relation till
socialtjänsten när det gäller brister i omhändertagandet. Det ingick inledningsvis inte när
det formulerades vilka aktiviteter handledarna skulle ägna sig åt. Flera
nätverksplaceringar/släktingsplaceringar har lett till sammanbrott. En handledare upplever
problemen så här:
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Det har ju sett jätte olika ut för alla ungdomar. För någon ungdom har det ju handlat om att
trygga upp ungdomens värld. Att kanske hjälpa dom ifrån ett otryggt släktingfamiljehem till
nåt annat. Och då har det jobbet varit det största. Medan någon annan har kommit hit och vill
ha hjälp med kemi och fysik och har kommit ganska långt i sitt liv. … (handledare).

Det har för de enskilda barnen i perioder varit mycket viktigt att få samtalskontakt med en
vuxen i sin omgivning som kan ge känslomässigt stöd men också har kännedom om det
svenska samhällets organisering och värderingar. Denna samtalskontakt kan kopplas till
mesonivån i det utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1979). Handledarnas
erfarenhet är att det har funnits allvarliga brister i flera av nätverkshemmen ”vi har ju tydliga
tecken på att det inte alltid är det bästa för ungdomarna” (handledare).
Marie Hessle (2009) som gjort en longitudinell studie med ensamkommande barn menade
att nätverkshemmen var bra för de ensamkommande barnen. I Sverige hade de
ensamkommande barnen sökt upp personer som var länkar i den ursprungliga familjens
transnationella nätverk eller hittat personer inom nätverket i andra länder. Det som en av
handledarna berättar är inte i linje med Hessles positiva uppfattning om nätverkshemmen
utan istället att ungdomar i nätverkshem kan vara ”väldigt väldigt utsatta just för att det inte
finns någon etablerad vuxen som kan guida och liksom visa vägen” (handledare).
Ungdomar kan också ha utsatts för diskriminerande handlingar och utsatthet i
nätverkshemmet. En av handledarnas berättelse är mycket intressant om graden av
utsatthet. När en pojke berättade att han aldrig ätit middag med familjen ledde detta till ett
sammanbrott av placeringen. Pojken hade aldrig suttit vid matbordet tillsammans med
familjen. Vidare berättar handledaren att ”han fick liksom typ tusen spänn i månaden och så
skulle han sköta sin mat. Och det säger ju någonting om att det inte är så man har tänkt i
varje fall i Sverige att det ska gå till” (handledare).
Ungdomar har på olika sätt kunnat bli illa behandlade i nätverkshemmen. Vissa av de
ensamkommande barnen och har inte räknats tillhöra familjen de placerats hos och har till
exempel som i fallet vi tidigare beskrivit inte fått sitta med vid matbordet, men det har också
funnits barn som inte haft någon egen sovplats utan fått sova på golvet. En handledare ger
den följande beskrivningen av situationen för ett av barnen:
Vi hade ju en. Han kom till en av mammans kompisar. Och han blev utsatt för våld, för allt
möjligt. För att familjen inte kunde säga nej till mamman, för att de skämdes att säga nej. De
tog emot ungdomen men de ville inte ha honom där. Men de kunde inte säga nej. Och det blev
så att han blev hemlös. De slängde ut honom. Och socialtjänsten gjorde ingenting
(handledare).

Placeringar i nätverkshem kan ha lett till att ungdomar behövt mycket stöd för att kunna
flytta till annat boende. En av handledarnas berättelse visar hur barnen kan hamna i i en
mycket problematisk situation:
Och vi hade en annan som bodde hos en farbror, och det var helt kaos. Och han blev
misshandlad, för att de inte ville ha honom. De bodde trångt och så fick han … han var ju som,
vad man säger, svarta ankan hemma. Och ja, han mådde jättedåligt. Från början var han
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jätteduktig i skolan och gjorde allt och sen blev det sämre och sämre. Och det var bara familjen
som gjorde att han mådde så då (handledare).

Handledarna kan ge även andra exempel på märkliga placeringar av en del ensamkommande
barn i kommunen. Handledarna har fått spela en viktig stödjande funktion för barnen i
myndighetskontakter inom den egna förvaltningen. En flicka från ett land blev placerad hos
en familj från ett helt annat land och där familjemedlemmarna bara pratade arabiska. Det
gjorde inte flickan. De kunde alltså inte kommunicera med varandra. Nu bor hon i en familj
med samma etniska bakgrund. Ett annat exempel på en märklig familjehemsplacering enligt
handledarna är att kommunen familjehemsplacerade en flicka sjutton och ett halvt år
gammal hos en annan flicka som bara var två år äldre dvs. 19 år gammal. Handledarna är
kritiska mot hur kommunen skött familjehemsplaceringar av de ensamkommande barnen:
Kommunerna, har ju inte utrett de här familjehemmen ordentligt på samma vis som man gör
med vanliga familjehem. Därför så har ju inte de hållit en god kvalitet (handledare).
Man gör inte det [utreder noggrant]. Man placerar dem för att det är släkt … man placerar för
lättvindigt (handledare).
Märkliga placeringar man gör med de här barnen. Och det visar ju bara på att man måste
fortsätta med utvecklingsarbete kring målgruppen (handledare).

6.1.3 Samtalsstöd med hjälp av nätverkskarta
Handledarna utvecklade en arbetsmodell där de använde en anpassad nätverkskarta som
underlag för samtal med ungdomarna. Arbetsmodellen hade en lösningsfokuserad
inriktning.
Ungdomen finns i mitten på nätverkskartan (se Figur 1 och Figur 2). Samtalet innebär att
ungdomen får berätta om händelser och känslor inom de olika områden som finns med på
nätverkskartan: skola, fritid, hälsa, familj, hemlandet m.m. Först lyssnar handledaren på
ungdomens berättelse. Är ungdomen mycket orolig kan handledaren göra en cirkel med
ungdomen i mitten om vad som oroar just nu. Det är ungdomens eget orosmoln. Detta
tecknas av handledaren på ett blädderblock. Samtalet kan röra mer än det som hamnar i
orosmolnet. Efter det tar handledaren upp en efter en av de frågor som oroar och diskuterar
vad man kan göra åt det:
Handledare: Vad ska vi göra för att det skall bli bättre med din mamma?
Ungdom: Att jag får hjälp så jag kan ringa henne flera gånger.
Handledare: Okej, vi kan prata med chefen och säga det. Om flickvännen, vad ska vi göra där
så att det blir lättare för dig? …

Nätverksmodellen beskriver en av handledarna, som själv kommer från ett kollektivistiskt
samhälle, fyller en funktion i arbetet med de ensamkommande barnen i övergång från en
kollektivistisk kultur i hemlandet till att individualistiskt inriktad kultur i Sverige:
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När man kommer från ett kollektivistiskt samhälle, man är inte strukturerad. Man har aldrig
tänkt på det viset att det är jag som har ansvaret för mitt liv. Det är jag som ska besluta och
bestämma om saker. Jag bor ensam här och jag måste tänka på alla de där grejerna… för att
fritiden gör att jag mår bra. … Skolan måste jag sköta för att det är min framtid. Det är mycket
sånt där man pratar om. Och de blir väldigt intresserade (handledare).

Med hjälp av nätverkskartan kunde handledarna arbeta med att ungdomar som inte var vana
att själva fatta beslut fick hjälp att hantera sin stress. Handledarna gick inte in i någon
föräldraroll vilket uttrycks av en handledare så här:
Nej det gjorde jag inte. Fast så småningom efter kanske sju åtta samtal, då förstod de vad jag
ville … vad det innebär. För att man blir frustrerad, man blir arg: nej jag vill inte bestämma jag
kan inte. Ska jag ringa mamma? Nej det ska du inte. Du ska tänka hur du vill göra. Det är du
som ska besluta. För när du flyttar ut, när du blir ensam om några år, då är det ingen annan
som kan göra det för dig. Det är du som ska ta ansvaret för ditt liv (handledare).

Inbyggt i samtalen fanns alltså att på djupet och konkret diskutera och lära ut skillnader
mellan förväntningar i Sverige och i hemlandet samt att hantera den stress som kollisionen
av de olika förväntningarna kan förorsaka.

6.1.4 Tunna historier som sakta växer med förtroendet
Internationella studier av ensamkommande barns berättande har visat att ungdomarna ofta
inledningsvis berättar en tunn historia som innehåller begränsad information (Kohli, 2006;
Derluyn & Broekaert, 2005; Keselman, 2009). Det här kan vara ett repeterande av en historia
de fått av sina föräldrar eller av agenten före avfärden för att maximera barnets möjlighet att
få stanna i det nya landet oavsett var i Europa de dyker upp. De ensamkommande barnen är
under stor press att alltid få detaljerna i sin berättelse stämma överens. Det kan vara mycket
komplexa situationer från deras verklighet som görs om till tunna historier med syfte att de
skall få medborgarskap. Förhören på Migrationsverket kan vara hårda och ungdomarna
känner dig överkörda när de varit där. Handledarna i gruppintervjun berättar:
Handledare 1: I början när man träffar dem när de är nya så vill de inte prata så mycket, men
vartefter man träffar dem så pyser de ju mer och mer och tycker att det är ganska skönt att få
prata om sitt hemland och kontakten med föräldrarna. Men man får naturligtvis vara varsam i
hur man ställer frågor. … Vi säger alltid till ungdomarna att de bestämmer hur mycket de
berättar själva ... så berättar man ju mer och mer och gärna om det. Och då frågar ju vi också
mer om det.
Intervjuare: Det betyder att det kommer en berättelse succesivt i takt med att dom börjar lita
på er.
Handledare 1: Ja så är det. Absolut.
Handledare 2: Och berättelsen kan ju också ändras. Man hade en ursprungsberättelse och
som också med ökat förtroende för handledaren ändrar till den sanna eller den mer sanna
berättelsen. Det ser man ju ganska ofta

Att samtalsstödet haft stor betydelse är genomgående i handledarnas berättelser om hur de
arbetat med ungdomarna. Det kan gälla situationen i hemlandet, resan hit, men inte minst
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om att flera av ungdomarna haft en problematisk situation i sitt familjehem i Eskilstuna.
Samtalsstödet omkring situationen i Sverige har ofta hängt samman med
myndighetskontakter. Ungdomarna har kunnat utsättas för misshandel, diskriminering,
mobbning eller fått begränsat stöd då familjen inte är etablerad i det svenska samhället. Det
har lett till att flera ungdomar flyttat mellan olika familjer eller från familj till HVB-hem eller
eget boende, vilket kan tolkas som en ”störning” när man på mesonivån försöker ersätta
centrala delar av mikronivåns traditionella roll i det utvecklingsekologiska perspektivet
(Bronfenbrenner, 1979). Sammanbrotten kan ha skett av olika skäl. ”Vi har jobbat mycket
med henne med det har varit att hon har bott hos olika släktingar över tid”, berättar en
handledare och som vidare säger att nu ”har jag hjälpt henne till att hon har sökt egen
lägenhet och bor i egen lägenhet” (handledare).
Med den här flickan har handledarens insatser mycket rört förhållanden i hennes
släktingsplacering och inneburit en hel del myndighetskontakter. Flickan sov på madrasser
på golvet och fick flytta från rum till rum. Flickan har varit mycket duktig i skolan och inte
behövt så mycket stöd i skolarbetet. Handledaren har haft intensiv personlig kontakt med
flickan under ett halvår. Efter det, som en av handledarna uttrycker, ändrades kontaktens
form till att framförallt bestå i regelbunden sms-kontakt mellan handledare och ungdom:
Jag har skickat sms. Varenda måndag har jag skickat sms till henne och varenda fredag och
kollat hur är läget, hur var helgen? Och har jag inte skickat sms-en om jag till exempel har
varit sjuk då har hon varit jätteupprörd över det (handledare).

Det finns också flera barn som blivit mobbade i familjehemmet och som behövt hjälp för att
ta sig ur den situationen. Handledarna har anmält när de fått kännedom om grova övergrepp.
Mobbningen har kunnat ske i familjehemmet av fostersyskon. En av handledarna ger ett
exempel:
De mobbade honom jättemycket. De öppnade dörren på kvällen, sa till honom att han är ful,
han ser ut som en utvecklingsstörd, så där. Och sen öppnades dörren på kvällarna när han låg
och sov och de hällde kallt vatten på hans huvud mitt i natten. Och när han duschade öppnade
dom dörren, med kniv tillsammans med kompisar som var hemma … och pappan gjorde
ingenting … han skrattade med (handledare).

Det ensamkommande barnet fick en lång tid efter anmälan en egen bostad. En av
handledarna berättar att de har anmält missförhållanden till socialtjänstens utredningsenhet,
men inte fått en bra reaktion:
Som jag tycker är det som är värst i det här, det är ju att om jag som arbetande inom
arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Om jag lyfter telefonluren och talar om att jag har
en ungdom som jag har jobbat med som jag känner, som jag nu har träffat flera gånger under
de sista månaderna, jag tror att han far illa, eller hon. Eller jag vet att de gör det. Då väger det
mindre än om jag är en orolig granne som har hört ett rykte om någonting, som ringer helt
anonymt och säger nånting. … Jag har ingen förståelse för det. Det är helt orimligt tycker jag.
Om jag ringer, alltså jag har ju försökt massa saker innan jag ringer. … Jag har försökt liksom
vad du kan göra själv, hela det registret … Så när jag lyfter luren då förväntar jag ju mig liksom
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att sirenerna ska gå igång och de ska liksom slänga sig i bilar och göra en akut utryckning. Men
istället så: Jaja, jag hör vad du säger, är det bästa svar man kan få. Och sen när de lägger på så
… vet man att do säger, men jag skiter högaktningsfullt i det. Och det har jag svårt för alltså.
Det kan jag inte förstå (handledare).

Det tycks alltså ha funnits allvarliga brister i den interna kommunikationen mellan olika
enheter och respekt för de professionella bedömningar som gjorts av de som arbetar med
frivilliga insatser.

6.1.5 Mentor – en etablerad person i det svenska samhället
Handledaren bedömde i ett av de ovanstående exemplen att regelbunden kontakt via sms
under en period var tillräcklig kontakt för flickan sedan hennes boende förändrats. Centralt i
kontakten har alltså inte bara varit stöd i myndighetskontakter utan av stort värde har det
också varit med regelbunden kontakt och intresse från en vuxen – dvs. en typ av
mentorsfunktion. ”Och det tror jag har varit ovärderligt för henne att hon har någon vuxen
som hon har hört av sig till”, säger handledaren.
I flera nätverksfamiljer kan ungdomarna få begränsat stöd då familjen inte är etablerad i det
svenska samhället. Det kan istället ha varit ungdomarna som fått ge nätverksfamiljen stöd i
att veta hur det svenska samhället fungerar, eftersom ensamkommande ungdomar kan ha
mer information än föräldrarna i sin fosterfamilj.
Det behövs alltså utbildning och information om svenska förhållanden även till de vuxna i
nätverkshemmet/släktingfamiljen, enligt en av handledarna: ”Man vet inte vad som gäller,
man vet inte lagar och regler. Det är mycket som saknas. Och så har man själv problem med
integrationen, med jobb och med allt möjligt” (handledare).
Information om det svenska samhällets organisering och värdestruktur har varit en central
del av det handledarna kunnat ge de familjehemsplacerade ungdomarna. Det skulle de
annars till skillnad från de ensamkommande barn som bor på HVB hem ha missat. En av
handledarna uttrycker detta så här:
Ja för att de som bor på boendet de får lite hjälp. Det finns personal där som vet om samhället.
Det finns personal där som kan hjälpa till när det uppstår problem och de är professionella. De
kan … de vet hur samhället fungerar (handledare).

Bristen i kunskap i nätverkshemmen om det svenska samhället är stor och det drabbar
ungdomarna men också dem själva, enligt en handledare: ”Det finns jättemånga familjer som
behöver hjälp själva för att komma in i samhället. Och sen får dom ungdomar som dom ska
hjälpa. Dom behöver hjälp. Det är så” (handledare).

6.1.6 Föräldrautbildning med kulturella dimensioner
Ett par ungdomar har kommit till Sverige för att deras förälder i hemlandet inte längre
kunnat ta hand om dem. Den andre föräldern har bott i Sverige där han/hon etablerat en ny
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familj. Barnet blir då betraktat som ensamkommande barn tills man har utrett att dna
stämmer. De aktuella barnen har blivit inskrivna i Solitarioprojektet. Som framgår av
uttalanden nedan har handledarna haft mycket kontakt med föräldrarna:
Man förstår inte att barn som är fjorton femton år, att det är föräldern som är ansvarig. För i
deras hemländer där är det så att då har nästan föräldrarna släppt dem och de ska klara sig
själva. Man blir liksom hjälpt kanske till man är nio, tio och efter det då får man sköta sig själv
(handledare).
Jag känner att jag har haft föräldrautbildning med de här föräldrarna. Och berättat vad det
innebär att vara förälder i Sverige (handledare).
Det är du som ska se till att ditt barn kommer upp på morgonen och kommer till skolan. Eller i
varje fall hjälpa dem på traven. Det är du som ska … det är inte det här barnet som ska hämta
och lämna och laga mat och duscha och bada sina småsyskon. Utan det är du som är förälder
här. Och det är inte okej när man kommer med tåg klockan elva på kvällen från Stockholm, att
en förälder säger: Jag vet inte, han kan ta sig hem själv. … (handledare).

Föräldrautbildningsinsatser har också förekommit när en ungdom på ett boende blivit
gravid. Flickan blev 2:a fru till en man från en annan kontinent som bodde i ett annat
nordiskt land. De har nu två barn. Mannen bor med sin 1:a fru som han också har barn
tillsammans med. Det här ensamkommande barnet fick sitt första barn innan hon fyllt 19 år.
Tillsammans med den här flickan har handledarens arbetsinsatser rört hur det är att vara
förälder i Sverige men också hur flickan skall kunna hitta egna sociala aktiviteter. En av
handledarna berättar:
Där har mitt jobb varit mer verkligen av social karaktär. Ut och gunga, det är pojken som blir
två i februari. Så fort han ser mig då kommer han med skorna och frågar gunga, gunga? För att
vi liksom har visat på saker om hur man gör i Sverige. Att man faktiskt är ute med barn, man
sitter inte inne hela dagarna och barn sover på kvällarna, lägger sig en viss tid och så. Och så
har det varit ganska mycket motiveringsarbete med att fortsätta bibehålla svenskan. Och också
ganska mycket diskussioner runt ekonomi och vem som är ansvar för vad. Att det är liksom
man själv som vuxen som är ansvarig för sin familj, inte försörjningsstöd. Utan att man
faktiskt som förälder är ansvarig för sina barn och att man ska se till att de har det bra
(handledare).

Våren 2012 har flickan ställt barnen i kö till förskoleplats och själv sökt till utbildning i
svenska.

6.1.7 Återförening – när våld i familjen förekommer
I gruppen finns det både barn som avvisats och de som fått hit sina familjer. Det kan förutom
en problematisk politisk situation med hot och våld som följd även finnas föräldrar som
förgriper sig på sina barn. En återförening med den biologiska familjen är inte alltid det bästa
för barnet, enligt en av handledarna:
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Hon var här själv, bodde hos sin morbror. Fick hit sin familj. Mamma och pappa och flera
syskon. Och då börja helvetet, för henne. När familjen kom hit. För efter ett tag så skulle hon
flytta ihop med familjen. Och då visade det sig att pappan var ganska sträng. Helt plötsligt fick
inte den här flickan gå ut. Hon var hora om man har på sig jeans, hon var tvungen att bära
slöja. Det blev så illa så det sluta med att vi gjorde flera anmälningar till socialtjänsten. Och de
fick hjälp, mamman och barnen, med att få bo med skydd. För pappan misshandlade
mamman och utförde incest på barnen (handledare).

United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) publicerade i maj 2008 riktlinjer
för beslut om ”the Best Interests of the Child”. Beslut om barnets bästa BID (best interests
determination) beskriver strikta procedurer för att säkerställa att barnets bästa tas hänsyn
till i viktiga beslut. Vid bedömningen skall alla relevanta faktorer balanseras för att man skall
komma fram till barnets bästa (se UNHCR, 2008 s. 8). Det tycks inte alltid ske, enligt en av
handledarna:
Det var en ungdom som bodde först hos släktingar, och for ganska illa hos släktingar. Och kom
till oss i samband med att han blev placerad i ett svenskt familjehem. Och bodde i det här
svenska familjehemmet i, det måste ha varit ett drygt år. … Och fick alltså avvisningsbesked,
tillbaka till... [namn på hans hemland]. Och efter mycket vånda och överklaganden och så blev
han skickad tillbaka (handledare).

En av handledarna säger att de fick kontakt med honom via Facebook:
… Då skrev han direkt, hej jag är framme. Det var jättehäftigt. Men den pojken har vi inte haft
så mycket kontakt med nu i efterhand. För han ville absolut inte tillbaka till sin familj … han
ville inte vara kvar i hemlandet. Han hade planer på att fly vidare till nästa land och få asyl.
Han ville inte leva med sin familj (handledare).

Den här pojken for illa i sin familj i hemlandet och i den familj som han först placerades i
inom Eskilstuna kommun. Placeringen ledde till sammanbrott och omplacering till en svensk
familj genomfördes. Den familjen fungerade enligt handledarna mycket bra för pojken. Men
då fick han besked om avvisning. Den här pojken var mycket orolig i skolan. Handledarna
följde under en period med till skolan. Någon lärare tolkade oron som ADHD (AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder) men det kan ha varit posttraumatisk stress. På slutet, efter
avvisningsbeskedet hade handledarna många stödjande samtal med honom om hur han nu
skulle kunna överleva när han kom tillbaka. Han var deprimerad.

6.1.8 Läxhjälp och skolarbete
Läxhjälp var i ett inledande skede något mycket viktigt som man hade bestämt sig för att
satsa på:
I alla fall varje termin har vi ju provat några nya saker. och har det varit någonting som har
funkat, till exempel… läxhjälp blev ju en succe för flera ungdomar. Då har vi ju hållit fast vid
det sen (handledare).
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Några av handledarna har även arbetat ganska mycket med att ge lektioner i skolan eller bara
vara med ungdomarna i skolan. ”Ungdomarna gillade det jättemycket. Dom var så stolta när
vi gick dit och stod i klassen och hjälpte till och. Det är min personal, min kontaktperson ...”
(handledare). En av handledarna hade själv lektioner i attitydförändring och pratade om
olika familjestrukturer.
Ungdomarna på Solitario gick i olika klasser och på olika skolor. Det berodde på deras ålder
men också på deras språkkunskaper och andra kunskaper.
Möjligheten att få läxhjälp av handledarna har varit mycket uppskattat av ungdomarna. Det
har uppskattats även av ungdomar som har ett fungerande liv i övrigt men också av de som
haft en utsatt situation. Handledarna själva har även de uppskattat möjligheten att få arbeta
med läxhjälp. Det har gett kontakt och möjlighet att arbeta även med annat, enligt en av
handledarna: ”Det blev en bra relation med ungdomarna när man satt med ungdomarna och
gjorde läxa. Dom har tagit bort allt det där nu”. Detta är, enligt en av handledarna, en brist i
den nya organiseringen av verksamheten där uppdraget istället lagts på pensionerade lärare
inom en intresseorganisation.
Hos ungdomarna finns olika förutsättningar för att klara skolarbetet. Det finns barn som
kommer från akademikerfamiljer och det finns barn som är analfabeter. Enligt uppgifter från
handledarna saknade ganska många grundläggande kunskaper i att läsa och skriva. De kunde
inte heller det latinska alfabet och inte alls matematik. Flera av dem kom från Afghanistan,
där Talibanerna satsade på religiösa skolor. De ensamkommande barnen kan ha gått i en
religiös skola och kan bara läsa med arabiska bokstäver. De har även med arabiska bokstäver
begränsade kunskaper i att läsa och skriva.

6.2 Etappmål
Av de sex etappmålen fokuserar vi i det här avsnittet huvudsakligen på ökade kontakter med
civila samhället, bättre rustade för att klara vardagen, ökade möjligheter att uppnå till goda
resultat, samt ljusare framtidssyn. Vad gäller etappmålet att nå ut till målgruppen finns detta
redovisat bland annat i avsnittet om Solitario som dagverksamhet för ensamkommande barn,
medan forskningsöversikten, papret till världskonferensen i socialt arbete, Joint World
Conference on Social Work Social Development: Action and Impact, 8-12 July 2012,
Stockholm, de två delutvärderingarna och denna slututvärdering blir, utöver
projektledningens egen dokumentation samt presentationer på nationella och internationella
seminarier, grundpelare för uppnående av det uppsatta målet om kontinuerlig
dokumentation av tankar/erfarenheter.
Eftersom de uppställda etappmålen som bearbetas i detta avsnitt inte är isolerade från
varandra har aktiviteter som varit relaterade till respektive mål betydelse även för andra mål.
Därför tar vi med och diskuterar vissa aktiviteter under flera avsnitt.
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6.2.1 Ökade kontakter med civila samhället
Att ungdomarnas kontakter med det civila samhället skulle öka var ett etappmål för Solitario.
Ambitionen att förbättra kontaktnätet för ensamkommande barn var i många fall, och av
förklarliga skäl, begränsat eftersom de inte alltid hade vistats så länge i landet, inte
behärskade svenska språket särskilt bra och så vidare.
Som diskuterades i del 2 av processutvärdering (Fridström, Aytar & Brunnberg, 2011) finns
det olika definitioner av det civila samhället (Trägårdh, 1999; Svedberg, 2005). I vår
utvärdering har vi använt begreppet ”det civila samhället” i ett bredare perspektiv där
grannar och andra personer utanför ungdomens omedelbara närhet (dem han/hon bor
tillsammans med) som vänner, deltagare i sport-, kulturföreningar eller andra
sammanslutningar såsom religiösa samfund eller politiska organisationer men även
nöjeslivet ingår (jfr Svedberg, 2005).
Som framgår av intervjuerna med personalen, vilka presenterades i föregående avsnitt, har
det funnits svårigheter att knyta kontakter med föreningslivet och kunna mobilisera
ensamkommande barn och ungdomar till svenska föreningar. Personalen har försökt knyta
kontakter, men av olika skäl inte lyckats.
Fritidsaktiviteter är ett av de områden som har nära kopplingar till det civila samhället.
Bedömningsenkäter som besvarats av personalen vid två tillfällen och som gällt de enskilda
ungdomarnas sociala situation och förändringen av den visar2, som framgår av Tabell 1, ett
intressant mönster avseende utvecklingen mellan 2009 och 2011.

Tabell 1. Ungdomars fritidsaktiviteter (2009 och 2011)
(Antal=17)

Ja

Nej

Vet ej

Fritidsaktiviteter med enbart ungdomar från samma etniska grupp

2009
2011

6
0

9
15

2
0

Fritidsaktiviteter med nästan enbart invandrar/flyktingbarn?

2009
2011

5
4

11
11

1
0

Fritidsaktiviteter där även svenska ungdomar deltar

2009
2011

12
11

5
4

0
0

Fritidsaktiviteter nästan enbart i boendets [eller Solitarios] regi

2009
2011

11
0

5
12

1
0

Vid resultatredovisningen i denna tabell och i övriga tabeller nedan används frekvensfördelningar på
grund av urvalets storlek. Bortfall presenteras inte på ett explicit sätt och vid antal svarande lägre än 17
skall skillnaden med 17 tolkas som bortfall i respektive fråga.
2
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Fritidsaktiviteter med enbart ungdomar från samma etniska grupp har minskat rejält år 2011
jämfört med 2009. Vad gäller fritidsaktiviteter med nästan enbart invandrar- och
flyktingbarn, samt fritidsaktiviteter där även svenska barn deltar ser vi inte någon betydande
skillnad mellan 2009 och 2011.
Ett annat intressant resultat är att ungdomarnas beroende av aktiviteter i regi av
Solitario/boendet har minskat markant jämfört 2009 till 2011. Detta innebär sannolikt att
ungdomarna hittat nya arenor för sina fritidsaktiviteter.
När det gäller ungdomens sociala relationer visar resultatet att det inte har skett någon
betydande minskning när det gäller kontakt med ungdomar från samma land, men kontakten
med svenska ungdomar har ökat rejält, från fem av 17 (2009) till 12 av 15 (2011). Resultatet
för frågan om ungdomens isolering visar också att personalen inte uppfattat att ungdomen
varit isolerad och vid undersökningstillfällena 2009 resp. 2011 svarade personalen att 15 av
17 respektive 14 av 15 inte varit isolerade.
Det ovanstående resultatet gäller för de ungdomar som vistats i Sverige under mer än två år
och som haft kontakt med Solitario under den tiden. Resultaten från personalbedömningarna
av ungdomarnas sociala situation kan tolkas som att ungdomarna inledningsvis hade kontakt
på fritiden framförallt med ungdomar från samma etniska grupp. Kontakten med svenska
ungdomar har ökat över tid samtidigt som de har kvar kontakten med ungdomar från samma
etniska grupp. Resultatet för sociala relationer blir ännu mer intressanta när vi tar hänsyn till
fritidsaktiviteter Tabell 1, eftersom ökade sociala relationer inte lett till ökade
fritidsaktiviteter i vilka även svenska ungdomar deltar. Det kan vara viktigt att undersöka
detta vidare.
Vid båda tillfällen har angetts att samtliga ungdomar haft regelbundna kontakter med
ungdomar av samma kön. Vad gäller kontakter med jämnåriga av motsatt kön finns
fortfarande vid andra bedömningen bristande kontakt för några av ungdomarna.
Ungdomar inställning till språk och kultur är också viktig för att kunna delta i samhällslivet.
Personalenkäten visar att andelen som förstår svenska, har kunskap om det svenska
samhället och svensk kultur ökat. Vidare har andelen som inte hade intresse för svensk
kultur minskat. Samtidigt har möjligheter till att upprätthålla sin ursprungliga kultur ökat.
Vad gäller besök till sin aktuella kyrka/moské har inga betydande ändringar skett, men ändå
är viktigt att konstatera att sex av 17 ungdomar år 2009 och 5 av 15 ungdomar år 2010
besökte sin aktuella kyrka/moské. Personalen hade inte kunskap om fyra ungdomar besökte
eller inte besökte sin aktuella kyrka/moské vid båda tillfällen. Enligt personalen besökte
alltså nästan var tredje ungdom sin aktuella kyrka/moské vid båda tillfällen, vilket skiljer sig
lite när det gäller resultatet från ungdomsintervjuerna/enkäten (Fridström, Aytar, &
Brunnberg, 2011) där hälften av ungdomarna tyckte att de kunde utöva sin religion här i
Sverige och att de besökte kyrka, moské eller liknande regelbundet. När vi tar hänsyn till fyra
svar på ”Vet ej” vid både 2009 och 2011 av personalen kan denna skillnad kanske bero på
bristande information om denna aktivitet.
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Resultatet om språkkunskaper har paralleller med resultatet från enkäten/intervjun med
ungdomarna själva och som presenterades i den andra delutvärderingen (Fridström, Aytar, &
Brunnberg, 2011) Som det framgår av den nämnda delutvärderingen uppgav åtta av de 12
tillfrågade ungdomarna att de förstod och kunde tala svenska bra eller mycket bra medan två
uppgav att de förstod och kunde tala svenska dåligt. Resterande två personer hade inte
besvarat frågan. Resultaten från båda enkäter dvs. från enkäten/intervjun med ungdomarna
själva och enkäten med personalens bedömningar av ungdomarna visar att de flesta av
ungdomarna har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara kontakter med omgivningen i
vardagslivet och det har skett en förbättring sen 2009.
Avseende kunskaper om svensk kultur stämmer resultatet från personalenkäten med
ungdomsintervjun/enkäten som presenterades i den andra delutvärderingen (Fridström,
Aytar, & Brunnberg, 2011). Fem av de nio tillfrågade ungdomarna vid Solitario tyckte sig
kunna tillräckligt om svensk kultur medan sammanlagt 11 av 17 ungdomar år 2009 samt 13
av 15 ungdomar år 2011 ansågs ha kunskap om svensk kultur helt eller delvis. Det kan tolkas
som att kunskaperna om svensk kultur för allt fler av ungdomarna har förbättrats även om
det fortfarande enligt nästan hälften av dem själva finns brister i deras kunskaper.
Sammantaget kan det bedömas som att ungdomarna fått ökade kontakter med det civila
samhället men att det fortfarande finns stora brister inom området.

6.2.2 Bättre rustade för att klara vardagen
Att ungdomarna skulle bli bättre rustade för att klara vardagen i eget boende var också ett av
Solitarios etappmål. Naturligtvis bäddar de aspekter som redovisas ovan angående kontakter
med det civila samhället för en bra grund för att känna sig tryggare att klara vardagen.
Speciellt kunskaper i svenska, om det svenska samhället och svensk kultur, samt möjligheter
till att upprätthålla sin ursprungliga kultur. Men det är viktigt också att titta på stabiliteten i
omhändertagandet i Sverige, närvaron av viktiga personer kring ungdomen, möjligheter till
att påverka centrala beslut i sin vardag, samt samspelet med omgivningen, vilka framgår av
Tabell 2.
Som framgår av Tabell 2, har stabiliteten i omhändertagandet försämrats sen 2009.
Omhändertagandet var stabilt för 14 av 17 ungdomar år 2009, men år 2011 sjönk det till 11.
Samtidigt steg markeringen för ostabilt omhändertagandet från en ungdom till tre
ungdomar. Avseende god man hade 4 av 17 ungdomar god man 2009, medan ingen hade god
man år 2011. Samtliga ungdomar som personalen hade gett information om har under någon
period tidigare haft god man. Förklaringen till att så få hade god man kan delvis vara att
under år 2009 fyllde flera av ungdomarna 18 år. De ensamkommande barnen har sedan de
fyllt 18 år inte längre rätt till god man. Det kan för 2009 även finnas andra än
åldersrelaterade förklaringar. Två år senare, år 2011, fanns det fortfarande tre ungdomar som
inte hade god man trots att de var under 18 år. En av dessa ungdomar hade utvisats och för
de andra två ungdomarna är det utifrån våra uppgifter oklart vad skälet till att de inte hade
god man var. I Eskilstuna menar Överförmyndarnämnden att de kunnat tillsätta god man
när det varit aktuellt. Det finns ett tiotal gode män i kommunen som arbetar för
ensamkommande barn. Var och en god man har maximalt ansvar för tre ensamkommande
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barn. Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år eller får särskilt förordnad
vårdnadshavare. Det kan också upphöra om barnet utvisas, flyttar till annan kommun eller
”försvunnit”.

Tabell 2. Ungdomars möjligheter att klara sig själv (2009 och 2011)3
(Antal=17)

Ja

Nej

Vet ej

Stabilitet i omhändertagandet i Sverige

2009
2011

14
11

1
3

2
1

Har god man nu

2009
2011

4
0

13
15

-

Haft god man tidigare

2009
2011

13
15

0
0

-

Möjlighet att påverka centrala beslut i sin vardag de senaste
tre månaderna

2009
2011

8
8

1
2

7
5

Att våga planera för sin framtid

2009
2011

12
15

3
0

2
0

Att ha en god anpassningsförmåga

2009
2011

10
10

4
2

2
3

Att ha en god förmåga att ta nya situationer

2009
2011

9
11

3
2

4
2

Resultatet visar också att nästan hälften av ungdomarna anses ha möjlighet att påverka
centrala beslut i sin vardag, mer än hälften vågar planera för din framtid, har en god
anpassningsförmåga och en god förmåga att ta nya situationer. Ungdomarnas samspel med
omgivningen, som är en viktig aspekt för att vara bättre rustade för att klara vardagen,
undersöktes genom bedömningsskalor i personalens bedömningsenkät. Skattningsskalorna,
som i det här sammanhanget användes av personalen som kände ungdomen väl och av
samma personalgrupp vid båda tillfällena rör på vilken nivå barnet uppfattar vänskap,
barnets självförtroende och sociala förmåga. Skattningsskalorna ingår ursprungligen i
Cornell Interview of Children’s Perceptions of Friendships and Peer Relations (CIPF) som i
sin ursprungliga version utarbetats av Dr Paulina F. Kernberg vid New York Hospital –

När variabler saknar ett svarsalternativ, jämfört med övriga variabler i tabellen, skriver vi tecknet ”-”
i respektive cell.

3
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Cornell Medical Center, New York, för att användas för bedömning a ungdomar i ålder 7-11 år
tillsammans med en intervjuguide (Kernberg, Clarkin, Greenblatt, & Cohen, 1992).
Instrumentet har översatts och anpassats till svenska förhållanden och testats. Det har också
anpassats, testats och använts för andra grupper med barn upp till 16 år (Brunnberg, 2003). I
den här studien använder vi bedömningsskalorna för ungdomar som kan vara ändå äldre. Vi
använder inte intervjuguiden i sin helhet däremot är det personal som gör bedömningen som
känner ungdomen väl och det har varit samma personal vid de två tillfällena. Jämförbarhet
bör därför finnas.
Som framgår av Tabell 3, finns det en övervägande positiv uppfattning om vänskap hos
ungdomar. Det intressanta är att ingen ungdom upplevdes sakna interaktion med vänner
helt. Vänskap måste inte innebära fysisk närhet till någon annan ungdom. Skolan kan vara en
viktig arena för att tillfredsställa behovet av samspel med jämnårig samtidigt som vänskap
kan finnas på andra arenor (Brunnberg, 2003).

Tabell 3. Bedömning av ungdomars uppfattning om vänskap (2009 och 2011)
(Antal=17)

2009

2011

Ingen synbar interaktion med kamrater.

0

0

Betraktar vänskap som en kontakt med kamrater baserad på fysisk närhet. (Vänner är de
som man för tillfället är tillsammans med).

0

0

Betraktar vänskap som baserad på gemensamma fysiska särdrag, t.ex. storlek, styrka,
utseende, nationalitet eller kön.

0

0

Betraktar andra ungdomar som vänner så länge som de hjälper eller ger ungdomen något,
t.ex. ger stöd eller skyddar.

2

1

Betraktar vänskap som något som tillfredsställer och bekräftar den egna personen, genom
specifika regelbestämda lekar. Har förmåga att vänta på sin tur och hålla sig till regler.

5

2

Ömsesidig förståelse vilket innefattar den andres motiv, tankar och känslor, men
vänskapen är inriktad på speciella aktiviteter och/eller uppgifter.

1

5

Uppskattar relationen för dess egen skull och värderar vänskap för ett generellt ömsesidigt
stöd, delaktighet och glädje.

5

2

Betraktar vänskap som en ömsesidig process som är föränderlig, flexibel och som
utvecklas. En relation som består av både beroende och självständighet där man
uppskattar både sig själv och den andre.

1

5
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Det vi i Skandinavien brukar betrakta som mognad när det gäller vänskapsrelationer är att
det finns en ömsesidighet i relationen, vilket ingår i tre steg i den följande bedömningsskalan.
Det som i den följande skalan betraktas som mest mogna är de som ser vänskap som en
ömsesidig process som är föränderlig, flexibel och som utvecklas. En relation som består av
både beroende och självständighet där man uppskattar både sig själv och den andre.
Ungdomarnas uppfattning om vänskap har bedömts för 14 ungdomar 2009 och för 15 av
ungdomarna 2011.
Att uppfatta vänskap som en ömsesidig förståelse och process är aspekter av vänskap som
tycks ha förstärkts i ungdomsgruppen sedan 2009. Det kan tolkas som att det skett en
mognad i ungdomsgruppen när det gäller uppfattningen om innebörden av vänskap. Att
betrakta vänskap som en relation där ungdomen får något men inte behöver ge något dvs där
det inte finns någon ömsesidighet har försvagats sedan 2009. Att betrakta vänskap som
något som tillfredsställer och bekräftar den egna personen genom olika aktiviteter verkar ha
försvagats sen 2009, vilket kanske kan handla om ett ökat självförtroende i samspelet med
omgivningen. Denna tendens av ökat självförtroende kan vi se även i personalens bedömning
av ungdomars självförtroende, som framgår av Tabell 4.

Tabell 4. Bedömning av ungdomars självförtroendenivå (2009 och 2011)
(Antal=17)

2009

2011

Känner sig som ‘ingen’, en som andra inte lägger märke till, räknar med eller bryr sig om.

0

0

Känner sig oftast avvisad, utestängd eller som andra ser ner på. Känslan av ett eget värde får
ungdomen främst genom att ge något till, eller göra något för, andra ungdomar.

0

0

Ser sig själv som en reserv; en som duger när det inte finns något bättre att tillgå.

0

2

Är en i gruppen men aldrig som nummer ett eller två eller som gruppens ledare, men trivs
med att få vara med.

2

1

Har en positiv känsla av egenvärde men tar ändå inte för givet att han/hon tas väl emot av
andra ungdomar. Osäker när han/hon inte är tillsammans med sina vänner.

9

6

Upplever sig som en självklar och nödvändig medlem i gruppen. Kan ibland fungera som
ledare och ser sig själv som en vanlig kille/tjej.

3

5

Tycker om sig själv, känner sig genomgående säker på att bli uppskattad och värdesätter i
sin tur sina vänner.

0

1
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Resultatet i Tabell 4 visar att osäkerheten när han/hon inte är tillsammans med sina vänner
har minskat från nio ungdomar till sex ungdomar, medan upplevelsen om att känna sig som
en självklar och nödvändig medlem i gruppen, fungera som ledare ibland och se sig själv som
en vanlig kille/tjej har ökat från tre ungdomar år 2009 till fem ungdomar år 2011.
Personalens bedömningar av ungdomars sociala förmåga, som framgår av Tabell 5, visar
också, i paritet med bedömningar om vänskap och självförtroende som presenteras ovan, att
det har skett en förbättring hos ungdomar avseende samspel med omgivningen eller med
andra ord på mesonivån (Bronfenbrenner, 1979). Exempelvis har aggressivt eller annat
avvisande beteende som gör det svårt för ungdomen att få vänner minskat sen 2009, från
fyra ungdomar till två ungdomar, men det är fortfarande två av 15 ungdomar som har svårt
att fungera i relation till jämnåriga och skaffa nya kontakter.

Tabell 5. Bedömning av ungdomars sociala förmåga (2009 och 2011)
(Antal=17)

2009

2011

Visar ingen medvetenhet om kamrater; gör inga försök att samspela.

0

0

Klarar inte av att initiera kamratrelationer med andra ungdomar, men kan relatera till
vuxna som ‘vänner’. Observerar andra ungdomar på avstånd.

0

0

Deltar bara i aktiviteter med andra ungdomar om det får stöd och ledning av vuxna. Har
inga vänner i strukturerade miljöer, t.ex. i skola och andra.

0

0

Samspelar med några få ungdomar i strukturerade miljöer men har svårt att initiera nya
kamratkontakter. Aggressivt eller annat avvisande beteende gör det svårt för ungdomen
att få vänner.

4

2

Har många kontakter med jämnåriga som ibland avbryts. Har en eller två vänner utanför
den strukturerade miljön men initierar inte nya kamratkontakter särskilt lätt.

5

6

Omtyckt av andra ungdomar och har lätt att komma med i kamratgrupper. Har inga
svårigheter att skaffa vänner och har två eller tre nära vänner.

5

3

Har två eller tre nära vänner som ungdomen ömsesidigt delar upplevelser med och träffar
ofta, kan även ha relationer med äldre, yngre och jämnåriga av motsatt kön. Har kvar
vänner under lång tid, är populär, kan vara ledare och har lätt för att inleda nya
vänskapsrelationer.

0

4

Att ungdomar har två eller tre nära vänner som de ömsesidigt delar upplevelser med och
träffar ofta, att de kan även ha relationer med äldre, yngre och jämnåriga av motsatt kön,
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samt har kvar vänner under lång tid, är populär, kan vara ledare och har lätt för att inleda
nya vänskapsrelationer, har sen 2009 ökat från noll till 4 vilken kan tolkas som en betydande
förbättring i samspelet med omgivningen för de här ungdomarna.
Sammantaget bedömer personalen att ungdomsgruppens sociala förmåga ökat betydligt
mellan år 2009 och 2011. Samtidigt har mer än hälften av ungdomarna fortfarande stora
svårigheter i att skapa och behålla vänskapsrelationer.

6.2.3 Ökade möjligheter att uppnå goda studieresultat
Ett annat etappmål av Solitario var att ungdomarna skulle uppleva ökade möjligheter att
uppnå goda studieresultat. Resultaten ovan avseende ökade kontakter med det civila
samhället och att vara bättre rustade för att klara vardagen är också viktiga aspekter som har
betydelse för att ungdomar skall kunna uppnå till goda skolresultat, men det finns en hel del
andra aspekter, vilka framgår av Tabell 6 och Tabell 7, som är närmare kopplade till
förutsättningar för goda studieresultat.

Tabell 6. Ungdomars möjligheter att uppnå goda studieresultat (2009 och 2011)
(Antal=17)

Ja

Nej

Vet ej

Går ungdomen i skola?

2009
2011

17
10

0
5

0
0

Går ungdomen i skola för barn som nyligen anlänt?

2009
2011

12
2

5
13

0
0

Går ungdomen i reguljär skola i vanlig klass?

2009
2011

6
9

8
6

0
0

Har ungdomen praktikplacering?

2009
2011

2
0

15
15

0
0

Har ungdomen börjat arbeta?

2009
2011

3
3

13
12

1
0

Jämfört med 2009 har andelen ungdomar som gått i skolan minskat vilket till viss del kan
förklaras av att de har blivit två år äldre och inte gått vidare till eftergymnasial utbildning.
Samtliga 17 ungdomar gick i skolan 2009, men enbart 10 av 15 ungdomar gick i skolan vid
det andra undersökningstillfället (2011). En betydande förändring har skett för de som går i
skolan när det gäller vilken typ av skola de efter minst två år i Sverige är elever i. År 2009
gick 12 av 17 ungdomar i skola för nyanlända barn, medan enbart två av 15 ungdomar gick i
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en sådan skola 2011. Andelen som 2011 gått över till den reguljära skolformen och går i vanlig
klass har ökat så att fler elever går i vanlig klass än i klasser för nyanlända medan det 2009
var det omvända.
Ingen elev har dock ännu (hösten 2011) avslutat sin gymnasieutbildning på nationellt program med
betyg i alla kärnämnen och har därför inte behörighet att komma in på högre utbildning enligt den
statistik som vi fått från Eskilstuna kommun (2012). Resultaten visar att det är viktigt att kunna ta sig
över från individuellt program till nationellt program så snart det är möjligt för att kunna uppnå
behörighet.

De ensamkommande barnen har gått i minst två olika skolor och det finns också de som gått i
flera skolor. De ungdomar som börjat arbeta är lika många under båda åren. Ingen av
ungdomarna hade praktikplacering år 2011 jämfört med två under år 2009.
När det gäller aspekter som har koppling till ungdomars intresse och engagemang för skolan
ansågs nästan hälften av ungdomarna ha skolkat vid båda undersökningstillfällen, medan
samtliga 17 ungdomar var aktiva i skolarbetet år 2009 och 10 av 11 ungdomar var det år 2011.
Det betyder att det finns ett intresse från ungdomarna att delta i skolarbetet, vilket också
delstudie två visade.

Tabell 7. Ungdomars intresse och engagemang för skolan (2009 och 2011)
(Antal=17)

Ja
ofta

Ja
ibland

Sällan

Nej

Vet ej

Skolkar ungdomen?

2009
2011

2
1

7
4

2
1

6
6

0
0

Är ungdomen aktiv i skolarbetet?

2009
2011

10
8

7
2

0
1

0
0

0
0

Vill ungdomen ha hjälp med läxor?

2009
2011

3
2

6
6

7
3

1
0

0
0

2009
2011

0
0

3
1

1
1

8
11

5
2

Utsätts ungdomen för mobbing
trakasserier i skolan/arbetet?

och/eller

Om man slår ihop behovet av hjälp (ofta och ibland), kan vi se att nästan hälften av
ungdomar hade ett sådant behov vid både 2009 och 2011, enligt personalens bedömningar,
samt övriga hade ”sällan” ett sådant behov.
Avseende mobbning och/eller trakasserier i skolan ser vi i Tabell 7 att vid enstaka fall
bedömer personalen att ungdomar utsattes för sådana diskriminerande handlingar.
Resultatet tyder också på en liten minskning i denna utsatthet.
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Utifrån resultatet i tabellerna ovan kan vi säga att det kan vara intressant att undersöka
vidare de bakomliggande orsakerna för de fem ungdomar som inte gick i skolan vid 2011. En
sådan undersökning kan belysa om det är åldersrelaterat och kopplat till att de slutat
gymnasieskolan och inte har behörighet eller en önskan om att gå vidare för att läsa upp sin
kompetens. Gränserna i det svenska skolsystemet kan vara ett hinder som de under den korta
tid de haft på sig inte hunnit överbrygga. Om det finns alltför stora brister i den skolgång
man haft innan man kom till Sverige kan det vara omöjligt att hinna ikapp för att kunna gå ut
på nationellt program med godkänt i kärnämnena två år senare. Utvecklingen mot vanliga
klasser, ökad andel av aktiva i skolan och få fall av mobbning och/trakasserier kan bädda för
goda skolresultat, även om problematiken är större än dessa aspekter. Det som varit
genomgående i all rapportering är att det funnits ett intresse från de flesta av ungdomarna att
gå i skolan. Det är bara enstaka ungdomar som skolat ofta trots att många av ungdomarna
har en traumatiserande bakgrund och också kan ha befunnit sig i en traumatiserande
situation i Eskilstuna. Av de intervjuade åtta ungdomarna som svarat på frågor om skolan
uppgav sex att de gick i skolan i sitt hemland, medan två ungdomar att de inte alls gick i
skolan eller bara till viss del. Mer än hälften av ungdomarna känner sig uppmuntrade av sina
biologiska föräldrar i att göra bra ifrån sig i skolan och hälften av ungdomarna uppger också
att deras fosterföräldrar betonar att det är viktigt att de sköter skolarbetet, vilket har
betydelse för samspelet mellan mikro- och mesonivoerna i det utvecklingsekologiska
perspektivet (Bronfenbrenner, 1979). Det senare betyder inte att de kan få hjälp med
skolarbetet i familjehemmet. Möjligheten till läxhjälp från handledarna blev mycket
uppskattat.
Skolan har i norska studier visat sig ha en mycket betydelsefull roll för de ensamkommande
barnen när det gäller deras anpassning och framtid i det norska samhället (Eide, 2005; Eide
& Broch, 2010). Hessle (2009) drar slutsatsen från sin svenska studie att ungdomarna
kämpat för att klara skolan på ett bra sätt och arbetat hårt för att lära sig det svenska språket.
En studie av Hedin, Höjer och Brunnberg (2010) där familjehemsplacerade asylsökande
ungdomar ingår visade de hade en mer ambitiös attityd till skolarbetet än vad de svenska
familjehemsplacerade barn i samma studie gav uttryck för. Även i den aktuella studien från
Solitario är skolarbetet för de ensamkommande barnen något de vill klara av trots att de även
i Sverige kan befinna sig i en utsatt och traumatiserande situation samt att deras
skolbakgrund kan ha stora brister. Det tycks finnas en motståndskraft (resilience) hos de
ensamkommande barnen och skolan kan spela en central roll i konstruktionen av en
motståndskraft. Handledarna på Solitario spelade i den konstruktionen en mycket viktig roll.
I delstudie 2 på frågan till ungdomarna om de tycker om att vara i skolan i Sverige uppgav
fem av de åtta ungdomarna att det gör de medan tre av dem bara gör det till viss del eller inte
alls. Det här tillsammans med annat ungdomarna berättat tolkades i delstudie 2 som att den
pedagogiska situationen i klassrummet kan behöva förbättras så att alla kan tycka om att
vara i skolan. För detta behövs fördjupade studier. Det finns en annan del knutet till
skolarbetet som också kan behöva studeras närmare för att bedöma hur det på bästa sätt
skall kunna hanteras. Det är hur även ensamkommande ungdomarna skall kunna lämna
skolan efter att ha gått nationellt program och fått godkänt i kärnämnena. Det innebär att de
kan behöva mer tid i skolan för att hämta igen de kunskapsbrister de har på grund av dålig
skolgång. Skolgången i Sverige är till stor del åldersrelaterad istället för kunskapsrelaterad.
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Sverige var 2011 och 2010 det land i Europa där flest ensamkommande barn och ungdomar
sökte skydd. De flesta ensamkommande barn kom från Afghanistan och majoriteten (82 %)
beviljades asyl i Sverige (Migrationsverket, 2012). Det här betyder att de flesta av
ungdomarna har sin framtid i det svenska samhället och måste hitta en möjlighet att försörja
sig utifrån de villkor som finns i Sverige, där utbildning spelar en central roll.

6.2.4 Ljusare framtidssyn
Att ungdomarna skulle ha en ljusare syn på framtiden var ett annat etappmål för Solitario.
Aspekter relaterade till ovan nämnda etappmål såsom ökade kontakter med det civila
samhället, bättre förutsättningar för att klara vardagen och ökade möjligheter att uppnå goda
studieresultat utgör en bra grund för att ungdomar kan ha en ljusare syn på framtiden. Men
det är viktigt också att ha en god hälsa. I detta avsnitt skall vi fokusera på ungdomars fysiska
och psykiska hälsa som en viktig aspekt med inverkan på framtidssyn. I den andra
delutvärderingen (Fridström, Aytar & Brunnberg, 2011) har vi resonerat kring ungdomars
framtidssyn även utifrån andra aspekter än hälsa.
Som framgår av Tabell 8 finns det olika hälsoproblem som kan påverka de ensamkommande
barnens syn på framtiden. Deras fysiska hälsa verkar ha förbättrats och nu vara bra.
Sammanlagt 14 av 17 ungdomar år 2009 och 15 av 15 ungdomar år 2011 ansågs ha en bra
fysisk hälsa. När det gäller psykisk hälsa bedömdes nästan hälften 2009 respektive en
tredjedel 2011 ha dålig psykisk hälsa.

Tabell 8. Ungdomars hälsa (2009 och 2011)
(Antal=17)

Ja

Nej

Vet ej

Ungdomen verkar må fysiskt bra?

2009
2011

14
15

3
0

0
0

Ungdomen verkar må psykiskt bra?

2009
2011

7
7

8
5

2
3

Har ungdomen psykosomatiska besvär?

2009
2011

3
0

6
11

8
4

Har ungdomen svårt att sova?

2009
2011

7
4

5
8

5
3

Har ungdomen koncentrationssvårigheter?

2009
2011

4
2

6
10

7
3

Tycks ungdomen ha traumatiserande erfarenheter med sig?

2009
2011

9
2

2
11

6
2
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Avseende ungdomars psykosomatiska besvär ser vi att för åtta av 17 ungdomar har
bedömarna kryssat för ”Vej ej” vid år 2009 vilket kan bero på svårigheter att bedöma ett
sådant hälsoproblem utan någon läkarundersökning. Motsvarande frekvens för ”Vet ej” vid
2011 är fyra av 15. När det gäller ungdomars svårigheter med att sova ser vi en liten
förbättring från 2009 till 2011, men fortfarande bedömdes flera ungdomar ha ett sådant
problem och andelen svar som ”Vet ej” är också intressant. Situationen och säkerheten i
bedömningarna har förbättrats mellan de två åren. Liknande tendens om förbättring och
även ”Vet ej” kan vi se även gällande ungdomars koncentrationssvårigheter.
Förbättringstendensen är tydligare för de traumatiserande erfarenheter som ungdomar tagit
med sig från hemlandet eller på vägen till Sverige. Sammanlagt nio av 17 ungdomar hade
med sig sådana erfarenheter vid år 2009, medan år 2011 ansågs enbart två ungdomar har
sådana erfarenheter. Svarsfrekvensen av ”Vet ej” är intressant även när det gäller detta
problem.
Personalenkäten visar också att enbart en ungdom hade funktionsnedsättning, en kronisk
sjukdom och en befann sig i kristillstånd år 2009, medan vid 2011 hade enbart en ungdom
kronisk sjukdom. Kristillståndet hos en av ungdomarna verkar ha behandlats, medan det inte
framgår hur det har blivit för den ungdom som hade funktionsnedsättning.

7

DISKUSSION

Projektet Solitarios övergripande mål handlade om öka de ensamkommande barnens
möjlighet till integration och en positiv etablering i samhället och även att öka kunskap om
barnens behov. Om målen uppnåtts hade detta skapat goda förutsättningar för de
ensamkommande barnen i Eskilstuna och varit i samstämmighet med programteorin (se
Figur 3). Men det är inte lätt att mäta vad som åstadkommer integration och positiv
etablering. Begreppet integration är laddat och det finns olika definitioner av begreppet
beroende på fokusområden, preferenser, insatsers form och innehåll etc. Skapandet av
mellanmänskliga relationer och goda sådana anses, exempelvis vara en grundförutsättning
för integration. Att undersöka i vilken utsträckning individen har sociala relationer med sin
omgivning kan därför tas som en av flera indikatorer för integration (Integrationsverket,
2004; Socialstyrelsen, 2008; Aytar, 2007, 2009).
Förhållandet mellan integration och positiv etablering är inte heller problemfritt. Om
integration uppfattas som en process, kan en positiv etablering tas som ett steg, en fas eller
en mekanism i denna process. Eftersom integration och positiv etablering bestämdes som
projekt mål med koppling till etappmålen skall vi inte gå in i diskussioner om dessa begrepp.
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Förutom de övergripande målen fanns sex olika etappmål. De var att nå ut till målgruppen,
öka möjligheten till goda resultat i skolan, rusta ungdomarna för att klara vardagen, öka
deras kontakter med det civila samhället, få en ljusare framtidssyn och kontinuerligt
dokumentera tankar och erfarenheter. Relationer och samspel med omgivningen där
föreningsliv och kontakter med ungdomar från olika grupper ingår, möjligheter för att klara
vardagen, möjligheter för att uppnå goda resultat och ha ljusare framtidssyn tyder på både
möjligheter och hinder för integration och positiv etablering.
Resultatet visar att ensamkommande ungdomars relationer med andra ungdomar har ökat;
social-, planerings- och anpassningsförmåga har utvecklats; fler ungdomar har börjat gå i
vanliga klasser, samt traumatiska erfarenheter har bearbetats på en begränsad nivå, men det
råder fortfarande betydande brister i föreningsliv, fritidsaktiviteter och det finns ungdomar
som psykiskt mår dåligt. Tillräcklig kvalitet i de utredningar som genomförts före
placeringarna tycks inte ha funnits, tillräcklig kontroll och uppföljning vid familjeplaceringar
tycks inte heller ha skett av ungdomarnas liv i sina familjehem. Samordningen mellan olika
verksamheter har brister eftersom de anmälningar som skett inte fått tillräckligt snabb
respons. Den läxhjälp ungdomarna kunnat få av handledarna har varit mycket uppskattad
och det finns fortsatt behov av läxhjälp. Läxhjälpen har också visat sig vara bra för
handledarna att etablera kontakt med ungdomarna. Läxhjälpen har alltså inte enbart varit en
pedagogisk fråga som kan tas över av pensionerade lärare.
Det handledarna också gett i samband med läxhjälpen är ett personligt stöd. För flera
ungdomar rapporteras att de har fortsatta psykiska besvär och sömnsvårigheter osv. Det
finns även ungdomar som inte bara har med sig traumatiserande erfarenheter från
hemlandet eller resan till Eskilstuna utan också de som under tiden i Eskilstuna i
familjehemmet blivit utsatta för övergrepp. Det är alltså viktigt att de får ett personligt stöd.
Resultaten visar på att variationen och komplexiteten i ungdomarnas utsatthet kräver bredd
och kvalitet i de insatser som sker för att stärka ungdomarnas motståndskraft (resilience). De
ensamkommande barnen befinner sig i en ovanligt tuff livssituation att återhämta eller
snarare komma upp ur (bounch up) för att komma till motsvarande nivåer som andra
ungdomar. Resilience Therapy (RT) är ett sökande efter olika sätt att hjälpa barn och
ungdomar i utsatta situationer så att de kan ’bounch up’ (se Hart & Blincow, 2007).
Handledarnas arbetsinsatser har till stor del varit försök att hjälpa de ensamkommande
barnen att komma vidare i livet – att ’bounch up’.
När det gäller ungdomarnas psykiska hälsa så såg den inte lika bra ut som deras fysiska
hälsa. Det skedde dock en viss förbättring av den psykiska hälsan mellan 2009 och 2011.
Men fortfarande är det alltså fler som bedöms ha psykiska problem än tvärtom. Många tycks
ha en känsla av ensamhet, nervositet, ängslan och oro att kämpa med. Flera ungdomar
rapporterade också nedstämdhet, sömnbesvär och stress.
Hälsa hos ensamkommande barn berör inte bara att de har någonstans att bo och utbildning
utan de måste också få psykologiskt stöd. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är inte
ovanligt bland ensamkommande barn och det är inte heller ovanligt med reaktion på osäker
asylstatus post-migration och depression bland ensamkommande barn vilket kan vara viktigt
för omgivningen att vara medveten om (Heptinstall, Sethna & Taylor, 2004). Screening för
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trauma-relaterad sjuklighet bör äga rum vid upprepade tillfällen, menar Smid m.fl., (2012).
Behandling som syftar till att lindra symptom av depression och ångest kan bidra till att
förebygga sent debuterande PTSD. De ensamkommande barnen i studien tycks inte via
Solitario fått någon speciell hjälp fokuserad på att remittera, undersöka eller behandla
posttraumatisk stressreaktion samtidigt beskrivs ibland misstanke om just posttraumatisk
reaktion.
De ensamkommande barnen kan ha utsatts för tre olika typer av traumatiserande
erfarenheter (se Fazel & Stein, 2002). De har ofta 1) tvingats fly på grund av krig eller
politiska konflikter bland vuxna. De kan ha bevittnat våld, tortyr, förlorat familjemedlemmar
och nära vänner. 2) Resan till det nya landet kan ha inneburit ytterligare stress. De kan ha
utsatts för ytterligare hotfulla situationer. Många är i händerna på smugglare. 3) När barnen
bosatt sig i det nya landet dvs i Sverige kan de även ha utsatts för händelser som skapar ett
nytt trauma. Den typen av händelser beskrivs vid flera tillfällen från tiden i Eskilstuna. Det är
med andra ord viktigt att öka kompetensen i att bedöma och bemöta ensamkommande barns
PTSD.
Som framgår av utvärderingsresultatet innebär ensamkommande barns migration till ett nytt
land förändring på olika nivåer såsom mikro, meso-, exo-, och makronivå om vi utgår från
det utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1979). De kan börja etablera
kontakter i ett helt nytt nätverk och där kontakten med det tidigare nätverket inklusive
föräldrarna kan vara helt bruten eller begränsad. Barn/ungdomar som parallellt med sina
nya nätverkskontakter har ett fortsatt samspel med delar av sitt tidigare nätverk och med
föräldrarna, gör det på ett helt annat och mer distanserat alternativt sätt än tidigare
(Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011; Fridström, Aytar, & Brunnberg, 2011). Majoriteten av
de ensamkommande barnen tycks ha kontakter även på mikronivån dvs med föräldrar
genom nätbaserade kontakter eller via mobiltelefon. Barn kan ha helt tappat kontakten med
båda sina föräldrar, men efter en tid i Sverige ha återfunnit kontakten med en eller båda
föräldrarna. De kan ha daglig kontakt med någon förälder alternativt betydligt mer sällan
eller inte alls. Men ett webbaserat föräldraskap t.ex. via Skype eller mobiltelefon kan ske.
Möjlighet till att med den moderna teknikens hjälp upprätthålla kontakt med föräldrar och
syskon dvs mikronivån är en stor fördel och där Solitario kunnat bistå med tillgång till
datorer och nätet, men det är inte helt okomplicerat att ha sin förälder på distans och
samtidigt befinna sig i en fosterfamilj i ett annat land.
Det material vi samlat in under projekttiden visar att måluppfyllelsen avseende både
etappmålen och projektmålen varierar. Framgångsfaktorer och svårigheter/risker existerar
sida vid sida. Att ta hand om ensamkommande barn i den här omfattningen är en ny
erfarenhet för de svenska kommunerna. Totalt sökte 2 657 ensamkommande barn och
ungdomar asyl i Sverige 2011 jämfört med 2 393 under 2010. Efter Sverige kom flest
ensamkommande barn och ungdomar under 2011 till Storbritannien (1 277) följt av Belgien
(860) och Norge (858).
Solitario har varit ett projekt med engagerade handledare som bedrivit ett viktigt arbete för
de ensamkommande familjehemsplacerade barnen i Eskilstuna kommun. Delar av projektet
kommer att fortsätta, men ytterligare andra behöver utvecklas t ex psykologiskt stöd. Den här
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studien visar att det är mycket viktigt att de ensamkommande barnen placerade i familjehem
får ett utvecklat stöd eftersom det tycks förekomma allvarliga risker med de placeringar som
sker.

8

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Vad gäller utvecklings- och förändringsarbetet för ensamkommande barn finns det ett
fortsatt behov av att följa internationella överenskommelser. Exempelvis är FN:s konvention
om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 2006) en av dessa överenskommelser. Utifrån
resultatet som presenterats i forskningsöversikten, de två delutvärderingarna, samt i
personalintervjuer om Solitarios verksamhet och personalenkäter med bedömningar av
ungdomarnas situation, statistik från Eskilstuna kommun och diskussionen ovan har vi
dragit följande slutsatser som innehållsmässigt har nära kopplingar till barnkonventionen. Vi
rekommenderar Eskilstuna kommun följande:
1. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har blivit permanent sedan
den 1 januari 2012 under namnet Resursteamet. Det är viktigt att Eskilstuna kommun
ser till att personalgruppen är tillräckligt stor och med relevant kompetens där även
socionomer bör ingå för att ge ett omfattande stöd till ungdomar placerade
framförallt i släktinghem/nätverkshem. Vid omorganiseringen minskades
personalgruppen trots att det fanns behov av samma eller ökade stödinsatser.
2. Resultatet visar att det behövs mer samordning mellan instanser som lokalt har
ansvar för ensamkommande barn, från skola, socialtjänst, hälso och sjukvård,
överförmyndare (god man), polis till intresseorganisationer och fritidsinriktade
verksamheter.
3. Resultatet från utvärderingen visar att det har funnits mycket allvarliga brister i den
inre kommunikationen mellan olika enheter och respekt för de professionella
bedömningar som gjorts av de som arbetar med frivilliga insatser när det gäller barns
utsatthet och behov av akuta ingripanden. Detta måste åtgärdas.
4. Ett annat viktigt resultat är att det behöver ske lika noggranna utredningar av
släktinghem/nätverkshem som av traditionella familjehem. Den här studien visar på
brister i bedömningen av vilken familj som är ett lämpligt familjehem.
5. Det behövs mer uppföljning av de placeringar som skett och erbjudande om
utbildning/mentor till familjer som tar emot ensamkommande barn och ungdomar,
eftersom familjer som själva har brister i information om det svenska samhället inte
kan stödja de ensamkommande barnen och ungdomarna tillräckligt på deras väg in i
det svenska samhället.
6. Behovet av socialt och känslomässigt stöd kan över tid variera. Handledare i
Resursteamet kan vara en form av stöd, god man en annan, kontaktperson respektive
mentor ytterligare former beroende på vilket behov av kompletterande stöd det
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ensamkommande barnet har förutom stödet från familjehemmet eller boendet. Det
kan också finnas behov av kvalificerad behandling på grund av PTSD eller
funktionsnedsättning/kronisk sjukdom.
7. Barnen åker ofta från någonting snarare än till någonting. De kan i hemlandet ha varit
utsatta för hot och våld. Det är viktigt att känna till bakgrunden till barnets flykt, om
och när barnet vill berätta om det, för att dels kunna hjälpa barnet att förstå
sammanhanget i det som hänt och dels för att kunna ge barnet det stöd barnet
behöver i att få ihop sitt vardagsliv (resiliencearbete).
8. Brister på nya vänner uppmärksammades i den andra processutvärderingen.
Resultatet visar också att det finns brister i ungdomars föreningsliv och trots flera
försök finns fortfarande brister i kontakter med frivilligorganisationer. Resursteamet
bör arbeta vidare med att utveckla nya kontaktytor bland annat när det gäller musik
eller sportaktiviteter för att ge ungdomarna ytterligare möjlighet att knyta kontakter
med jämnåriga som är etablerade i det svenska samhället.
9. Som påpekades i den första processutvärderingen är det viktigt att ha en tvärkulturell
dimension med fördjupad ömsesidig delaktighet/kunskap om både den svenska
kulturen och hemlandets kultur. Med en sådan dimension i verksamheten stärks
ungdomarnas kunskaper om både den svenska kulturen och hemlandets kultur och
personalgruppen kan få ökad kunskap om barnens hemländers kulturer samt att
perspektivet om barns rättigheter blir tydligare integrerat i verksamheten.
10. Solitarios verksamhet visade tydligt att kontakten med föräldrar är viktig aspekt för
ungdomarnas välbefinnande och även skolprestationer. Därför bör Resursteamet
aktivt stödja kontakten med föräldrar i hemlandet.
11. Föräldraskap via nätet i kombination med fosterföräldraskap på plats bör utvecklas
för de ensamkommande barnens och för andra familjehemsplacerade barns bästa.
12. Genomgående visar resultaten att en god uppbackning i skolarbetet behövs både från
kommunen och hemifrån. Läxhjälp som Solitario haft har uppskattats mycket.
Resursteamet eller en annan kommunal instans bör fortsätta ge ungdomar läxhjälp.
Pensionerade lärares pedagogiska insatser vid läxhjälp är inte en tillräcklig lösning för
att motsvara den roll läxhjälpen tidigare spelat även som personligt stöd.
13. Förlängd skolgång bör erbjudas de ensamkommande barn som är i behov av det för
att hämta igen tidigare kunskapsbrister och finansiering ordnas.
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