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Sammanfattning 
Aktuell studie syftar till att i kölvattnet av den kraftiga tillströmningen av nyanlända under 

hösten 2015, undersöka och analysera vilka insatser som erbjuds av olika aktörer inom 
landsting, kommun och privat sektor för att möta psykisk ohälsa bland ensamkommande barn 
samt hur dessa kan samordnas. Studien är av kvalitativ karaktär och datainsamlingen utfördes 
genom sammanlagt åtta semistrukturerade intervjuer med informanter som hade erfarenheter 

av arbete med ensamkommande inom olika geografiska områden i landet. Resultatet 
analyserades utifrån teorierna om Maslows behovshierarki, KASAM samt risk- och 

skyddsfaktorer och påvisade ett välfungerande system för att möta ensamkommande med 
psykisk ohälsa men även vissa förbättringsområden för att möjliggöra insatser av god kvalitet. 
Slutsatsen i denna studie är att varje aktörs tydliggörande av sina tillgångar och avgränsningar 

gentemot ensamkommande och övriga aktörer, kan betraktas som en förebyggande åtgärd. 
 

Nyckelord: Ensamkommande barn, psykisk ohälsa, migration, integration, 
 

  



 

Förord 
Under vårt arbete har vi fått förmånen att träffa åtta insiktsfulla människor som på olika sätt 
visat en stor drivkraft i arbetet med ensamkommande barn och unga. Vi vill härmed uttrycka 
vår yttersta tacksamhet till alla som valt att medverka i studien. Utan er hade den inte varit 
möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Margaretha Uttjek 

som pedagogiskt och tålmodigt väglett oss genom hela processen. 
TACK! 

 
Umeå, november 2016 

Isa Lundkvist 
Joel Persson 
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1. Inledning 
Under hösten 2015 stod Sverige inför det regeringen kom att kalla den svåraste 
flyktingsituationen sedan andra världskriget (Regeringen, 2016) då oroligheter i omvärlden 
tvingande många människor på flykt från sina hemländer. Sammanlagt sökte 163 000 
individer asyl i Sverige under det året, vilket utgjorde ungefär dubbelt så många som 
föregående år (Migrationsverket, 2016a). Av dessa var 35 369 personer under 18 år och kom 
utan sällskap av förälder eller annan förmyndare. En ökning på över 500 procent jämfört med 
2014 då 7049 ensamkommande sökte asyl. 
 
Den radikala ökningen av nyanlända under 2015 resulterade i regeringens beslut att fördela 
dessa i landets samtliga kommuner baserat på antal tidigare mottagna flyktingar, kommunens 
storlek samt befintlig arbetsmarknad (förordning om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, SFS 2016:39). I en bedömning på uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap framkom svårigheter för ett flertal kommuner att hantera 
situationen (Socialstyrelsen, 2016). Det rapporterades om hög arbetsbelastning inom 
socialtjänst, otillräckliga platser på HVB-hem (hem för vård och boende) samt låg 
tillgänglighet av familjehem. Då befintliga resurser gick till att finna lämpliga placeringar för 
ensamkommande fanns inte tillräcklig kapacitet att också säkerställa en god uppföljning av 
dessa, menar Socialstyrelsen. Tidsbrist resulterade i att omedelbara skydds- och 
förhandsbedömningar inte kunde genomföras inom föreskriven tid. I regeringens proposition 
om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i 
landet påvisades att den snabba ökningen av asylsökande riskerade att leda till stora och 
långtgående påfrestningar för boenden, hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst och annan 
samhällsviktig verksamhet (Prop. 2015/16:67). 
 

Detta kan innebära att barn som har skyddsbehov inte får det skydd de behöver, vilket kan 
medföra risk för barnens liv och hälsa. (Socialstyrelsen, 2016, s.13) 
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2. Bakgrund 
Migration är en allmänt känd riskfaktor för utveckling av olika känslo- och beteendemässiga 
problem, särskilt för barn i tonåren enligt Derluyn och Broekaert (2007). Ensamkommande 
kan ha liknande erfarenheter och sårbarheter från traumatiska händelser eller separation från 
anhöriga men bör inte betraktas som en homogen grupp. Dessa härstammar från olika kulturer 
och socioekonomiska bakgrunder samt har levt under olika omständigheter innan och under 
sina resor samt i mottagningslandet (Keles, S., Friborg, O., Idsøe, T., Sirin, S., & Oppedal, B., 
2016). 
 
2.1 Möjliga orsaker till migration 

 
Ensamkommande barn kan förklaras som en lokal konsekvens av globala 
migrationsprocesser. (Socialstyrelsen, 2013b, s.18) 

 
En viktig del i mottagande av ensamkommande är kunskap om möjliga förklaringar till 
migration. I århundraden har människor emigrerat från sina ursprungsländer av varierande 
anledningar. Dessa är svåra att härleda till enskilda orsaker. Migration till Sverige har 
förekommit i större utsträckning sedan mitten av 1900-talet (Tinghög, 2009). Orsaker till 
migration benämns ofta inom migrationsforskning som push- och pullfaktorer. Pushfaktorer 
utgörs av rådande förhållanden i hemlandet såsom krig, förföljelse och organiserat våld. 
Pullfaktorer syftar till förutsättningar i ett annat land som inger hopp om en bättre framtid. På 
senare år har migration till Sverige framförallt orsakats av pushfaktorer genom oroligheter i 
främst mellanöstern och på Afrikas horn (Migrationsverket, 2016a). När det kommer till 
minderåriga understryker Socialstyrelsen (2013b) dock att det enskilda barnets orsak till flykt 
inte bara utgörs av strukturella faktorer utan även individuella förklaringar: Det är 
heterogeniteten i barns berättelser snarare än homogena mönster som kan förklara varför 
just det barnet hamnade i en flyktsituation (s.10) 

2.2 Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och unga 
Ensamkommande är en sårbar grupp när det kommer till risk för att utveckla psykisk ohälsa. 
Socialstyrelsen (2015) rapporterar om ett bristande underlag av goda vetenskapliga studier av 
ämnet och hänvisar till forskning med varierande resultat. Hessle (2009) konstaterar dock att 
nästan all forskning om ensamkommandes hälsa vid ankomst till mottagarlandet påvisar hög 
frekvens av olika psykiska symtom. Att mäta psykisk ohälsa beskrivs vara ett komplicerat 
åtagande då begreppet har varierande definition och innebörd i olika sammanhang samt mäts 
med diverse instrument vid olika studier (Bronstein & Montgomery, 2011). När det kommer 
till flyktingar kan man dock härleda påverkansfaktorer på psykisk ohälsa till omständigheter 
innan-, under och efter migration, förklarar Socialstyrelsen. 
 
2.3 Olika aktörers ansvar i arbetet med ensamkommande 
2.3.1 Migrationsverket 
Migrationsverket är en statlig myndighet som ansvarar för migration i landet. Myndighetens 
uppdrag består bland annat i att pröva ansökningar om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 
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2016b). Migrationsverket ansvarar även för att finna en lämplig anvisningskommun som får 
det långsiktiga ansvaret för det ensamkommande barnet. 
 
2.3.2 Landsting 
Landstingets övergripande ansvarsområde är att säkerställa att asylsökande barn får samma 
rätt till hälso- och sjukvård, barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn bosatta i 
Sverige. Detta regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) samt lagen (SFS 
2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Begränsningar förekommer vid fall 
där barn inte beviljats uppehållstillstånd innan de fyllt 18 år. Dessa betraktas då som vuxna 
och har endast rätt till omedelbar vård (Migrationsverket, 2016b). HSL är en målinriktad 
ramlag vilket innebär att önskvärda resultat framgår utan tydliga regler om hur dessa bör 
uppnås (Socialstyrelsen, 2006a). 

2.3.3 Kommun 
Socialtjänsten ansvarar för att utreda det enskilda barnets behov och besluta om insatser samt 
placering på boende (Socialstyrelsen, 2016). Verksamheten fick ett ökat och förtydligat 
ansvar för ensamkommande i samband med verkställandet av regeringens proposition 
2005/06:46 om mottagande av ensamkommande barn. Arbetet utgår främst från 
Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) som utgör en ramlag. Detta medför större frihet för 
kommunerna vid utformande av insatser (Socialstyrelsen, 2006a). 
 
God man är en central person i ensamkommandes tillvaro som ska tillförordnas skyndsamt i 
enlighet med Lag (2005:429) om god man för ensamkommande. En god man fungerar i 
vårdnadshavares ställe på uppdrag av överförmyndarnämnden och är ansvarig för den 
enskildes intressen. 
 
Skola utgör inte bara en rättighet enligt Förenta Nationernas (1989) barnkonvention utan har 
även fastställts spela stor roll i det integrerande arbetet (Socialstyrelsen, 2013a). Kommunen 
ansvarar för att tillhandahålla alla barn en plats i det offentliga skolväsendet enligt skollagen 
(SFS 2010:800). I skolan utgör elevhälsan en förebyggande och hälsofrämjande aktör i arbetet 
med ensamkommande för att stödja elevers utveckling och välmående (Skolverket, 2014). 
 
2.3.4 Privat sektor 
Begreppet privat sektor används för att beskriva organisationer som är verksamma på eget 
initiativ och inte är bundna till någon statlig myndighet. I aktuell studie syftar begreppen till 
aktörer som verkar i arbetet med ensamkommande och utgörs av ett HVB-hem med stöd och 
behandlingsinsatser. En privat vårdgivare måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) för att bedriva sin verksamhet (Socialstyrelsen, 2013a). 
 
2.4 Problemformulering 
Den radikala förändringen i tillströmningen av nyanlända resulterade i regeringens 
proposition (Prop. 2015/16:67) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 
ordningen eller den inre säkerheten i landet. Till följd av propositionens verkställande 
försvårades inträde till landet och tillströmningen av nyanlända minskade avsevärt. Detta 



 4 

förminskade dock inte samhällets ansvar gentemot de nyanlända som redan sökt asyl och 
därefter skulle integreras och ges stöd i ett nytt land. Mottagande av en nyanländ medför på så 
vis ett långsiktigt åtagande. Då detta är ett rikstäckande ansvar och regeringen förutsåg en 
ökad belastning under många efterföljande år, är det av stor vikt att studera hur involverade 
verksamheter hanterar detta åtagande. 
 
2.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vilka insatser för att möta psykisk 
ohälsa bland ensamkommande barn som erbjuds av olika aktörer inom landsting, kommun 
och privat sektor.  
 
2.5.1 Frågeställning 

• Vilka insatser erbjuder den aktuella verksamheten ensamkommande barn med psykisk 
ohälsa? 

• Vad innehåller dessa insatser? 
• Hur samordnas dessa insatser? 

 
2.6 Avgränsningar 
Aktuell studie har valt bort två aktörer som på ett tydligt sätt arbetar med ensamkommande. 
Migrationsverket ingår inte i studien då deras huvudsakliga arbetsuppgifter inte berör 
bemötande av psykisk ohälsa. Vidare har familjehem beslutats att inte inkluderas för att 
avgränsa studiens omfattning men även då ett sådant åtagande i stor utsträckning delar 
uppdrag med de flesta HVB-hem. 
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3. Relevans för socialt arbete 
 
Nationella och internationella arbetskraftsmigrationer har, tillsammans med människors flykt 
från världens konfliktcentra, inneburit att vi numera lever i ett samhälle där mångfalden är 
synlig i de flesta individers konkreta vardagsliv. (Montesino & Skytte, 2006, s.285) 

 
I arbetet med ensamkommande involveras ett stort antal aktörer, allt från verksamheter på 
övergripande samhällelig nivå till enskilda personer. De olika aktörernas arbetsuppgifter och 
ansvarsområden varierar men utgör tillsammans en helhet som strävar efter att tillgodose den 
enskilda ungdomens behov. Sociala myndigheters insatser ska enligt Montesino och Skytte 
(2006) bygga på en ontologisk jämlikhetsuppfattning som betraktar alla barn som likvärdiga. 
Oavsett etnicitet, psykisk utveckling och uppväxtvillkor ska alla således ha lika tillgång till 
stöd gällande uppväxt och särskilda behov från det offentliga. Då tillströmningen av 
flyktingar eskalerade hösten 2015 blev ensamkommande en mer uppmärksammad 
samhällsfråga (Migrationsverket, 2016a). Detta har medfört större behov av insatser från både 
myndigheter och enskilda aktörer. Montesino och Skytte (2006) menar att sociala institutioner 
behöver förhålla sig till en omvärld i ständig förändring samt hur en individ kan påverkas av 
både lokala och globala företeelser. En ökad migration medför därför att man inte längre kan 
utgå från att befolkningen utgörs av en homogen grupp. Enligt Socialstyrelsen (2015) utgör 
ensamkommande en sårbar grupp för utveckling av psykisk ohälsa vilket förutsätter kunskap 
och god samverkan mellan involverade aktörer. Denna studie kan därför antas vara relevant 
för socialt arbete då den publiceras ett år efter ovanstående händelser och resurser omfördelas 
från det initiala mottagandet till ett mer långtgående integrerande arbete.  
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4. Begrepp och förkortningar 
 
Ensamkommande barn och unga 
Begreppet ensamkommande barn och unga definieras i 1 § Lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. En person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild 
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. I denna studie 
används benämningen ensamkommande huvudsakligen. Begreppen barn och ungdomar 
förekommer också men samtliga syftar till ovanstående definition. 
 
Flykting 
Aktuell studie utgår från flyktingkonventionens (Förenta nationerna, 1951) definition av 
termen flykting för att beskriva en individ som flytt sitt land och inte vill eller kan återvända 
till följd av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin härkomst, religion, tillhörighet 
till särskild samhällsgrupp eller politisk anknytning. 
 
Första linjen 
Första linjen är ett samlingsbegrepp för verksamheter som upprättar den initiala kontakten 
med vårdsökande (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Dessa har utifrån sina 
verksamheter olika möjligheter att upptäcka tendenser till- och förekomst av psykisk ohälsa. 
Begreppet innefattar verksamheter inom både kommun och landsting men kommer i aktuell 
studie endast syfta till det sistnämnda. 
 
Psykisk ohälsa 
I denna studie används Europakommissionens (2005) definition av psykisk ohälsa som ett 
samlingsbegrepp för både psykiska besvär av lindrigare karaktär som kan försvåra i vardagen, 
såsom oro och nedstämdhet samt tillstånd som utgör en omfattande problematik till den grad 
att specialistpsykiatrisk vård anses vara nödvändig. 
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5. Tidigare forskning och kunskapsöversikt 
5.1 Push- och pullfaktorer 
Som tidigare nämnts kan en individs beslut att flytta beskrivas med begreppen push- och 
pullfaktorer (Soydan, 1998). Det förstnämnda syftar till omständigheter som motiverar 
personen att lämna sitt befintliga sammanhang såsom krig, svält eller arbetsbrist. Pullfaktorer 
å andra sidan syftar till vetskap eller föreställningar om destinationen som motiverar till 
uppbrott från befintlig boplats. Förhoppning om välstånd eller frihet är goda exempel på detta. 
Omständigheter i en persons tillvaro som motiverar denne att flytta från sitt hemland går dock 
inte att generalisera till en specifik orsak då var migrant motiveras av en komplex följd av 
händelser som slutligen mynnar ut i dennes flytt (Tinghög, 2009). Migranten kan således 
antas drivas av likaväl push- som pullfaktorer. Mest troligt av en förening av de tu. I en skotsk 
studie av omständigheter i ensamkommandes hemländer kunde man fastställa att samtliga 
tillfrågade lämnade sina hemländer då de inte längre kände sig trygga där (Hopkins & Hill, 
2008). Då studien gjordes i en kvalitativ ansats och observerade en specifik målpopulation i 
en särskild miljö är den svår att generalisera eller direkt applicera på andra studier. Den ger 
dock en indikation om att det kan finnas ett påtagligt samband mellan att vara flykting och 
pushfaktorer i hemlandet. 
 
Att migrera till närliggande länder kan ofta underlätta för den som utvandrar, då många 
aspekter inte behöver skilja sig nämnvärt från hemlandet. Kulturella normer, religiösa 
traditioner och klimat kan i många fall skilja sig avsevärt i ett långväga resmål. Enligt 
Hopkins och Hill (2008) kan detta tillsammans med traumatiska händelser som ofta initierar 
flytten i stort sett komma att förändra alla avseenden av en persons tillvaro vilket kan få en 
direkt inverkan på dennes psykiska hälsa. 
 
Även om Tinghög (2009) menar att migranters orsaker till flytt går att härleda till både push- 
och pullfaktorer förekommer endera faktor i olika grad hos var och en. Tinghög konstaterar 
vidare att migranter med signifikant obalans mellan dessa riskerar att i större utsträckning 
drabbas av psykisk ohälsa. Bland de individer som primärt drivs av pushfaktorer nämns 
traumatiska upplevelser vara vanligt förekommande. De som i sin tur drivs huvudsakligen av 
pullfaktorer beskrivs kunna ha förväntningar om det mottagande landet som inte uppfylls, 
varpå psykisk ohälsa kan uppstå. 
 
5.2 Premigration, flykt och postmigration 
Socialstyrelsen (2015) fastställer tre särskilda omständigheter som avgörande för den 
psykiska hälsan hos flyktingar: premigration, flykt och postmigration. Denna studie kommer 
primärt fokusera på postmigrationen då den nyanlände ska integreras i det mottagande 
samhället. En del av denna studies kunskapsöversikt kommer dock beröra samtliga av 
Socialstyrelsens kategorier då man menar att erfarenheter som erhållits innan eller under resan 
mycket väl kan komma att ha inverkan på den psykiska hälsan lång tid därefter.  
 
Faktorer som påverkar det psykiska måendet är många och svåra att få en övergripande bild 
av. Några av dessa kommer dock nämnas i denna studie då de utgör omvälvande upplevelser 
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som kan få påtagliga följder för den enskilde. De mest omvälvande upplevelser som Tinghög 
(2009) härleder till tiden innan migration är relaterade till trauma. Den amerikanska 
diagnosticeringshandboken DSM-V definierar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som ett 
tillstånd som orsakar signifikant lidande hos en individ till följd av yttre händelse och 
därigenom exponering för död, hot om död, allvarlig skada eller sexuellt våld (American 
Psychiatric Association, 2013). En stor del av ensamkommande som flyr undan krig och 
förföljelse utgör på så vis en grupp med förhöjd risk att drabbas av PTSD (Derluyn & 
Broekaert, 2007). 
 
En individ som erhållit flyktingstatus kan enligt ovanstående definitioner antas präglas av 
omfattande pushfaktorer då denne har lämnat sitt land till följd av omvälvande och i många 
fall traumatiserande händelser. Stress är något som genomsyrar hela processen för alla som 
påbörjar en migrationsprocess. Bhugra och Gupta (2010) visar på att psykisk ohälsa hos 
migranter ofta skattas lägre i premigrationsfasen än i postmigrationen samt att erhållna 
psykiska besvär kan framträda långt efter att flytten ägt rum. Vidare särskiljer de flyktingar 
som en grupp migranter med avsevärt förhöjd stress och visar på studier då psykisk ohälsa 
varit dubbelt så förekommande hos flyktingar än hos de som migrerat av andra orsaker. 
Erfarenheter av oro och i många fall trauma konfronterar flyktingen tillsammans med övriga 
sociala, ekonomiska, psykologiska, fysiska och kulturella påfrestningar som är vanligt 
förekommande bland många migranter. 
 
5.3 Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn 
Enligt Kirmayer et al (2011) skiljer sig ensamkommandes påfrestningar vidare från gemene 
flykting då separation från vårdnadshavare kan antas medföra ytterligare påfrestningar. 
Derluyn och Broekaert (2007) belyser i sin studie tre centrala kännetecken för gruppen 
ensamkommande: att de är ensamma, barn och flyktingar. Minderåriga som migrerar utan 
sällskap av anhöriga är per definition sårbara då de separerats från sina föräldrar eller andra 
familjemedlemmar (Keles et al., 2016). Att genomgå en migrationsprocess på egen hand 
beskrivs kunna riskera att det emotionella måendet hotas ytterligare. Enligt Derluyn och 
Broekaert påvisar ett flertal studier att föräldrar utgör det viktigaste stödet för barn i svåra 
situationer. Separation från familjemedlemmar beskrivs vara ett hot mot barns hälsa och 
välmående då identitetsutveckling, personlig utveckling, sexuell utveckling, och inlärning av 
sociala färdigheter behöver omfattande stöd och vägledning. Likaså vid traumatiska 
erfarenheter och i möte med främmande kulturer. Enligt Derluyn och Broekaert visar många 
studier att migration kan resultera i utveckling av olika känslo- och beteendemässiga problem 
såsom posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, skuld, separationsångest, sorg, sömn- 
och ätsvårigheter, identitetsproblematik och brottsligt beteende. 
 
Ankomst till mottagningslandet kan inledningsvis utgöra en lättnad för barnet som då befinner 
sig i säkerhet. Ovisshet om att nå sin destination kan stillas. Dock kan skillnader mellan det 
nya landet och ungdomens ursprungsland snabbt bli påtagliga, såsom nya sociala strukturer, 
annorlunda skolsystem, okända regler och normer, kulturella skillnader och värderingar 
(Derluyn & Broekaert, 2008). Integrationsprocessen i ett nytt samhälle kan medfölja 
att förbindelser med traditionella värderingar och levnadssätt från ursprungslandet avtar. En 
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inre stress eller tomhetskänsla kan således uppstå hos en individ som upplever sig inte längre 
tillhöra det land man härstammar från. Samtidigt kan denne uppleva svårigheter att finna en 
roll i det nya landet. Detta kan resultera i utveckling av depression, ångest, utanförskap, 
psykosomatiska besvär och identitetsproblematik. 
 
5.3.1 Boende 
Boendesituationen i mottagningslandet är enligt Derluyn och Broekaert (2008) ytterligare en 
påverkansfaktor på ensamkommandes psykiska hälsa. Majoriteten av ensamkommande 
placeras på HVB-hem med andra ungdomar och kan därmed ha inskränkt privatliv och 
begränsad tillgång till tillgänglig personal. Många beskrivs vara överansträngda och ha 
sömnsvårigheter då de störs av andra på nätterna (Socialstyrelsen, 2013a). 
 
5.3.2. Ålder 
Ensamkommande i tonåren beskrivs befinnas i ett kritiskt utvecklingsskede när det sker stora 
psykologiska, emotionella och kognitiva förändringar. Under denna period ökar även 
ungdomars medvetenhet om sin egen roll i samhället och en komplex och ofta påfrestande 
process inleds i utveckling mot en vuxen identitet. Frånvaro av föräldrar eller andra anhöriga 
kan medföra att vägledande förebilder saknas och krav på barnens självständighet ökar 
(Derluyn & Broekaert, 2008). Stress och oro kan uppstå i samband med denna övergång och 
ha en negativ inverkan på ensamkommandes emotionella mående (Derluyn, Broekaert, 2007). 
 
5.3.3. Asylprocessen 
Enligt Socialstyrelsen (2013a) kan en pågående asylprocess resultera i att eventuell psykisk 
ohälsa uppstår eller förvärras. Detta betonar även Derluyn och Broekaert (2008): This chronic 
uncertainty about getting permanent residence documents dominates their lives in such a 
manner that it may worsen psychological problems (s.322). Väntan på besked kan leda till 
osäkerhet om framtiden, vilket kan bidra till att ensamkommande upplever svårigheter i 
förverkligande av drömmar, förhoppningar och planer som de haft vid ankomst till 
mottagarlandet. Om så sker kan skuldkänslor gentemot föräldrar, familj och ursprungslandet 
uppstå då de inte kan uppfylla eventuella löften. 
 
5.3.4 Ackulturation, identitet och tillhörighet 
Ungdomstidens senare år präglas ofta av sökande efter identitet och tillhörighet. Att leva i en 
kultur vars seder och bruk skiljer sig från sina egna kan då vara särskilt påfrestande 
(Socialstyrelsen, 2013a). En kort vistelse i det mottagande landet medför att man inte har 
givits samma förutsättningar att kunna observera och förhålla sig till kulturella betingelser i 
samma utsträckning som de ungdomar som vuxit upp i rådande sammanhang. Begreppet 
ackulturation kan användas för att beskriva en process där en individs beteende, värderingar 
och till och med uppfattning av identitet kan komma att förändras till följd av att leva i en 
kultur som avviker från den ursprungliga (Tinghög, 2009). Påverkansfaktorer för 
ackulturationens yttring kan både härledas till individens förutsättningar och egen motivation 
men även av yttre omständigheter. Olika former av diskriminering och främlingsfientlighet 
har inte bara visat sig försvåra etablering i det mottagande samhället utan kan även vara en 
bidragande orsak till försämrat psykiskt mående (Derluyn & Broekaert, 2008). 
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5.3.5 Barn- och ungdomspsykiatrin 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistpsykiatrisk klinik för barn och unga med 
psykiska besvär som anses vara för allvarliga för primärvården (1177 Vårdguiden, 2016). 
Socialstyrelsen (2013a) beskriver positiva utvecklingsområden där ett välfungerande 
samarbete framgår mellan socialtjänst, boendepersonal och BUP. Vidare nämns att tillgång 
till kvalificerad handledning för boendepersonal ökat. Det framkommer dock även svårigheter 
att tillgodose barns behov av akutvård, långsiktig behandling och uppföljning. Detta härleds 
bland annat till vissa BUP-mottagningar som inte gör inskrivningar på ensamkommande som 
fyllt 16 år och mottagningar som inte behandlar ungdomar utan uppehållstillstånd. Oklarheter 
mellan BUP:s och vuxenpsykiatrins ansvar gentemot ensamkommande sades även vara 
problematisk. Socialstyrelsen beskriver vidare att både den somatiska och psykiatriska vården 
för ensamkommande varierar i hela landet. 
 
5.3.6 Samordnad individuell plan 
Då en individs behov kräver insatser av både hälso- och sjukvård samt socialtjänst finns enligt 
lag en skyldighet hos berörda myndigheter att samverka. Kravet är lagstadgad genom 
bestämmelser i 2 kap 7 § Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) samt 3f § Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) och ålägger berörda organisationer att tillsammans med 
individen upprätta en samordnad individuell plan (SIP) för lämpliga insatser. Att ta initiativ 
till en SIP åläggs all personal inom Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samtliga delar 
att göra vid uppmärksammat behov. En sådan samverkan ska upprättas med individens 
medgivande och erbjudas oavsett dennes ålder eller problematik (Sveriges kommuner och 
landsting, 2016). 
 
5.4 Förhållanden i mottagarlandet 
Socialstyrelsen (2013b) menar att Förhållandena i mottagarlandet är avgörande för de 
ensamkommande barnens hälsa och utveckling (s.22). Psykosociala villkor och befintliga 
mottagningssystem beskrivs kunna bidra till ohälsa i större utsträckning än händelser innan 
flykt. Även vid 8–9 år efter ankomst har man kunnat se hur bristande mottagande får 
konsekvenser för det psykiska måendet (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger & 
Ghazinour, 2012). För att kunna tillgodose ensamkommandes behov och rättigheter, menar 
Socialstyrelsen (2013a) att det krävs en fungerande samverkan mellan involverade aktörer. 
Vidare betonar Socialstyrelsen vikten av att vård, omsorg, utbildning och övriga insatser 
individanpassas för samtliga. 
 
I arbetet med ensamkommande med psykisk ohälsa utgör trygghet och god omsorg två 
grundstenar. Hessle (2009) betonar vikten av medvetenhet kring kollektivistiska och 
individualistiska förhållningssätt vid studier om ensamkommande samt mottagarlandets 
kulturella villkor. I bemötande av ensamkommande måste man alltså beakta enskildas 
förutsättningar utifrån kulturella aspekter och därmed ta hänsyn till både livserfarenheter och 
kultur. Som yrkesverksam kan man inte avvärja tidigare erfarenheter i ursprungslandet, men 
däremot säkerställa att upplevelser av dessa inte förvärras (Deveci, 2012). 
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5.4.1 Medbestämmande och delaktighet 
Sveriges integrationspolitik baseras på ett flertal principer såsom lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för alla oavsett kulturell bakgrund (Eklund, Högdin & Rydin, 2013). I studier 
där ensamkommande uttalat sig om etablering och integration i mottagarlandet lyfts betydelse 
av skolgång, sociala nätverk och boendemöjligheter med respekt för barnets kulturella 
bakgrund (Hessle, 2009). Socialstyrelsen (2013a) betonar även vikten av ensamkommandes 
medbestämmande och delaktighet i beslut om sig själva: Ensamkommande barn behöver 
uppfattas som kompetenta aktörer och inte bara som barn som fallit offer för olyckliga 
omständigheter (s.12). Detta kräver ett lyhört mottagningssystem som tar barns tankar, 
reflektioner och önskemål i beaktande, menar Socialstyrelsen. 
 
5.4.2 Skolan 
Internationell forskning tillskriver skolundervisning som en av de huvudsakliga 
hälsofrämjande faktorerna i ett barns liv (Socialstyrelsen, 2013a). Ensamkommande har enligt 
skollagen (SFS 2010:800) rätt till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett kön, 
geografisk hemvist och sociala eller ekonomiska förhållanden. Skolan är en plats som kan 
frambringa säkerhet och trygghet samt bidra till kontakt med ett vanligt, vardagligt liv 
(Eklund, Högdin & Rydin, 2013). Utbildning beskrivs även utgöra en central förutsättning för 
ensamkommande att i framtiden kunna ta etableras på arbetsmarknaden. 
 
5.4.3 Socialt nätverk 
Wimelius et al. (2012) menar att ett fungerande socialt nätverk är av stor betydelse för alla 
människors hälsa. De menar därför att det sociala nätverket får särskilt stor vikt när det 
kommer till människor som av olika anledningar befinner sig i utsatthet, såsom till följd av 
flykt. Då det inte råder konsensus om vilken slags gemenskap som bäst fungerar ur ett 
hälsofrämjande perspektiv för ensamkommande, förespråkas tillgång till sociala nätverk som 
utgörs av både andra immigranter och svenskfödda. Socialtjänsten (2013a) belyser att en 
känsla av kontinuitet mellan dåtid, nutid och framtid kan uppnås om man ges möjlighet att 
involvera viktiga personer i sina nätverk, oavsett geografiska avstånd. 
 
5.5 Förekomst av psykisk ohälsa bland utlandsfödda barn 
För att få en inblick i de utmaningar som väntar berörda aktörer samt för att uppskatta hur 
många ensamkommande denna studies resultat kan påverka antogs pålitlig statistik behövas. 
Att införskaffa data var dock en svår utmaning då gruppen ensamkommande tenderar att 
presenteras i större kategorier. I folkhälsomyndighetens (2016) undersökning har man genom 
en självskattningsstudie fått indikationer på psykisk ohälsa bland barn och unga i landet. Den 
redovisar hur psykisk ohälsa har ökat hos både pojkar och flickor i åldrarna 11, 13 och 15 år. 
Ensamkommande urskiljs dock inte från övrig population. I Socialstyrelsens (2015) 
kunskapsunderlag för primärvården om psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända 
migranter, kan man få indikationer om hur vanligt förekommande psykisk ohälsa kan vara 
bland flyktingar. Det framgår dock inte vilka av dessa som ännu inte fyllt 18 år samt kom utan 
förmyndare. När det kommer till asylsökande barn poängterar Socialstyrelsen att de studier 
man funnit om dessa är få och lågkvalitativa. Myndigheten refererar till olika 
forskningsresultat som sträcker sig mellan 3% och 54% prevalens av någon form av symtom 
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inom spektrat för psykisk ohälsa bland asylsökande barn. Underlaget betonar vidare att 
ensamkommande utgör en sårbar grupp med stora behov av omfattande vård. Vid kontakt 
med Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen konstaterade 
samtliga myndigheter att de vid tillfället för aktuell studie saknade uppgifter om hur stor andel 
ensamkommande som kan uppskattas lida av psykisk ohälsa.  
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6. Metod 
6.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden bygger på ett medvetet val från forskaren att ägna mer 
uppmärksamhet till ord än kvantifiering av numeriska data (Bryman, 2011). Då denna studie 
strävar efter insikt i verksamheters uppdrag och tillvägagångssätt krävdes en metod som tillät 
ingående samtal med specifikt utvalda personer istället för att söka kvantifierbar insikt i deras 
förehavanden. Även om en kvantitativ metod hade kunnat ge god och värdefull insikt ansågs 
det kvalitativa tillvägagångssättet möjliggöra en mer djupgående och samtidigt induktiv 
ansats. 
 
6.2 Datainsamling 
Den kvalitativa forskningsansatsen kan utgå från olika metoder för datainsamling. Den data 
som studien baseras på samlades in genom åtta intervjuer samt bifogade vinjetter av 
informanter som genom sitt arbete förväntades komma i kontakt med eller hade tidigare 
erfarenheter av ensamkommande med psykisk ohälsa.  
 
Intervjusamtalen följde en semistrukturerad modell enligt Bryman (2011) som innebär att 
man utgår från en intervjuguide som formulerats innan intervjutillfället men som forskaren 
tillåts avvika från ifall något relevant framkommer som behöver förtydligas. Valet av en 
semistrukturerad modell grundades i dess möjlighet till flexibilitet under samtalet, till skillnad 
från exempelvis en strukturerad intervju som inte tillåter följdfrågor utanför formuläret enligt 
Bryman. Intervjuguiden utgjordes av sju frågor, se bilaga 2. 
 
En vinjettstudie utgörs av en kort fallbeskrivning där informanterna ges möjlighet att beskriva 
sitt potentiella agerande i ett fiktivt fall (Bryman, 2011). Detta syftar till att erhålla en 
insamlad data vars resultat blir påtagligt jämförbart då den utgår från samma situation. 
Bryman menar att vinjettstudier oftast används för att observera normativt beteende utifrån 
den information som forskaren väljer att tillhandahålla. I aktuell studie användes dock 
vinjetten primärt för att ge informanten en möjlighet att sammanfatta sitt uppdrag utifrån det 
fiktiva fallet. 
 
Samtliga informanter kontaktades via e-post där informationsbrev, intervjuguide och vinjett 
bifogades efter besked om medverkande, se bilagor 1 och 2. Detta för att ge samtliga 
informanter möjlighet att förbereda sig på intervjun och förhålla sig till dess frågor. 
Intervjuerna genomfördes antingen personligen eller via telefon beroende på geografisk 
tillgänglighet. Vid de intervjuer som utfördes personligen erbjöds informanterna att föreslå 
lämplig plats för mötet. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. 
 
6.3 Urval 
Då frågor om ensamkommande utgör ett rikstäckande åtagande avgränsades inte studien till 
en specifik region. Urvalet bestod av åtta informanter som var eller nyligen hade varit 
verksamma inom fyra kommuner, två landsting och en privat organisation. Utifrån denna 
spridning kunde studien få insikt i hur man inom olika geografiska områden med varierande 
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förutsättningar hanterade det gemensamma nationella uppdraget. Det är därför av vikt att 
förtydliga att informanternas uttryckta åsikter om andra myndigheter syftar till verksamheter i 
hela landet och inte nödvändigtvis någon av de arbetsplatser där övriga informanter var 
verksamma. 
 
I denna studie användes ett målstyrt urval (purposive sampling) som enligt Bryman (2011) 
syftar på att informanter väljs ur kriterier som gör att de antas kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. Studien tillämpade självselektion som innebär att utvalda informanter 
informerades om studien och fick därefter själva besluta om sitt deltagande. Tillfrågade 
informanter förutsattes ha omfattande kunskaper i forskningsområdet och ansågs därför vara 
relevanta för studiens syfte och frågeställning. Bortsett från god man som arbetade 
självständigt på uppdrag av överförmyndarnämnden hade samtliga informanter erfarenheter 
av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, första linjen, skola, socialtjänst, kommunalt 
utvecklingsarbete, kommunalt HVB-hem för ensamkommande och privat HVB-hem med stöd 
och behandlingsinsatser. I studien deltog en informant från respektive verksamhet. Ett flertal 
informanter motiverade sitt deltagande med att vilja bidra med kunskap i ett viktigt 
forskningsområde. Respektive informant deltog inte som representant för den organisation 
som denne var eller hade varit verksam i utan utgick från sina egna arbetserfarenheter och 
insikt i forskningsområdet. 
 
Kontakt togs även med Sveriges kommuner och landsting för att försöka erhålla data om det 
övergripande samordnandet mellan dessa myndigheter. Organisationen i sin tur nekade 
förfrågan om intervju och hänvisade till publikationer på sin hemsida. Dessa har till viss del 
används i aktuell studies kunskapsöversikt. 
 
6.4 Analysmetod 
För att förstå forskningsresultat krävs alltid en tolkning och slutsats av det insamlade 
materialet. Även om en analys av insamlade data utgör en förutsättning för all forskning 
förknippas det kanske främst med en kvalitativ ansats (Nygren, 2009). Kvale och Brinkmann 
(2014) delar upp den kvalitativa analysen till observationer av det manifesta och latenta 
innehållet. Båda urskiljs genom den grad av tolkning som är nödvändigt för en 
tillfredsställande slutsats. Den manifesta nivån syftar främst till det som faktiskt sägs i det 
insamlade materialet. Få slutsatser görs utan att ha blivit specifikt uttryckt. Underliggande 
meningar, indikationer och mer omfattande tolkningar ges utrymme i analyser på latent nivå. 
Denna studie gör en så kallad meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmanns (2014) 
definitioner. Studien avgränsas till att analysera det manifesta innehållet i hopp om att i högre 
grad kunna förhålla sig objektivt samt försöka redogöra för insamlad empiri med 
informanternas egna beskrivningar. En meningskoncentrering inleder enligt Kvale och 
Brinkmann med att finna ordföljder och uttryck i insamlade data, som gemensamt går att 
relatera till samma innebörd, så kallade meningsenheter. Dessa sammanställs och sorteras för 
att sedan rubriceras i koder. Då all data har kodats kategoriseras dessa genom att 
sammanställas i grupper om koder med liknande innebörd. Då kategoriseringen är slutförd 
kan man även få en överblick om vilka kategorier som utgör störst datamängd och på så vis 
finna en indikation om vad som kan anses vara av större vikt. Ovanstående analysmetod har 
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använts i denna studie för att sammanställa stora mängder data till överskådlig empiri. Enligt 
Kvale och Brinkmann kan de färdiga kategorierna även sammanställas i övergripande teman 
som används för att beskriva en underliggande mening som genomsyrar alla fastställda 
kategorier. Detta beskrivs dock endast äga rum på den latenta nivån och har därför utelämnats 
ur denna studie. 
 
6.5 Reliabilitet 
Reliabilitetsbegreppet används för att beskriva i vilken utsträckning en mätning skulle kunna 
förväntas ge samma resultat i en ny undersökning vid senare tillfälle (Trost, 2010). Begreppet 
utgår dock från en undersökning av kvantitativ metod där man mäter kvantifierbara data. 
Trost menar att för att uppnå hög reliabilitet behöver en situation vara standardiserad och att 
detta inte är fallet för kvalitativa studier. Det blir därför en smula egendomligt att tala om 
reliabilitet eller tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer (s. 132). Vidare menar Trost att 
människan är en aktiv aktör i en ständigt föränderlig process vilket innebär att svaret på en 
fråga kan variera i olika tidsskeden. I aktuell studie anses detta vara av särskild vikt att notera 
då den undersöker ett område som är känsligt för förändringar i lagstiftning, direktiv och 
riktlinjer. Informanterna kan därför komma att uppge olika svar vid olika tillfällen. För att 
förhålla sig till en förväntad låg reliabilitet har studien strävat efter att främst se till 
informantens erfarenheter och redogörelser om fenomen i arbetet. På så vis har studien i något 
högre grad erhållit resultat som mer ser till respektive aktörs beskaffenhet och mindre till 
individens subjektivitet. 
 
6.6 Validitet 
Validitetsbegreppet används inom forskning för att beskriva studiers kvalitet och redogör för i 
vilken utsträckning man undersökt det som avsetts att undersökas (Fejes & Thornberg, 2015). 
Enligt Fejes och Thornberg kan tre kritiska frågor kopplas till en undersöknings validitet: 
 

• Är forskningsfrågan lämpad för kvalitativ forskning? 
• Passar de valda datainsamlings- och analysmetoderna som använts med studiens syfte 

och frågeställningar? 
• Hur väl besvarar resultatet forskningsfrågan, alltså studiens syfte och 

frågeställningar? (s. 257-258) 
 

Enligt Trost (2010) har validitet likaväl som reliabilitet sin utgångspunkt i kvantitativ 
metodologi vilket innebär att även validitetsbegreppet kan framstå som irrelevant i kvalitativa 
studier. Trost belyser dock vikten av att diskutera en undersöknings trovärdighet då det är 
väsentligt att redogöra för läsaren hur empirin är insamlad på ett väl utfört och seriöst 
tillvägagångssätt samt dess relevans i förhållande till den aktuella frågeställningen. 
Forskningsfrågan i denna studie ansågs vara tillämpbar i kvalitativ forskning då den utgår från 
den enskilde informantens erfarenhet och uppgifter. Genom intervjuer med utgångpunkt i 
frågeställningar som var relevanta för studiens syfte kunde djupare kunskap inhämtas från 
respektive informant. I analysen förklaras resultatet med hjälp av rådande aktuella teorier. Då 
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resultatets innehåll främst är av manifest karaktär försöker den undvika subjektiva tolkningar i 
så stor utsträckning som möjligt. 
 
6.7 Generaliserbarhet 
Generaliseringsbegreppet beskriver i vilken omfattning studiens resultat kan appliceras på 
andra människor, förhållanden eller fall som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2015). 
Vid generalisering av forskningsresultat reflekterar man kring vem det är användbart för samt 
hur, när och var. Att generalisera studiens resultat på en större population kan vara 
problematiskt då empirin inhämtades från ett begränsat antal personer (Bryman, 2011). 
Vidare menar Fejes och Thornberg att sociala fenomen inte kan generaliseras då de är under 
ständig förändring och bundna till särskild kontext. Resultatet kan beskriva en sanningsenlig 
verklighet i en miljö vid ett tillfälle som senare kan ha förändrats med tidens gång. 
 
Då frågor om bemötande av ensamkommande är aktuella på en nationell nivå syftar studien 
till att få inblick i hur man inom olika verksamheter med varierande förutsättningar och i 
skilda geografiska områden hanterat detta gemensamma uppdrag. Detta medför ett resultat 
som är svårt att generalisera. Generaliserbarheten begränsas även då datainsamlingen baseras 
på ett fåtal personer som endast förväntades representera sig själva. Vidare kan det råda 
strukturella skillnader av bestämmelser och tillvägagångssätt mellan olika kommuner och 
landsting. Studien undersöker dock hur anmärkningsvärda företeelser faktiskt kan förekomma 
i det nationella arbetet med ensamkommande.  
 
6.8 Forskningsetiska överväganden 
Att bedriva vetenskaplig forskning kommer med många etiska frågeställningar som man bör 
förhålla sig till. Vissa frågor regleras formellt genom lagar och rekommendationer, andra 
behöver analyseras och diskuteras för att säkerställa att studiens deltagare alltid kan känna sig 
skyddade. Därför är etik inte endast ett formellt krav utan något som forskaren ständigt ska 
förhålla sig till genom att aktivt reflektera över befintliga maktstrukturer och 
samhällsdiskurser samt hur dessa kan komma att påverka studiens resultat (Kalman & 
Lövgren, 2012). Enlig lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas i vetenskaplig forskning. Dessa 
benämns vanligtvis som de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2013) 
 
Informationskravet 
Informanten ska upplysas om studiens syfte och vilken roll denne utgör i undersökningen. 
Vidare ska information ges om att deltagande är frivilligt och att man kan avbryta sin 
medverkan med omedelbar verkan utan motivering (Vetenskapsrådet, 2013). Detta 
förmedlades till samtliga informanter genom det informationsbrev som skickades ut innan 
intervjutillfället, se bilaga 1. 
 
Samtyckeskravet 
Medverkan är alltid frivillig och ska dokumenteras. Samtyckeskravet förutsätter också att 
informationskravet är uppfyllt enligt 17§ Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 
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avser människor. Då respektive deltagare gav sitt samtycke till medverkan i studien och den 
information som omfattas av informationskravet förmedlades anses detta krav vara uppfyllt. 
 
Konfidentialitetskravet 
Samtliga insamlade uppgifter ska förvaras på ett sätt som garanterar informanternas 
anonymitet (Vetenskapsrådet, 2013). Materialet avidentifierades innan publicering och 
innehåller därför inga detaljer som riskerar att röja någons identitet. Av denna anledning 
innehåller arbetet viss variation i beskrivning av informanterna. 
 
Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter som rör informanterna får endast användas till aktuell forskning 
(Vetenskapsrådet, 2013). All insamlad data användes därför endast i aktuell studie och 
kommer inte att användas i något annat syfte. 
 
I vetenskapliga studier ska forskare även inför kunskapsinhämtning ta hänsyn till eventuella 
risker för medverkande informanter och i vissa fall även för tredje person (Vetenskapsrådet, 
2013). I denna studie minimeras denna risk då deltagarna medverkade frivilligt samt att all 
inhämtad data avidentifierades innan publicering. Eventuell risk skulle kunna föreligga för 
ensamkommande som utgör tredje part. Dessa riskeras att framställas som en sårbar grupp 
med hög förekomst av psykisk ohälsa. Studien strävar därför inte efter att fastställa huruvida 
ensamkommande ska förväntas vara drabbade av psykisk ohälsa eller inte, utan studerar 
endast bemötandet av de som påvisats ha ett sämre psykiskt mående. 
 
6.9 Genomförande 
Efter att ha fastställt ett vetenskapligt problem formulerades ett syfte som kom att förväntas 
kunna besvaras genom en kvalitativ metod. Efter att ha fastställt ett urval skickades ett flertal 
förfrågningar ut till de som ansågs vara lämpliga informanter. Efter beslut om medverkande 
genomfördes samtliga intervjuer som sedan transkriberades och analyserades. Parallellt med 
datainsamlingen pågick en litteratursökning som utgjordes av läroböcker, vetenskapliga 
artiklar, avhandlingar, lagstiftning och styrdokument.  
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7. Teori 
Nedan följer tre teorier som används i syfte att förklara insamlat resultat. Maslows 
behovshierarki tillämpas för att kunna redogöra för ensamkommandes behov på olika nivåer 
samt aktörernas roll i förhållande till dessa. KASAM används i aktuell studie då den tillämpas 
inom många boendeverksamheter för att säkerställa välmående. Teorin om risk- och 
skyddsfaktorer appliceras då modellen används återkommande inom både landsting, kommun 
och privat sektor för att kartlägga och identifiera påverkansfaktorer i ensamkommandes 
tillvaro. 
 
7.1 Maslows behovshierarki 
För att redogöra för människans prioritering av sina behov konstruerade den amerikanske 
psykologen Abraham Maslow en modell som många vårdande yrken idag lutar sig mot 
(Parrish, 2009). Modellen beskrev en ordning som individens behov behöver uppfyllas i 
(Maslow, 1989). Insatser bör med andra ord följa en hierarkisk struktur för att kunna 
tillgodogöras till fullo. Modellen liknades med en trappa med fem steg som utgörs av 
fysiologiska behov, trygghet, kärlek och gemenskap, självkänsla och slutligen 
självförverkligande. Respektive trappsteg utgör ett så grundläggande behov att människan har 
svårt att ägna uppmärksamhet åt efterkommande steg innan denne tillgodosett aktuell nivå. 
 

• Det första steget utgörs av individens säkerställda överlevnad. Ifall något av de 
fysiologiska behoven såsom mat, sömn och överlevnad äventyras tenderar det att göra 
anspråk på hela individens tillvaro och uppmärksamhet. 
 

• Nästa steg utgörs av trygghet. Maslow menar att människan har ett behov av att förstå 
sin tillvaro. Man strävar efter att uppnå en situation med känsla av ordning och 
förutsägbarhet. 

 
• När man förstår sin situation och känner sig trygg vaknar behovet av kärlek och 

tillhörighet. Enligt Maslow behöver människan få känna sig delaktig i en gemenskap, 
få uppleva att ingå i ett större sammanhang. 

 
• Maslow menar vidare att tillhörighet i en gemenskap lämnar utrymme för att upptäcka 

behov av självkänsla. Detta innefattar individens egna självbild likaväl som 
bekräftelse från andra. 

 
• Det slutgiltiga steget i behovstrappan görs möjlig då samtliga underliggande behov har 

blivit tillgodosedda och individen får söka sitt självförverkligande. Detta syftar 
Maslow till att följa sina drömmar, få utlopp för sina intressen eller få användning av 
sina färdigheter. En individ som får leva i det slutgiltiga trappsteget kan enligt Maslow 
antas vara tillfreds samt ha förutsättningar för god hälsa. 
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7.2 KASAM 
Teorin KASAM (känsla av sammanhang) utvecklades 1987 av sociologen Aaron Antonovsky 
med utgångspunkt i frågan: Hur kommer det sig att så många människor som utsätts för svåra 
påfrestningar ändå klarar sig förvånansvärt bra i livet? (Lindqvist & Nygren, 2006, s. 106). 
Teorin utgår från ett salutogent förhållningssätt om hur individen och dennes livssituation 
formas av sin omgivning. Enligt Antonovsky (2005) utgörs tre centrala komponenter i 
KASAM av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
Begriplighet beskriver befintliga förutsättningar för att en individ ska kunna erhålla 
information och uppfatta den på ett strukturerat vis. Enligt Antonovsky (2005) syftar även 
begreppet till i vilken omfattning en individ förstår sina inre och yttre omständigheter samt 
förutsättningar att uppfatta information som strukturerad, tydlig och hanterbar snarare än 
slumpmässig och obegriplig. Genom ökad begriplighet kan individen få en förutsägbar 
tillvaro med förutsättningar att kunna möta oförutsedda händelser såsom död, krig och 
misslyckanden. Antonovsky menar vidare att en sådan människa förmår att göra dem 
(be)gripbara (s.39). 
 
Hanterbarhet beskriver upplevd tillgång till resurser för att möta krav från omvärlden. Dessa 
utgörs av omständigheter individen själv kan kontrollera, alternativt som kontrolleras av andra 
som denne känner tillit till. Dessa utgörs av exempelvis anhöriga, personer inom ens sociala 
nätverk, religion eller historia. Antonovsky (2005) menar att en individ med hög hanterbarhet 
i svåra situationer kan förmå att inte endast se sig som ett offer utan ha en medvetenhet om att 
eventuella svårigheter kan avta (Antonovsky, 2005). 
 
Meningsfullhet är ett begrepp som enligt Antonovsky (2005) beskriver vikten av en individs 
delaktighet i områden som denne värderar. En individ med stark meningsfullhet kan finna 
mening och stimulans i prövningar. Enligt Antonvosky utgör meningsfullhet den viktigaste 
komponenten i teorin då den anses öka motivation. Meningsfullhet styrker i sin tur 
begriplighet och hanterbarhet. 
 
Antonovsky (2005) menar att dessa tre komponenter möjliggör en gynnsam 
problemhantering. Personer med känsla av sammanhang beskrivs således ha goda 
förutsättningar att hantera svåra livssituationer. 
 
7.3 Risk och skyddsfaktorer 
Risk- och skyddsfaktorer utgör en teoribildning som influerats av Emmy Werners, Ruth 
Smiths och Michael Rutter (Levin & Lindén, 2006). Teorin beskriver sårbarhet och resiliens 
som avgörande faktorer för en gynnsam utveckling hos barn som vuxit upp under olyckliga 
omständigheter. Rutter (1999) beskriver begreppen som relativa motstånd mot psykosociala 
påfrestningar där deras omfattning är till följd av både biologiska faktorer och 
omvärldsinfluenser. Även individens kognitiva och emotionella hantering av upplevelser och 
erfarenheter påverkar hur resiliens och sårbarhet utvecklas. Rutter visar på förhållandevis bra 
utkomst för somliga efter situationer med risk för utveckling av psykiska besvär. Vidare 
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redogörs för hur barn under en längre tid aktivt kan bearbeta upplevelser och försöka finna 
mening i traumatiska händelser. Det bör även förtydligas att resiliens inte utgör en enskild 
egenskap. Barn kan visa motståndskraft i förhållande till vissa motgångar och samtidigt sakna 
det i andra. På samma sätt kan de uppvisa resiliens mot vissa psykopatologiska följdtillstånd 
men inte andra. Vid sidan av resiliens och sårbarhet benämns risk- och skyddsfaktorer som 
omständigheter som kan tänkas påverka individens mående i endera riktning. Enligt Levin 
och Lindén är det balansen mellan dessa som avgör hur barn klarar sig snarare än enskilda 
faktorer. 
 
Enligt teorin finns riskfaktorer i olika kontext och omfattar händelser som ökar sannolikheten 
för ett försämrat mående. En riskfaktor är en social, psykologisk, medicinsk eller biologisk 
faktor som kan leda till problem för hälsa, utveckling, anpassning eller beteende 
(Socialstyrelsen, 2006b, s.15). Antal faktorer, grad av utsatthet och i vilken utsträckning detta 
kvarstår har en direkt inverkan på en risks omfattning. Individens respons kan variera till följd 
av orsaker som ålder och utveckling. Kön, psykisk ohälsa och tidigare erfarenheter kan 
medföra högre sårbarhet. Rutter (1999) menar att en förklaring till variationen i respons på 
psykosocial stress är en funktion av dennes sårbarhet och resiliens i förhållande till 
riskfaktorer.  
 
Exempel på riskfaktorer är aggressivt beteende, allvarliga sjukdomar och avsaknaden av ett 
socialt nätverk enligt Socialstyrelsen (2006b). 
 
Skyddsfaktorer beskrivs som särskilt betydelsefulla inom tre områden (Levin & Lindén, 
2006) 
 

• Individens förmåga, involverar vikten av att erhålla en god fysisk hälsa, intellektuell 
befintlighet och kontrollokus (känsla av att kunna påverka den situation man befinner 
sig i). 

 
• Det nära nätverket, där man har tillgång till en fristad med personer man känner tillit 

till. 
 

• Det externa stödsystemet, där personer som ingår i barnets sekundära nätverk har stor 
betydelse. Dessa kan exempelvis utgöras av socialsekreterare, lärare eller fritidsledare. 

 
Även en trygg och sammanhängande skolgång kan utgöra en skyddsfaktor. Vid bedömning av 
behov och beslut om insatser är det viktigt att ha i åtanke vilken betydelse ett barns formella 
och informella nätverk har menar Levin och Lindén (2006). Fler skyddsfaktorer leder till 
starkare skydd för individen. Med hjälp av skyddsfaktorer kan riskfaktorer neutraliseras eller 
minskas (Socialstyrelsen, 2006b). Skyddsfaktorer har även en långsiktig påverkan då tidigare 
erfarenheter av gynnsam utkomst i svåra situationer ökar barns förutsättningar för att 
övervinna liknande situationer i framtiden.  
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8. Resultat 
I följande kapitel redovisas det insamlade resultatet. Först redovisas resultatet ur 
vinjettstudien där respektive informant redogör för sitt agerande ur det fiktiva fallet. Därefter 
presenteras respektive aktörs uppdrag och tillgängliga insatser för att sedan fokusera på 
bedömning och samverkan. Avslutningsvis framställs de styrkor och förbättringsområden som 
påtalades av respektive informant.  
 
8.1 Vinjett 
Bifogat i intervjuguiden fanns en vinjett vars syfte var att sammanfatta det uppfattade 
ansvaret hos respektive aktör. Nedan sammanställs de olika aktörernas agerande i det fiktiva 
fallet. 
 
Mohammed är 16 år och ensamkommande från Afghanistan. Han har bott ett år på ett HVB-
hem och inväntar ännu besked om asyl. Personalen på hans boende har på sista tiden upplevt 
honom som nedstämd och orolig. Han äter dåligt och verkar ha svårt att sova. Nyligen har 
man upptäckt skärsår på hans armar som man tror är självförvållade. 
Vilken roll hade ni kunnat få i bemötandet av Mohammed? 
 
8.1.1 Socialtjänsten 
Informanten från Socialtjänsten förklarade hur socialsekreteraren ska ta ställning till aktuella 
omständigheter för att avgöra om ungdomen behöver komma till landstinget och göra en 
suicidbedömning. Vidare skulle kontakt med vårdcentral upprättas för ett utlåtande. 

 
Vi är noggranna med att försöka få rätt instans till att göra bedömning för vi kan inte göra 
suicidbedömning, det är inte vårt uppdrag. (informant från Socialtjänsten) 
 

Informanten berättade även att då självskadebeteende, dåligt mående och sömnsvårigheter 
anses vara extremt vanligt förekommande är det någonting som Socialtjänsten ändå hanterar. 
Detta görs genom samtal med andra aktörer såsom boende, skola och god man för att finna 
mindre omfattande insatser som kan vara till hjälp. 

 
Självskadebeteende som är väldigt vanliga också, där är det ju inte så att vi ger dem någon 
behandling men vi hanterar ju de situationerna på olika sätt. (informant från Socialtjänsten) 
 

8.1.2 God man 
God man beskrev liknande erfarenheter som den som skildrades i vinjetten. Informanten sade 
sig då ha varit den person som åtagit sig ansvar för kontakt med andra aktörer såsom skola 
och boende för att skapa en överskådlig bild av ungdomens mående. Gode mannen beskrev 
vidare att Socialtjänsten därefter ska kontaktas samt att slutet är ju BUP alltså, om ungdomen 
skulle befaras lida av psykisk ohälsa av svårare karaktär. 
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8.1.3 Kommunalt boende 
Informanten inom det kommunala boendet berättade att de skulle försöka få en helhetsbild av 
ungdomens tillvaro och söka förståelse för vad problematiken kan tänkas handla om. Efter 
detta kunde boendet eventuellt försöka föra ungdomen ur det sammanhang där hans beteende 
uppstått. 

 
Men eftersom vi är hans hem och han har bott här i ett år enligt exemplet så kommer vi nog 
kunna se ganska snabbt, eller vi kommer iallafall gå in med någon slags insats hos oss och se 
”hur kan vi bryta beteendet? Hur kan vi få mer information om varför...? Vad känner han 
själv att han behöver?” (informant från kommunalt boende) 
 

Informanten menade att ibland kan ett sämre mående härledas till problematik som kan 
åtgärdas med interna insatser inom boendet. Att få egen tid med personal kan både resultera i 
att ungdomen känner trygghet inför att prata om sitt mående men också medföra att denne får 
känna sig sedd. Informanten menade vidare att en vårdkontakt även skulle vara lämplig. Med 
andra ord skulle interna insatser tillämpas om möjligt, parallellt med en påbörjad vårdkontakt. 
Informanten poängterade att detta alltid sker i samråd med socialsekreteraren. 
 
8.1.4 Privat boende 
Informanten från det privata boendet förklarade att Mohammed hade kunnat bli placerad där 
för en kortare eller längre period. Det skulle erbjudas interna insatser genom regelbundna 
samtal, stöd i att hantera känslor och hjälp att finna rutiner för exempelvis sömn. Vidare 
skulle personal finnas tillgänglig som med tolk kunde bemöta Mohammed utifrån sitt mående. 
Boendepersonal skulle kunna fungera som stöd i kontakter med hälso- och sjukvård. 
 
8.1.5 Elevhälsan 
Uppmärksammas ett sådant mående hos en ungdom skulle elevhälsan hänvisa vidare. 
Informanten från elevhälsan menade att skola inte ska hantera självskadebeteende då detta är 
landstingets uppgift. 
 
8.1.6 Första linjen 
Vid risk för suicid beskrevs ensamkommande remitteras till första linjen. Informanten 
berättade: Vid ett sånt här fall skulle jag försöka få att han får komma på en akuttid hos mig 
så fort som möjligt och göra en bedömning där. Informanten förklarade att ifall ungdomen 
bedöms vara i behov av insatser från BUP skickas en remiss i samband med bedömningen. 
 
8.1.7 BUP 
Informanten från BUP uttryckte att utifrån förekommande symtom skulle en bedömning inom 
psykiatrin vara aktuell. Vi bokar in honom hos en doktor som gör en bedömning. Skulle ett 
behov av specialistvård konstateras beskrevs fokus riktas på att finna medel för ungdomen att 
hantera sina känslor på andra sätt än genom självskadebeteende. …alltså symtomreducering. 
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8.1.8 Informant med kommunalt utvecklingsansvar 
Informanten berättade att man vid uppmärksammande av psykisk ohälsa ska försöka skapa en 
helhetsbild genom att sammanställa tillgänglig information. …försöka använda de kanaler 
där det faktiskt finns goda förutsättningar för att han faktiskt skulle kunna börja prata. 
Genom att söka insikt i rådande omständigheter menade informanten att man kan göra en 
bedömning om huruvida ärendet är i behov av extern hjälp. 
 
8.2 Aktörernas uppdrag och insatser 
Samtliga informanters verksamheter utgjorde en specifik del i mottagandet av 
ensamkommande. Alla aktörer förutom psykiatrin beskrevs komma i kontakt med dessa 
oavsett hälsotillstånd genom det initiala mottagandet. Många informanter var tydliga med att 
respektive verksamhet därefter inte involveras per automatik men ändå hade ett uppdrag som 
gjorde att man förväntades kunna möta ensamkommande i sitt arbete. En merpart av 
informanterna poängterade att de endast kunde redogöra för sin verksamhet i aktuell region 
och att det skulle understrykas att bestämmelser och tillvägagångssätt kan variera i olika 
kommuner och landsting. 
 
8.2.1 Socialtjänst 
Hos samtliga informanter fanns en klar konsensus om anvisningskommunernas lagstadgade 
uppdrag att ha ett övergripande ansvar för ungdomens tillvaro så länge denna är underårig. 

 
Alltså det officiella samordnande uppdraget det har ju alltid socialsekreterarna. Från ett 
myndighetsutövningsperspektiv så är det ju så. Det går ju som inte att tänka sig att det skulle 
vara någonting annat. (informant med kommunalt utvecklingsansvar) 
 

Samtliga informanter klargjorde eller bekräftade att en anvisningskommuns uppdrag alltid 
utgår från Socialtjänsten när denne tar emot ensamkommande. Informanten från 
Socialtjänsten redogjorde för hur kommunen ska finna ett boende och utvärdera övriga behov 
som kan tänkas behöva tillgodoses för en framgångsrik placering. Ensamkommandes 
välmående och de insatser som ges överses och utvärderas därför fortlöpande av en 
socialsekreterare under hela den tid som uppdraget fortgår. Informanten klargjorde vidare att 
psykisk ohälsa kräver ett omfattande ansvarstagande från kommunen som då förväntas 
kartlägga befintliga resurser utifrån individens tillstånd och utvärdera eventuella behov av 
extern hjälp. 

 
Det vi försöker göra är att individanpassa våra stödinsatser utifrån måendet. Kunna ge 
förutsättningar för att ungdomen ska fungera i vardagen och det betyder då att försöka 
förhindra ångesten blir värre eller dämpa ångest och oro och så. Men insatser direkt, så gör 
vi ju inte egentligen. (informant från Socialtjänsten) 
 

Socialtjänstens utgångspunkt beskrevs vara att själva finna lämpliga stödinsatser för individen 
om så anses vara lämpligt. Behandlande insatser från landsting alternativt omplacering till 
privata boenden med sådan verksamhet benämndes även som alternativ om behov av detta 
skulle framkomma. Informanten från Socialtjänsten bedömde dock att detta inte fråntar 
socialsekreteraren det yttersta samordningsansvaret för ungdomen under placeringstiden. 
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8.2.2 God man 
När det kom till god mans uppdrag kunde man däremot urskilja olika uppfattningar hos 
informanterna. Det fanns förvisso en någorlunda unison tolkning av det formella åtagandet 
men olika åsikter om dennes medverkan. Detta beskrevs vara till följd av både övriga 
verksamheternas egna rutiner kring kommunikation med god man men kunde i vissa fall även 
härledas till gode mans egna tillgänglighet. Den tillfrågade gode mannen beskrev sitt uppdrag 
som juridisk företrädare och i föräldrars ställe, med skyldighet att bestämma i alla personliga 
såväl som ekonomiska rättsliga frågor. God man kan inte själv erbjuda några behandlande 
insatser. Denne ska alltså lyssna till förslag om insatser och därefter förhålla sig till dessa. 
Informanten poängterade sitt mandat och ansvar att likt en förälder ge bifall eller neka till 
förslag om åtgärder för barnet. Informanten redogjorde vidare för vikten av en god samverkan 
med Socialtjänsten och beskrev tidigare erfarenheter av arbete inom flera olika kommuner 
som direkt påverkades av tillgängliga möjligheter till dialog: Ja det är kommunerna och 
socialtjänsterna i de olika kommunerna som påverkar gode männens arbete. I vissa 
kommuner är de väldigt tillmötesgående och i vissa inte. 
 
8.2.3 Boende 
De informanter som intervjuades från HVB-verksamheter var- eller hade nyligen varit 
verksamma i ledning av såväl kommunala som privat boende. Enligt informanten från 
kommunalt boende betonades vikten av att säkerställa den ensamkommandes välmående och 
tillhandahålla en meningsfull tillvaro. Båda beskrev den initiala kontakten mellan respektive 
boende och den ensamkommande äga rum i olika skeden av Socialtjänstens arbete. I det 
kommunala boendet placerades ungdomen direkt i samband med migrationsverkets beslut om 
anvisningskommun medan en placering i privat boende beskrevs ske efter att 
socialsekreteraren hade uppmärksammat särskilda behov som den privata verksamheten 
antogs kunna tillgodose. 

 
Ja det är lite speciellt kring ensamkommande barn då, för där börjar ju egentligen insatsen 
innan utredning. Så vår insats eller kontakt börjar i regel med endera att vi hämtar barnet där 
det befinner sig eller… (informant från kommunalt boende) 
 
Socialtjänsten kontaktar oss då de har uppmärksammat ett behov hos ungdomen. (informant 
från privat boende) 
 

Informanten från det privata boendet fastställde att det kan vara fråga om psykisk ohälsa men 
även missbruk, kriminalitet eller utåtagerande beteende alternativt eventuella kombinationer 
eller effekter av dessa. Båda informanter från respektive verksamhet uttryckte följaktligen 
olika förhållningssätt till hur psykisk ohälsa förutsätts hos de ungdomar de tar emot. 
Informanten från den kommunala verksamheten beskrev en utgångspunkt i ensamkommande 
som en huvudsakligen välmående grupp där psykisk ohälsa inte förutsätts men som fanns 
beredskap kring i deras handlingsplan. 
 

Vi är ju en insats. Att vara placerad vid ett HVB boende det är ju att ha en insats från 
Socialtjänsten och i den insatsen som grund har vi inget specifikt uppdrag kring någon slags 
pågående psykisk ohälsa utan vår grundinsats är ju att bara främja hälsa, ge möjlighet till 
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utbildning, studier, ett rikt socialt liv, möjligheter till fritid och att bidra till att man får den 
hälso- och sjukvård som man behöver. Det är det som egentligen står i vårt uppdrag. 
(informant från kommunalt boende) 
 

Vid fall av psykisk ohälsa beskrev informanten från kommunalt boende hur man inom 
verksamheten gör särskilda bedömningar och tillsätter extra personal för att bistå ungdomen. 
Att hjälpa denne till goda rutiner kring mat, sömn och fysisk aktivitet sades utgöra 
grundläggande förutsättningar för att kunna kureras. Extern hjälp påkallades enligt 
informanten ifall man anade behov av behandling eller ytterligare insatser utanför 
verksamheten. Detta skedde då i samråd med ungdomens socialsekreterare. 

 
Vi tänker alltid att vi i så stor utsträckning som möjligt ska kunna tillgodose behoven för de 
ungdomar som kommer till den här kommunen i vår boendeverksamhet. (informant från 
kommunalt boende) 
 

Den privata verksamheten å andra sidan beskrevs i större utsträckning hålla beredskap för 
psykisk ohälsa även om det inte förutsattes. Detta eftersom den ensamkommandes placering i 
boendet var till följd av någon form av uppmärksammad problematik. Verksamheten beskrevs 
kunna tillhandahålla insatser som stöd i vardagliga rutiner, tillgång till aktivitet, 
upprätthållande av relationer, att hjälpa ungdomen att få insikt i sin problematik samt praktisk 
och känslomässigt stöd i asylprocessen. Informanten förklarade vidare att eventuella behov av 
externa insatser såsom specialistpsykiatri alltid bedömdes i samråd med socialsekreteraren. 
 
8.2.4 Elevhälsan 
Informanten från elevhälsan beskrev hur dennes verksamhet utgör en hälsofrämjande och 
förebyggande aktör i kommunernas skolor genom att tillhandahålla medicinskt och kurativt 
kunnig personal. Verksamheten sades sträva efter att identifiera eventuella behov hos elever 
genom kontakt från dessa själva eller ifall oro belystes av annan part såsom lärare. Elevhälsan 
beskrevs ge stöd och hjälp att finna adekvata insatser utifrån individens omständigheter. De 
bedrev med andra ord ingen behandlande verksamhet. Vidare förtydligade informanten att 
verksamhetens ansvar är avgränsat till företeelser inom skolans ramar eller faktorer som kan 
komma att påverka elevens skolgång. Verksamheten sades att i första hand inte utgå från att 
eleven besväras av psykisk ohälsa men gör särskilda bedömningar vid indikationer om 
avvikande beteende. Informanten förklarade hur elevhälsan då erbjuder stödjande samtal med 
målsättning att utvärdera eventuella behov av vidare hjälp inom landstinget. 
 
8.2.5 Första linjen 
Informanten från första linjen beskrev hur det initiala mötet mellan ensamkommande och 
landstinget alltid utgår från hälsocentraler eller sjukstugor. Informanten utvecklade vidare att 
psykisk ohälsa både kan uppmärksammas i den ursprungliga ansökan om vård men även efter 
att ha befarats av vårdpersonal ur individens somatiska besvär. Informanten förtydligade 
första linjens uppgift som den primära vårdgivaren för fall av såväl somatisk som psykisk 
vård som inte anses uppfylla kraven för specialistpsykiatriska insatser. Vidare redogjordes för 
verksamhetens tillvägagångssätt i att försöka identifiera omfattningen av den unges ohälsa. 
Vanor kring mat, sömn och fysisk aktivitet ansågs utgöra en grundförutsättning för 
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välmående. Bristande rutiner kring dessa beskrevs således ofta utgöra orsaken till försämrat 
mående. Informanten redogjorde för sin verksamhets tvärprofessionella insatser för att möta 
psykisk ohälsa i form av stödjande samtal, medicinering och diagnosticering. Detta beskrevs 
variera mellan olika instanser inom landstinget till följd av verksamheternas omfattning och 
erhållna resurser. Ifall patientens behov bedömdes vara för allvarliga för första linjen 
remitterades denne vidare till specialistvård. 
 
8.2.6 BUP 

 
...dom tar ett stort ansvar kring ensamkommande barn med lättare psykisk ohälsa. Alltså det 
vill säga lindrig depression, upp till medelsvår. En bit inpå det spannet. Sen efter det då är det 
psykiatri. (informant från BUP) 
 

Informanten från barn- och ungdomspsykiatrin förklarade hur dennes verksamhet som 
specialistpsykiatrisk instans har ett uppdrag att ta emot de fall som utgör för komplex 
problematik för första linjens vårdinstanser. BUP beskrevs arbeta med psykisk ohälsa genom 
stödsamtal, diagnosticering och behandling. Dessa sades dock variera något mellan olika 
landsting. Vid fall av akuta psykiatriska tillstånd sades verksamheten erbjuda inläggning på 
medicinsk avdelning. Informanten underströk att dennes verksamhet inte gjorde någon 
särskild distinktion av ensamkommande utan endast såg till var individs diagnos och behov. 
 
8.3 Bedömning av ensamkommandes behov 
Intervjuerna redogjorde för variationer mellan de olika verksamheternas bedömning av 
ensamkommandes behov. Då förekomst av psykisk ohälsa befaras hos en ungdom tar aktuell 
aktör ofta kontakt med andra instanser för att försöka erhålla mer information om ungdomens 
mående. Detta görs i syfte att skapa en helhetsbild om individen och i försök att härleda 
problematiken. 

 
När jag märker att en ungdom mår dåligt så ringer jag boendet och frågar om de också har 
märkt samma sak… sen ringer jag skolan och frågar dem. Jag ringer upp och frågar alla vad 
de har tänkt sig. (god man) 
 
…skattningsskalor som ungdomarna själva får fylla i, dels genom att man inhämtar 
information från Socialtjänstens utredning... Information från God man och genom att man 
regelbundet genomför samtal...annan information som kommer fram genom journaler. I 
samtal pratar man även med barnet om vad denne anser att man har för behov...och försöker 
att lägga ihop informationen för att få en sådan tydlig bild som möjligt. (informant från privat 
boende) 
 

I intervjuerna fanns tydlig konsensus om vikten av att se till individen och bedöma i vilken 
utsträckning det är fråga om psykisk ohälsa. Man var även eniga om att ett stort antal 
ensamkommande mår förhållandevis dåligt efter ankomst till Sverige. Det poängterades dock 
att detta inte per automatik innebär psykisk ohälsa då nedstämdhet och ångest är vanligt 
förekommande som tonåring. Trots att många ensamkommande varit med om liknande 
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upplevelser ansåg man sig behöva göra en individuell bedömning där barnet och den 
nuvarande situationen låg i fokus. 

 
I stort sett alla har varit med om trauman, sen behöver inte det betyda att alla är 
traumatiserade. (informant med kommunalt utvecklingsansvar) 
 
Lägger man ihop det med den situation som dom har här så blir ju det en väldigt psykiskt 
påfrestande situation. Så det handlar ju också någonstans om att se vad är på något sätt en 
naturlig reaktion på någonting som är ganska onaturligt, alltså det är ju någonting som man 
inte ska behöva vara med om. (informant med kommunalt utvecklingsansvar) 
 

De som beskrevs att vanligtvis uppmärksamma tecken på ohälsa först var god man eller 
personal inom boende och skola då de möter ungdomarna dagligen. Det var även dessa som 
oftast sades inledningsvis involvera andra aktörer. Informanten på Socialtjänsten berättade att 
då ansvarig handläggare blivit informerad om att det råder oro gällande en ungdoms psykiska 
mående påbörjas en utredning av dennes behov i syfte att kunna tillämpa adekvata insatser. 

 
Det är socialsekreteraren som samlar in, gör utredning där man tydligt och strukturerat 
försöker få in en bild av vilka behov som finns… (informant från Socialtjänsten) 
 

Många informanter var överens om att man ska se ensamkommande som friska och inte aktivt 
söka efter ett psykisk dåligt mående. Elevhälsan berättade Vi utgår inte från att det finns så 
att säga, vi utgår från ett salutogent perspektiv att om vi ser någon avvikelse från det går man 
ju in och då gör man en bedömning på var och en. Det var sålunda först när tecken på 
eventuell förekomst av psykisk ohälsa uppmärksammades som en bedömning genomfördes. 
Dessa beskrevs kunna utföras inom en organisation eller i samverkan med andra aktörer. 
Många informanter redogjorde för vikten av att inkludera ungdomen i bedömningar och 
samtala om dennes behov. Vidare poängterade vissa informanter att ensamkommandes 
utsatthet bör tas i åtanke då flykt och ett långsamt mottagande i Sverige kan orsaka påtagligt 
lidande. Det fanns på så vis en markant skillnad i åsikter om huruvida man bör avgränsa 
gruppen från andra barn och unga eller förutsätta psykisk ohälsa bland dessa. 

 
Problemet är att de som är asylsökande så är det ju faktiskt annorlunda på ett sätt för 
visserligen ska de ju ha samma rätt som andra barn men samtidigt har de inte det, exempelvis 
har de inte rätt till ekonomiskt bistånd vilket komplicerar saker. (informant från 
Socialtjänsten) 
 

Om ett barn bedöms vara i behov av vård utöver vad som erbjuds av kommunen beskrevs 
landstinget oftast vara den aktör som kontaktas för mer omfattande bedömningar och insatser. 
Informanten på första linjen berättade att bedömningar genomförs vid ett initialt 
bedömningssamtal tillsammans med ungdomen. Därefter träffas de inom verksamheten och 
diskuterar eventuella behov och lämpliga åtgärder. Om specialistpsykiatrisk vård skulle anses 
vara nödvändig fanns särskilda riktlinjer att följa vid sådan bedömning, förklarade 
informanten vidare. Samtliga informanter uttryckte samförstånd om att BUP ansågs vara en 
lämplig instans vid behov av specialistpsykiatrisk vård. Olika instanser för traumabehandling 
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nämndes även som goda alternativ vid tydliga fall av posttraumatisk stress. Vidare förklarade 
informanten från BUP hur de i vissa fall återremitterar patienter då områden som sömn, oro 
kring asylprocessen och trygghet på boende ibland behöver säkerställas för att ungdomen ska 
kunna tillgodogöra sig behandling. Då behandling ofta medför att man exponeras för 
smärtsamma och traumatiska minnen under en längre tid menade informanten att 
ensamkommande blir svåra att påbörja en sådan insats för. Detta på grund av en ofta otrygg 
tillvaro samt risk för att måsta avbryta en behandling till följd av avslag på ansökan om 
uppehållstillstånd: Man behöver liksom ha dom här psykologiska försvaren någorlunda 
intakt, man kan inte börja med…gräva liksom i det här för det är för jobbigt 
 
8.4 Samverkan 
Många informanter redogjorde för vikten av en god samverkan mellan de involverade 
aktörerna. I intervjuerna bekräftades kommunens långvariga ansvar för ensamkommande och 
att landstinget ska erbjuda psykiatrisk vård vid behov. Dock framkom ingen ömsesidig 
uppfattning om vilken aktör som har det samordnande ansvaret. Ett flertal av informanterna 
ansåg att det inte fanns ett självklart svar på frågan. 

 
Det vet jag inte. (god man) 
 
Mellan olika myndigheter är det ju inte så tydligt att det ens finns, jag tror inte att vi brukar 
prata om, inte vad jag känner till, vem som har ett samordnande uppdrag. Alla bidrar med sin 
del kan man säga. Förhoppningsvis. (informant från elevhälsan) 
 
Ingen skulle jag vilja säga som jag har hittat än så länge iallafall. Det är ju ingen som …ja 
det är väl migrationsverket som har det största ansvaret. Men jag kan inte säga att dom har 
något samordnande ansvar, utan det är ju ofta gode männen som sköter det mesta. Advokaten 
kanske till viss del, nej det har dom nog inte… Nej det är väl gode männen som är 
samordnare för att dom ska få rätt hjälp i samhället. (informant från BUP) 
 

Några av informanterna ansåg att Socialtjänsten hade detta ansvar då det är kommunen som 
har det långsiktiga helhetsansvaret, vilket även informanten från Socialtjänsten menade. 

 
Men Socialtjänsten har alltid samordningsansvaret för den som vi hjälper...så är min 
bedömning att ytterst har kommunen ett övergripande samordningsansvar. (informant från 
Socialtjänsten) 
 

Även om det förekom otydligheter i samordningsansvaret bland informanterna, var respektive 
aktör väl medveten om sin roll och agerade därefter. Dock beskrevs oklarheter om andras 
ansvar emellanåt leda till bekymmer då det kunde råda delade meningar om vem som skulle 
upprätta en sådan kontakt. Detta framkom exempelvis då några informanter uttryckte sig om 
vilken aktör som var ansvarig att kontakta BUP. Några informanter uttryckte att ansvaret låg 
på socialsekreteraren, medan informanten från Socialtjänsten beskrev att denna kontakt skulle 
inledas av annan instans. 
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Vi får inte kontakta BUP. Eller BUP tar inte emot oss, det måste gå från vårdcentral. 
(informant från Socialtjänsten) 
 

Ett sätt att komma till rätta med otydligheter i samordning beskrevs vara att initiera en SIP. 
Detta beskrevs vara för att verka för ett tydliggörande av samordning kring en individs 
insatser. Enligt informanter från landsting och socialtjänst rådde en överenskommelse att den 
aktör som uppmärksammar behov av samordning kallar till ett möte. Vikten av ungdomens 
samt god mans samtycke och medverkan betonades särskilt. Flera av informanterna uttryckte 
att SIP förekommer i låg utsträckning när det kommer till ensamkommande. 
 
Eftersom 2015 utgjorde en stor påfrestning för samtliga aktörer nämndes ett flertal 
otydligheter i samverkansprocessen som sades att med fördel kunna förtydligas.  

 
…lite så att vi bara har sprungit sedan den här tiden förra året och inte riktigt landat i den 
enorma ökningen av ungdomar, det skulle behövas lite tydligare. (informant från 
Socialtjänsten) 
 

Det uttrycktes ovisshet om vilka kriterier som andra instanser utgick från vid bedömning av 
psykisk ohälsa samt vilka insatser som dessa primärt kunde erbjuda. Påtagliga frustrationer 
beskrevs vara återkommande då man i sina verksamheter emellanåt kunde uppleva att andra 
aktörers bristande tillgänglighet försvårade möjligheter att tillhandahålla god omsorg. BUP 
nämndes exempelvis då några informanter förklarade att det vid tiden för intervjun var svårt 
att komma fram till följd av långa väntetider. Detta nämnde även informanten från BUP som 
problematiskt då det var ett väldigt högt tryck på verksamheten. Vidare menade informanten 
att första linjen i dennes landsting hade erhållit medel för att i högre grad kunna möta psykisk 
ohälsa, men ännu inte påbörjat ett sådant åtagande. Detta beskrevs kunna medföra en minska 
belastning på psykiatrin. Ett flertal informanter uttryckte dock förståelse för att psykiatrin inte 
hade tillräckliga resurser för att ta emot alla som sökte specialistvård men att en ökad 
medvetenhet om hur bedömningar genomförs av respektive aktör skulle kunna leda till en 
bättre förståelse för respektive uppdrag. 

 
…det skulle faktiskt vara bra att ha en plan vart vänder jag mig och vem gör vad. (god man) 
 

Informanten på Socialtjänsten redogjorde även för behov av en bättre samverkan på 
ledningsnivå. Att där arbeta fram strukturer för hur samverkan bör ske och att i samråd med 
sjukvården ta fram vägledning för hur man kan gå tillväga för att hjälpa ensamkommande till 
en fungerande vardag. Detta menade informanten kunde vara användbart då många 
ensamkommande vid tiden för studien mådde dåligt och sjukvården sades ofta involveras. 
Gällande förändringar i lagstiftning som påverkar ensamkommande, uttryckte informanter 
inom boendeverksamhet och elevhälsan en efterfrågan av direktiv från andra myndigheter om 
hur man bör agera i dessa situationer. Informanterna menade att det skulle fylla en viktig 
funktion ifall personal hade aktuell information om pågående händelser samt följder av dessa. 
Ett flertal informanter sade sig önska beredskap att kunna besvara ungdomars frågor på ett 
korrekt sätt och skapa strategier då nya beslut togs som kunde ha påverkan på deras psykiska 
mående. 
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...för att man som personal ska känna att man har någon form av beredskap för vad är det 
som händer? ...alltså att jag faktiskt känner att jag har tryggat med tillräckligt mycket 
kunskap för att kunna svara på frågorna när dom kommer från ungdomarna om vad det är 
som händer...och hur hanterar vi det och vad ska vi göra och inte göra? (informant med 
kommunalt utvecklingsansvar) 
 
Att personalen ska få information vad som verkligen gäller, så vi har rätt information om vad 
som händer när man får sitt beslut. Lagstiftningen är inte heller helt lätt att tolka alltid. 
(informant från elevhälsan) 
 

I intervjuerna beskrevs flera välfungerande områden i samverkan mellan involverade aktörer. 
En styrka som synliggjordes med många verksamheter var att det alltid upplevdes finnas 
någon tillgänglig att kunna söka hjälp hos för aktuell ungdom. De flesta informanterna 
uppgav att en aktiv dialog mellan framförallt god man, boende, skola och socialtjänst fanns. 
Det gavs även exempel på flera lokala samverkansforum inom respektive orter. Trots vissa 
oklarheter i arbetet med psykisk ohälsa bland ensamkommande beskrevs de olika aktörerna 
kunna vända sig till varandra samt andra verksamheter, för att reda ut eventuella frågor och ge 
varandra råd. 
 
8.5 Styrkor och förbättringsområden 
Under intervjuerna ombads respektive informant beskriva eventuella förbättringsområden och 
befintliga styrkor i det samhälleliga arbetet för psykisk ohälsa bland ensamkommande. Detta 
för att få insikt i hur man ansåg rådande samhällsinsatser fungera. Många nämnde långa 
väntetider till följd av föregående års tillströmning av nyanlända som ett påtagligt 
förbättringsområde. Informanten från Socialtjänsten menade att ensamkommandes väntetider 
på beslut om asyl behövde kortas ner då detta sades leda till stress och oro. Informanten från 
det kommunala boendet beskrev även väntetider till första linjen och BUP som långa samt att 
vårdkvaliteten i vissa lägen hade kunnat förstärkas. Informanten hänvisade till resursbrist som 
en eventuell förklaring till detta. Vidare sades att det kunde vara svårt för ensamkommande 
att få tillräcklig hjälp, då BUP i dennes landsting inte påbörjade traumabehandling för 
ungdomar som inte hade blivit beviljade uppehållstillstånd. 
 
Samtliga aktörer uppmärksammade att det ofta förekom ett glapp mellan att verksamheten 
konstaterade behov av extern hjälp till att adekvata insatser blev tillgängliga. Detta beskrevs 
att troligtvis bero på en kombination av långa väntetider och otydliga riktlinjer. De båda 
informanterna från landstinget noterade att kriterierna för att komma till specialistpsykiatri 
inte alltid överensstämde med första linjens avgränsningar. Då BUP hade gjort bedömning att 
patienters symtom inte uppfyllde kraven för specialistpsykiatri återremitterades dessa, enligt 
informanten från första linjen. Samtidigt menade informanten från BUP att återremitteringar 
till dem även förekom från första linjen, vilket kunde medföra att de ändå tog emot ungdomar 
trots tidigare bedömningar: vi kan inte hålla på och bolla folk fram och tillbaka. 
 
Även informanten från Socialtjänsten redogjorde för svårigheter för ensamkommande att få 
gehör för dåligt mående via första linjen inom aktuell kommun. För att få hjälp beskrevs 
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ungdomar behöva påvisa allvarliga tillstånd. Vidare beskrevs kommunikationssvårigheter 
kunna påverka utbudet av behandlande insatser då många ungdomar hade begränsade 
kunskaper i det svenska språket. Informanten sade sig ifrågasätta huruvida ensamkommande 
fick den vård de har rätt till. I frågan om psykisk ohälsa och sjukvård så är det ju fastlagt att 
de ska ha samma rättigheter men jag tycker inte att det är så att de alltid får sina rättigheter 
riktigt. Då språket ofta utgör ett hinder i arbetet med ensamkommande ansåg informanten från 
privat boende att man i högre grad borde nyttja befintlig kompetens i samhället gällande 
språkkunskaper. 

 
Gäller det detta område kan det även vara fördel att rekrytera folk som kan språket och på så 
sätt även i vissa samtal slippa att samtalet kanaliseras av en tredje part. (informant från 
privat boende) 
 

Många informanter beskrev boendets och skolans roll som viktiga när det kom till 
hälsofrämjande arbete och att dessa utgjorde viktiga förebyggande insatser mot psykisk 
ohälsa. God man berättade att båda dessa gjorde ett övergripande bra arbete i de kommuner 
denne hade varit verksam i, även om vissa förbättringsområden i integrationsarbetet sades ha 
uppmärksammats. Informanten menade att aktivt aktivera och engagera ensamkommande i 
sin vardag kan vara avgörande för deras välmående. …fungerar det bra så tror jag inte att vi 
får så mycket psykisk ohälsa. Detta framkom även under intervjuer med andra informanter 
som beskrev att boende kan tillhandahålla många egna åtgärder innan eventuell vårdkontakt 
blir aktuell, förutsatt att det inte är en akut problematik. 
 
Informanten med kommunalt utvecklingsansvar uttryckte att det troligtvis inte hade påbörjats 
strukturella förbättringsarbeten på samhällsnivå i någon större utsträckning då landets 
kommuner blev påtagligt anstränga under föregående höst och då ännu försökte anpassa sig 
efter rådande omständigheter. Informanten menade att det däremot fanns gynnande 
förbättringsarbeten som kunde påbörjas utan att det behövde vara på en större samhällsnivå. 
Vidare förklarades att de fanns positiva effekter av den stora tillströmningen av 
ensamkommande under föregående höst eftersom det resulterade i att detta område, där det 
länge hade funnits stora behov nu uppmärksammades. Trots att det framkom under ett flertal 
intervjuer att det hade varit en ansträngd situation sedan föregående års omfattande ökning av 
ensamkommande, nämnde flera informanter att det även fanns styrkor i arbetet med psykisk 
ohälsa bland ensamkommande: 

 
...att vi har ett system… tycker jag att vi har ett utbud som är väldigt bra i tanken och väldigt 
många gånger när man har kontakt med BUP eller psykolog eller vad det nu än kan vara får 
ungdomen många gånger väldigt fin hjälp. (informant från privat boende) 
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9. Analys 
Syftet med analyskapitlet är att applicera utvalda teorier på studiens resultat och tolka den ur 
forskningsfrågan. För att kunna redovisa analysen på ett tydligt sätt presenteras den enligt 
samma struktur som resultatkapitlet. Analyskapitlet avslutas därefter med en slutsats som 
sammanfattar analysen. 
 
9.1 Vinjett 
I informanternas beskrivning av sina tillvägagångssätt i vinjetten, se bilaga 2, framkommer 
hur man skulle agera ur respektive aktörs uppdrag. Instanserna har olika uppgifter i arbetet 
med ensamkommande där förekomst av psykisk ohälsa uppmärksammats. Detta medför även 
att utbudet av insatser är av varierande grad och karaktär. Vinjettstudiens resultat analyseras 
nedan tillsammans med den data som samlades in under intervjuerna. 
 
9.2 Aktörernas uppdrag och insatser 
9.2.1 Socialtjänsten 
Då en ensamkommande anländer till en anvisningskommun utses en handläggare inom 
Socialtjänsten som åläggs ett långsiktigt ansvar för ungdomen. Genom teorin om risk- och 
skyddsfaktorer (Levin & Lindén, 2006) kan man betrakta en socialsekreterare som en del av 
ensamkommandes externa stödsystem i ungdomens sekundära nätverk och utgör en 
betydelsefull skyddsfaktor för denne. En av socialsekreterarnas första uppgifter består i att 
placera den ensamkommande på ett lämpligt boende. På så sätt säkerställs att ungdomen får 
ett hem och de fysiologiska behoven enligt första steget i Maslows (1989) behovshierarki kan 
tillgodoses. På kommunens uppdrag ska Socialtjänsten avlasta den ensamkommande från oro 
om sin egen överlevnad och kontinuerligt säkerställa att denne får adekvata insatser av god 
kvalitet. Ur Maslow teori skapas alltså den grund som möjliggör för behov på efterkommande 
nivåer att uppmärksammas. 
 
Enligt Levin och Lindén (2006) spelar risk- och skyddsfaktorer en avgörande roll för hur barn 
kan möta svåra omständigheter utan långsiktiga påfrestningar på dennes psykiska mående. 
Vid oro om psykisk ohälsa påbörjar därför socialsekreteraren ett utvärderingsarbete 
tillsammans med övriga aktörer som har en vardaglig kontakt med den ensamkommande, för 
att identifiera omständigheter i dennes tillvaro som behöver förhållas till. De involverade 
aktörerna behöver således utvärdera förutsättningar för att kunna skapa en stabil tillvaro och 
fastställa i vilken utsträckning tillgängliga insatser kan anses vara till hjälp. 
 
Socialsekreterarna har ett uppföljningsansvar för varje ungdom vilket innebär att de under 
hela processen ska sträva efter att tillhandahålla goda omständigheter för samtliga. En av de 
insatser som Socialtjänsten kan komma att erbjuda är omplacering. Då det första steget i 
Maslows (1989) behovshierarki är uppfyllt utgörs nästkommande steg av trygghet och 
därefter av behov av kärlek och tillhörighet. Ifall en ungdom av olika anledningar inte kan få 
sina behov tillgodosedda på ett boende och en omplacering blir aktuell, kan detta betraktas 
som en åtgärd för att i samråd med ungdomen finna omständigheter som möjliggör för dennes 
självförverkligande i toppen av behovshierarkin.  
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9.2.2 God man 
Då God mans uppdrag medför att ansvara för rättsliga och ekonomiska frågor involveras 
denne inte bara i Maslows (1989) grundläggande nivåer utan kan komma att vara delaktig 
inom alla skeenden. Ifall ungdomen exempelvis ska finna fritidssysslor eller inte kommer 
överens med andra på sitt boende kommer även god man sannolikt involveras. God man kan 
enligt teorin om risk- och skyddsfaktorer (Levin & Lindén, 2006) ingå i personens interna 
nätverk eller externa stödsystem beroende på relationen och engagemang i uppdraget. Både 
nätverk och stödsystem utgör enligt Levin och Lindén viktiga skyddsfaktorer. God man kan 
inte erbjuda ensamkommande insatser av behandlande karaktär då detta inte ingår i dennes 
uppdrag. Däremot medför uppdraget delaktighet i ungdomarnas liv oavsett omständigheter. 
Som fast punkt i den ensamkommandes emellanåt föränderliga tillvaro utgör uppdraget en 
särskild möjlighet att verka för en god känsla av sammanhang vilket enligt Antonovskys 
(2005) teori kan verka för ett bättre mående. 
 
9.2.3 Boende 
Boendet är den aktör vars uppgift är att finnas närmast i den ensamkommandes vardag och 
ansvara för att ge ett hem under placeringstiden. Tillsammans med Socialtjänsten och god 
man verkar boendet för att tillhandahålla en trygg tillvaro och tillgodoser på så vis behoven i 
de första trappstegen av behovshierarkin (Maslow, 1989). Hur långt upp i Maslows modell 
som de andra två aktörerna följer med varierar då ungdomens relation och kommunikation 
med de tu skiljer sig mellan ärenden. Med stöd av teorin uppfattas dock boendet utgöra en 
unik position i kedjan av involverade aktörer genom att vara den huvudsakliga deltagaren i 
strävan mot de översta trappstegen, genom att erbjuda gemenskap och bekräftelse samt bejaka 
ungdomens fritidsintressen och framtidsvisioner. 
 
Då man beskrev att många ensamkommandes tillvaro omgavs av frågor kring framtiden och 
myndigheters beslut, kunde ett flertal faktorer identifieras som hinder på vägen mot 
självbekräftelse. Boendets uppgift beskrevs vara att hjälpa ungdomar förstå den pågående 
asylprocessen, ge stöd i möte med tillvarons påfrestningar och tillhandahålla en meningsfull 
vardag. Således kan den ensamkommande enligt teorin om KASAM (Antonovsky, 2005) 
erhålla redskap för att möta stora påfrestningar under en kritisk tid av dennes liv. På så vis 
beskrevs det kommunala boendet ha stor betydelse för ungdomens välmående trots att det inte 
erbjöd några behandlande insatser. 
 
Till skillnad från det kommunala boendet erbjöd den privata verksamheten även behandlande 
insatser. En sådan sades vara själva placeringen på boendet då det först aktualiserades efter att 
man uppmärksammat ett behov. Om detta skulle utgöras av ett dåligt psykisk mående sades 
tillgänglig personal finnas tillgängliga med särskild kompetens för att bistå ungdomen i att få 
insikt om sin rådande problematik. Ett sådant stöd kan utifrån Antonovskys (2005) teori 
hjälpa ensamkommande till begriplighet genom ökad förståelse för sina omständigheter. 
Boendet kunde på samma sätt som den kommunala verksamheten även tillhandahålla insatser 
av annan karaktär såsom stöd i upprätthållande av viktiga relationer, praktiskt och 
känslomässigt stöd i asylprocessen samt stöd i kontakter med sjuk- och hälsovård. Att 
upprätthålla betydelsefulla kontakter anses vara viktigt i teorin om risk och skyddsfaktorer, då 
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avsaknaden av ett socialt nätverk kan medföra ett försämrat mående (Socialstyrelsen, 2006b). 
Dessa kan även leda till hanterbarhet som enligt Antonovsky utgör en av 
grundkomponenterna för känsla av sammanhang. Att få stöd i asylprocessen och 
myndighetskontakter kan också ha en positiv inverkan på detta då ensamkommande kan 
känna tillgång till stödjande resurser. 
 
9.2.4 Elevhälsan 
I sin verksamhet inom skolväsendet utgjorde elevhälsan en aktör som kunde ge både elever 
och personal trygghet när det kom till frågor om ungas välmående. I arbetet med 
ensamkommande hade de inte avgränsat insatser för dessa utan såg alltid till individen och 
dennes välmående. Då verksamheten utgjorde en hälsofrämjande och förebyggande insats i en 
del av ungdomens vardag där boendet sällan medverkade, bidrog elevhälsan till att kunna 
identifiera både psykosociala och biologiska risk- och skyddsfaktorer. Då en känsla av 
sammanhang utgör en förutsättning för välmående enligt Antonovsky (2005) och en grund för 
självförverkligande i Maslows (1989) modell, kunde elevhälsan fylla en viktig roll då den 
strävade efter att upprätthålla förmåga till utbildning och identifiera eventuella faktorer som 
kunde störa denna. Om det framkom problematik för en ungdom som gick att härleda inom 
skolans verksamhet sades elevhälsan ha ett ansvar att bistå ungdomen. En fungerande 
skolgång är enligt Eklund, Högdin och Rydin (2013) en källa till trygghet samt känsla av ett 
vanligt och vardagligt liv. Även i teorin om risk- och skyddsfaktorer (Levin & Lindén, 2006) 
nämns en fungerande skolgång som betydelsefull. Låg grunden till problematiken utanför 
skolan kunde elevhälsan bistå ungdomen genom att ta kontakt med lämplig instans inom 
landstinget. 
 
9.2.5 Första linjen 
Ifall någonting äventyrade den ensamkommandes välmående och denne bedömdes vara i 
behov av en vårdinsats utgjorde första linjen den resurs som initialt skulle möta ungdomen för 
en medicinsk bedömning. Då första linjen genom ett tvärprofessionellt arbetslag strävade efter 
att identifiera både fysiologiska och psykosociala omständigheter som kunde påverka 
ungdomens mående, utgjorde verksamheten en viktig instans för att identifiera risk- och 
skyddsfaktorer som kunde komma att påverka ensamkommandes mående eller utgöra 
förutsättningar för ett kurerande arbete (Levin & Lindén, 2006). Verksamheten utgjorde även 
ytterligare en aktör som såg till vikten av fungerande vanor kring mat, sömn och fysiska 
aktiviteter för ett bättre mående, vilket uppfyller en övervägande del av behoven i första 
steget i Maslows (1989) behovstrappa. Vid förekomst av psykisk ohälsa beskrevs första 
linjens verksamhet delvis erbjuda stödjande samtal som insats. Detta kan verka för att 
tillgodogöra nästkommande steg i behovstrappan som enligt Maslow utgörs av trygghet ur en 
individs förståelse för sin tillvaro. 
 
9.2.6 BUP 
Ifall problematik framkom som ansågs uppfylla kraven för specialistpsykiatrisk vård stod 
även BUP för samma uppdrag som första linjen men tillämpade ett bredare utbud av 
behandlande insatser. Då specialistpsykiatrin i vissa landsting inte påbörjade mer ingående 
psykiatriska behandlingar hos patienter utan uppehållstillstånd kunde därför omfattningen av 
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respektive kliniks insatser variera. Första linjens vård och specialistpsykiatrin bedrev således 
både akutvård där de grundläggande stegen i behovshierarkin (Maslow, 1989) säkerställdes 
samt behandlande insatser i olika former för att hjälpa ungdomen att få en trygg vardag och 
förmå att uppleva en meningsfull tillvaro.  
 
9.3 Bedömning av ensamkommandes behov 
I intervjuerna nämndes ungdomens delaktighet i bedömningsprocessen som viktig. Att se till 
individen är en central utgångspunkt i KASAM (Antonovsky, 2005). Antonovsky menar att 
begriplighet kan hjälpa till förståelse för rådande omständigheter och verka för psykiskt 
välmående. Att involvera ensamkommande i bedömningsarbetet kan således ge 
förutsättningar för ökad begriplighet och motverka psykisk ohälsa. På så sätt kan ungdomen 
få insikt i vad som sker och i vilket syfte. Vidare kan ungdomen göras medveten om vilka 
resurser som finns till förfogande i de krav och omständigheter denne möter. Det kan även ha 
påverkan på dennes hanterbarhet som enligt teorin är den upplevda tillgången till resurser för 
att kunna hantera påfrestningar (Antonovsky, 2005). Ungdomens delaktighet kan även ge 
förståelse för långa väntetider och eventuella remitterande mellan olika instanser. Delaktighet 
ser till individens förmåga som enligt Levin och Lindén (2006) utgör en skyddsfaktor genom 
dennes möjlighet att påverka sin situation. Användning av skattningsskalor och andra redskap 
i samtal kan utgöra en bedömningsmetod där ungdomar får ge uttryck för sina behov och har 
möjlighet att påverka vilken information som samlas in samt framföra eventuella synpunkter 
på insatser. 
 
Då bedömningar genomfördes först vid uppmärksammande av eventuella behov förutsattes 
inte alla ha ett sämre psykiskt mående. Således såg man till den enskilde individens situation. 
Rutter (1999) menar att svåra erfarenheter inte nödvändigtvis behöver medföra långtgående 
besvär. Vidare beskrivs ungdomars reaktion och hantering av svåra situationer variera till 
följd av befintliga risk- och skyddsfaktorer. Man kan även se hur individers behov enligt 
Maslows (1989) modell påverkas av var i trappan dessa befinner sig. Att primärt utgå från 
symtombild utgör på så vis en möjlighet att tillhandahålla insatser utifrån individens egna 
förutsättningar.  
 
De flesta kontakter som tas i samband med bedömningar kan på något sätt betraktas som en 
del av ungdomens externa stödsystem. Dessa kan enligt Levin och Lindén (2006) utgöras av 
exempelvis socialsekreterare och lärare. På så vis kan samtliga informanter betraktas som 
möjliga delar i ensamkommandes sekundära nätverk och är således betydelsefulla för 
ungdomen enligt Levin och Lindén. Några av dessa hade även kunnat utgöra ett nära nätverk 
beroende på relationernas beskaffenhet. Således kan ensamkommande uppleva hur ett flertal 
aktörer och individer är delaktiga och engagerade i dennes livssituation. Dessa utgör 
skyddsfaktorer och bör enligt Levin och Lindén redogöras för vid bedömningar av ungdomars 
behov och beslut om insatser.  
 
I vissa fall bedöms en ungdom vara i behov av andra åtgärder innan externa insatser kan 
aktualiseras. Faktorer som sömn, oro och trygghet i boendet kan vara avgörande för att 
behandlingsarbete ska kunna vara framgångsrikt och behöver emellanåt säkerställas först. I 
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Maslovs (1989) modell utgörs det första steget av fysiologiska behov där mat och sömn är 
grundstenar som behöver tillgodoses innan behoven i nästa steg kan tas hänsyn till. Teorin 
kan således användas som en förklaringsmodell till varför dessa delar bör fungera innan vissa 
behandlingsformer blir aktuella.  
 
9.4 Samverkan 
Oklarheter i samverkan samt meningsskiljaktigheter om vilken aktör som har ett samordnande 
ansvar sades kunna leda till bristande struktur i det övergripande arbetet med 
ensamkommande. Ovisshet i ansvarsfördelning sades medföra negativa upplevelser hos 
många involverade. Antonovsky (2005) menar att otydligheter i olika hänseenden kan leda till 
att omständigheter blir svårare att hantera för individen samt skapa förvirring gällande den 
upplevda tillgången av både inre och yttre resurser för att hantera motgångar. Detta kan 
innebära att individens begriplighet riskerar att minska.   
 
Vid frågor om förbättringsområden uttrycktes önskemål om att Socialtjänsten och sjukvården 
tillsammans kunde arbeta fram riktlinjer till andra aktörer för att hjälpa ungdomar till en 
fungerande vardag. De instanser som i större utsträckning kan anses vara involverade i att 
säkerställa de första stegen av Maslows (1989) behovshierarki hade således kunnat få hjälp att 
möjliggöra sin egen och ungdomens begriplighet då dessa behöver tillgodoses för vidare steg 
i behovstrappan. Vissa aktörer uttryckte även önskemål om direktiv vid införandet av nya 
bestämmelser som påverkar ensamkommande för att kunna besvara eventuella frågor korrekt. 
Enligt Maslow involverar den andra nivån i behovshierarkin förståelse för sin tillvaro. 
Tillgång till tydliga svar kan alltså antas öka möjligheter för ensamkommande att begripa 
olika bestämmelsers innebörd och påverkan. Således utgör förståelse en grundförutsättning 
för att överhuvudtaget kunna sträva mot tillgodogörandet av högre behov. Ett flertal 
informanter redogjorde för en markant skillnad i somligas mående efter nya bestämmelser 
som väckte oro för framtiden. Tydliga direktiv sades kunna minska spekulationer och rykten 
som riskerade att väcka ångest. Detta skulle även kunna vara av stor vikt för individens 
begriplighet då Antonovsky (2005) menar att tydlig och sanningsenlig information är en av 
förutsättningarna för att uppnå känsla av sammanhang. 
 
När det kom till samverkan nämndes SIP som ett arbetsverktyg som åsyftar att tydliggöra 
involverade aktörers roller vid behov av parallella insatser. Utifrån teorin om KASAM kan 
planen antas ha en påverkan på allas begriplighet och hanterbarhet då det tydligt framgår 
vilka insatser som erbjuds av respektive aktör samt vilka resurser som fanns till förfogande 
(Antonovsky, 2005). Ett antal informanter förtydligade vikten av ungdomens delaktighet 
vilket innebär att dennes känsla av sammanhang är central i hela processen. 
  
Då de flesta aktörer kunde antas ingå i ensamkommandes externa nätverk, utgjorde dessa 
enligt Levin och Lindén (2006) betydelsefulla skyddsfaktorer i ensamkommandes tillvaro. En 
god samverkan mellan dessa är därför av särskild vikt då ett större antal skyddsfaktorer 
medför ett förstärkt skydd för individen. Enligt Socialstyrelsen (2013a) är en fungerande 
samverkan en förutsättning för att ensamkommandes behov och rättigheter ska kunna 
tillgodoses.  
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9.5 Styrkor och förbättringsområden 
Boende och skola benämndes som viktiga aktörer i det hälsofrämjande arbetet med 
ensamkommande. Vikten av att engagera ungdomar i deras vardag poängterades särskilt i 
deras uppdrag. Då lärare beskrivs utgöra en del av barns sekundära nätverk är de tillsammans 
med en fungerande och trygg skolgång betydelsefulla skyddsfaktorer (Levin & Linden, 2006). 
Genom att aktivt jobba med integration och försöka aktivera ungdomar i sin vardag kan 
förutsättningar för meningsfullhet öka. Då Antonovsky (2005) menar att intressen som 
individen anser vara värda dennes tid och engagemang förstärker dennes meningsfullhet 
sträcker sig verksamheternas ansvar längre än att endast tillgodose de grundläggande stegen i 
Maslows (1989) modell. Detta kan ha betydelse vid frustration över långa väntetider hos 
externa aktörer. Lång väntan i beslut om asyl sades väcka stress och oro hos ensamkommande 
vilket utgör riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2006b). Då väntetider till vård från landsting sades 
vara långa kunde ungdomar även få vänta länge för en vårdkontakt. Eftersom långa väntetider 
sades medföra försämrad begriplighet utgör boende och skola aktörer som kan verka 
förebyggande genom finna meningsfullhet i vardagen. 
 
Då det sades i några intervjuer att kommunikationssvårigheter i vissa fall påverkade 
möjligheter till aktualisering av olika insatser framkom att alla ensamkommande eventuellt 
inte fick den vård de hade rätt till. Vårdkvaliteten ifrågasattes och ett glapp påvisades 
förekomma från att man fastställde vårdbehov till att vård tillhandahölls. Detta beskriver även 
Socialstyrelsen (2013a) vara problematiskt. Långa väntetider kan ses som en risk då 
Socialstyrelsen (2006b) beskriver dessa som en riskfaktor då biologiska, psykologiska och 
sociala omständigheter kan medföra behov av brådskande omsorg för att värna om individens 
hälsa, utveckling, anpassning eller beteende. Att ha tillgång till verksamma med 
språkkompetens kan därför utgöra en skyddsfaktor som låter ensamkommande använda egen 
förmåga samt ha insyn och möjlighet att påverka utan att behöva oroa sig för eventuella 
brister i kommunikation (Levin & Lindén, 2006). Genom att i vissa fall få möjlighet till 
samtal utan en tredje part såsom tolk, kan information uppfattas som mer strukturerad och 
tydlig, vilket har en god effekt på det psykiska måendet enligt Antonovsky (2005). 
 
9.6 Slutsats 
Slutsatsen är att samtliga aktörer utgör viktiga delar i ett system för att säkerställa psykiskt 
välmående hos ensamkommande. Även om Socialtjänsten har ett övergripande ansvar kan 
viss förvirring förekomma om initiativ och samverkan vid fall av psykisk ohälsa. Åberopade 
teorier ger inblick i hur begriplighet behöver genomsyra alla områden för att ge 
ensamkommande en genomgående förståelse för insatsers innebörd. Detta förutsätter dock att 
även yrkesverksamma som arbetar närmast den ensamkommande har förståelse för processen 
och kan redogöra för den. Begriplighet för respektive verksamhet behöver därför förmedlas 
på ett förståeligt sätt till alla involverade. Att som yrkesverksam tydliggöra sina tillgångar och 
avgränsningar utgör en förutsättning för den ensamkommandes välmående och kan således 
betraktas som en förebyggande åtgärd. 
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10. Diskussion 
Man kan se ett generellt välfungerande system på samhällsnivå för att möta ensamkommande 
med psykisk ohälsa där respektive aktör gör sitt bästa för att individanpassa insatser för bästa 
möjlig utkomst. Dock förekommer även brister som inte går att beskylla någon enskild aktör 
för men som vi tror att varje yrkesverksam i någon utsträckning kan motverka med små 
medel. Att aktivt och kontinuerligt redogöra för sina ansvarsområden och avgränsningar för 
både klient och andra organisationer kan enligt oss utgöra en funktionell och kostnadseffektiv 
insats. Detta kan även leda till att eventuella glapp i vården förhindras genom ökad insikt för 
andra verksamheters tillvägagångssätt. Således ökar möjligheterna att ensamkommande får 
den vård de enligt lagstiftning har rätt till (se t.ex. SFS 2008:344). Då en ökad tillströmning 
av nyanlända resulterat i påfrestningar på många samhälleliga instanser har otillräckliga 
resurser medfört långa väntetider när det både kommer till beslut om asyl och vårdkontakt. 
Även om vi ser hur ökade resurser skulle vara en viktig förbättring, har dock inte vår studie 
ämnat att granska detta. Däremot kan dess resultat ge en indikation om vikten av att som 
yrkesverksam hjälpa ensamkommande till begriplighet i svår byråkrati då asylprocessen ofta 
har konsekvenser för den ensamkommandes psykiska mående (Derluyn & Broekaert, 2008).  
 
Under studiens gång har vi mött en tvetydighet i resultatet samt fört en dialog med många av 
informanterna om huruvida man i planering av insatser bör betrakta ensamkommande som en 
avskild grupp från övriga barn och unga. Därför anser vi det vara lämpligt för oss att redogöra 
för vår ståndpunkt och erfarenheter ur denna studie. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap 
och förståelse för hur ensamkommandes livssituationer kan ha påverkats av erfarenheter 
innan, under och efter migration. Det kan vara lätt att utgå från hur omständigheter innan och 
under migration spelar en övervägande roll i individens psykiska mående, särskilt när det 
kommer till ensamkommande. Det bör dock understrykas att psykisk ohälsa i många fall 
framkommer eller förstärks efter migrationen till följd av psykosociala påfrestningar eller 
bristande begriplighet. Detta är av yttersta vikt att som yrkesverksam påminna sig om i mötet 
med ensamkommande då ett bristfälligt bemötande inte bara riskerar att försvåra ett kurerande 
arbete utan kan även utgöra en del i en följd av påfrestningar som faktiskt utlöser den 
psykiska ohälsan (Deveci, 2012). Vi anser däremot att man inte ska särskilja 
ensamkommande från svenskfödda i de insatser man tillhandahåller. I fall där psykisk ohälsa 
förekommer bör bedömningar och insatser individanpassas utifrån det enskilda behovet, 
oavsett geografisk härkomst vilket informanterna från landsting redogjorde för. Vi anser det 
även vara betydelsefullt att resonera om detta inom olika verksamheter. Det kan vara viktigt 
att ta del av andras tankar och åsikter då det i vissa fall kan orsaka förvirring när man menar 
att ensamkommande inte utgör en homogen grupp men att de samtidigt har hög sårbarhet för 
utveckling av psykisk ohälsa. 
 
När man intervjuar olika individer, var och en med egna erfarenheter från respektive 
verksamhet finns en risk för begreppsförvirring. I aktuell studie definieras psykisk ohälsa med 
särskilda kriterier men beskrevs av informanterna i stundtals motstridiga termer. Att psykisk 
ohälsa väcker så olika associationer kan ses som en svaghet i aktuell studie då informanterna 
eventuellt syftade till skilda fenomen. Likaså bör man observera att den främst nämner 
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psykisk ohälsa till följd av migration och lämnar lite utrymme för psykiska besvär och 
vårdbehov till följd av andra omständigheter eller biologiska faktorer. Vi har därför förhållit 
oss till hur eventuell tvetydighet i begreppet kan komma att påverka studiens 
forskningsresultat och vill understryka att målet med aktuell studie endast var att observera 
insatser och samverkan i bemötande av ensamkommande med psykisk ohälsa och inte 
rådande definitioner för begreppet. På så vis syftar studien till att beskriva aktörernas insatser 
oavsett rådande definition eller orsak till psykisk ohälsa. 
 
Då det framkom i förarbetet av aktuell studie att ingen av tillfrågade myndigheter kunde 
tillhandahålla pålitlig statistik om psykisk ohälsa bland ensamkommande, kan man slutleda att 
det med stor sannolikhet även saknas pålitliga prognoser över denna specifika målgrupp. Ifall 
en stor befolkningsandel till följd av trauma och psykosociala påfrestningar riskerar att få en 
högre prevalens av psykisk ohälsa kan dessa komma att öka belastningen på pågående 
samhälleliga instanser. Då samtliga informanter i studien nämnde myndigheters bristande 
resurser som en negativ påverkansfaktor av kvalitén i integrationsarbete och vård, kan man 
diskutera huruvida tidigare prognoser överensstämt med utfallet. För att planera insatser i 
samhället och beräkna framtida anspråk på resurser i arbete med psykisk ohälsa bör man 
rimligen undersöka ifall målgruppen ensamkommande kan komma att påverka omfattningen 
av vårdbehov i något avseende. 
 
Mot underlag av en dramatisk tillökning av ensamkommande samt att psykisk ohälsa hos 
migranter kan pågå flera år efter dennes migration (Socialstyrelsen, 2015) kan det vara 
relevant att undersöka eventuell korrelation mellan ökning av ensamkommande och 
eskalerande psykisk ohälsa i landet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Om man endast ser till de 
35 369 ensamkommande som sökte asyl under 2015 (Migrationsverket, 2016a) och för 
exemplets skull applicerar någon av de studier Socialstyrelsen hänvisar till om asylsökande 
barn (med eller utan sällskap av vårdnadshavare) kan man konstatera hur det kan vara fråga 
om mellan 1061 och 19 099 individer som beräknas visa på någon form av symtom inom 
spektrat för psykisk ohälsa, även om alla inte kommer vara i behov av specialistvård. För att 
kunna göra sanningsenliga prognoser och planera framtida fördelning av resurser till 
involverade myndigheter, anser vi att behovet av statistik är brådskande. 
 
I aktuell studie framkom att de insatser som tillhandahålls av kommuner, landsting och privat 
sektor kan variera beroende på verksamheternas förhållningssätt och resurser. Vidare bör det 
noteras att Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763) som utgör huvudsaklig utgångspunkt för dessa åtgärder är ramlagar 
(Socialstyrelsen, 2006a). Med andra ord är de lagrum som reglerar aktörernas insatser, 
ansvarsfördelning, och samverkan utformade på ett sätt som lämnar stort tolkningsutrymme 
för yrkesutövaren att individanpassa åtgärder. Återkommande studier av befintliga insatser är 
därför en viktig del i att säkerställa att behövande får god hjälp. Då denna studie främst ser till 
insatser och samverkan lägger den lite fokus på utfallet av dessa åtgärder. Av denna orsak vill 
vi också särskilt understryka behovet av grundliga vetenskapliga studier av insatsernas utfall. 
Vi har i vårt förarbete sett studier av sådant slag men vill understryka behov av fortsatta 
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granskningar i kölvattnet av befolkningsökningen 2015 som i många fall kom att utmana 
befintliga resurser. 
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11. Arbetsfördelning 
Alla delar av uppsatsen har sammanställts av båda författare. Vi har delat upp 
ansvarsområden, för att sedan sammanföra dessa i en löpande text. Den övergripande 
ansvarsfördelningen är följande: 

Isa Lundkvist: 

Inledning, bakgrund, relevans för socialt arbete, begrepp och förkortningar, avgränsningar, 
teori, resultat, analys, bilagor 

Joel Persson: 

Sammanfattning, problemformulering, syfte, frågeställning, kunskapsöversikt, metod, 
diskussion, referenser 
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13. Bilagor 
13.1 Informationsbrev 
 
Information om kartläggande studie av befintliga insatser för ensamkommande 
flyktingbarn med psykisk ohälsa. 
 
Tack för ditt val att medverka i vår studie. Vi tänker att du har en viktig roll i mottagandet av 
ensamkommande barn och kan bidra med relevant information. 
 
Vi är två socionomstudenter vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet som ska 
skriva vår kandidatuppsats. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vilka 
insatser för att möta psykisk ohälsa bland ensamkommande barn som erbjuds av olika aktörer 
inom landsting, kommun och privat sektor samt hur dessa insatser kan samordnas. 
Genomförandet för intervjun bestämts i samråd med dig. Tidsramen för intervjun beräknas 
vara cirka en timme. Intervjun spelas in digitalt. Allt material behandlas konfidentiellt och 
kommer endast finnas tillgängligt avidentifierat genom den redovisade studien. Detta sker i 
enighet med de forskningsetiska principerna som utarbetats av Vetenskaprådet för studier 
inom ämnet socialt arbete. 
 
Undersökningen presenteras i form av en uppsats på Umeå universitet och kommer att 
publiceras på det digitala vetenskapliga arkivet (http://umu.diva-portal.org). Ett utdrag av 
studien kan även överlämnas personligen på begäran. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Isa Lundkvist 
 
Joel Persson 
 
Under handledning av 
Margaretha Uttjek, Fil dr, universitetslektor 
 
13.2 Intervjuguide 

• Vilken roll har er organisation i arbetet med psykisk ohälsa bland ensamkommande 
barn? 

• Vilken aktör har det samordnande ansvaret då flera organisationer involveras? 
• Vilka insatser erbjuder er organisation ensamkommande barn med psykisk ohälsa? 
• Vad innehåller dessa insatser? 
• Hur påbörjas kontakt mellan er organisation och klientel, i detta fall ensamkommande 

barn? 



 48 

• Hur genomförs bedömningar av barnets behov inom organisationen? 
• Hur resonerar ni inom organisationen gällande styrkor eller eventuella 

förbättringsområden i det samhälleliga arbetet för att möta psykisk ohälsa bland 
ensamkommande barn? 

 
13.2.1 Vinjett 
Mohammed är 16 år och ensamkommande från Afghanistan. Han har bott ett år på ett HVB-
hem och inväntar ännu besked om asyl. Personalen på hans boende har på sista tiden upplevt 
honom som nedstämd och orolig. Han äter dåligt och verkar ha svårt att sova. Nyligen har 
man upptäckt skärsår på hans armar som man tror är självförvållade. 
 
Vilken roll hade ni kunnat få i bemötandet av Mohammed? 
 

 
 


