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Ungdomar som är placerade inom samhällsvård upplever ofta oron inför tiden de fyller 21
år och kommer att lämna vården. Ofta möter de svårigheter kopplade till övergången från

samhällsvården till det självständiga livet beroende på att de inte känner sig tillräckligt
förberedda. Ensamkommande flyktingbarn placerade inom HVB-verksameter lämnar

också samhällsvården när de fyller 21 vilket medför många risker för dem som grupp. Det
kan handla om deras socialanpassning och andra viktiga praktiska färdigheter för att kunna

leva som en självständig individ i det svenska samhället.   

Den här kvalitativ studie handlar om ungdomar som kom till Sverige som
ensamkommande flyktingbarn och som kommer i en snar framtid att lämna

samhällsvården. Studien riktar sig mot deras upplevelser av hur förberedda de är inför det
självständiga livet och vilka faktorer de anser som stödjande, samt hur de ser på framtiden

när de kommer att lämna samhällsvården vid 21 års ålder. 

Resultatet visar att det finns en viss oro inför framtiden beroende på ovissheten inför vad
som sker efter att man fyllt 21 och på kunskapsbrister inom vissa viktiga livsområden. 

Sökord/Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem, Leaving Care
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1. Inledning
Att flytta till ett annat land är en lång och resurskrävande resa. Det handlar inte enbart om 
den fysiska resan från en punkt till en annan och tid och resurser som behövs för det. Det 
handlar istället om en flerårig resa fylld av hopp och förväntan, tvivel, upp- och 
motgångar, nya upptäckter och oanade svårigheter, saknaden av hemlandet och hoppet på 
framtiden i det nya landet. Det handlar alltså om den långa och okända resan av 
anpassningen i det nya landet.

Att flytta från ett land till ett annat är ett komplex process oavsett skälen till flytten. Vissa 
flyttar frivilligt för att arbeta, studera eller bygga upp ett nytt socialt liv i ett annat land. 
Andra tvingas att fly från sitt hemland på grund av ekonomiska förutsättningar, konflikter, 
förföljelser eller politisk situation. Förutsättningarna vid planerad migration och påtvingad 
migration är förstås också olika. Vid en planerad migration bestämmer man sig själv för att
lämna sitt hem och kan därför göra vissa förberedelser inför flytten, ta reda på landets 
kultur, samhällets uppbyggnad och regler. Man gör ett eget medvetet val och är någorlunda
beredd inför eventuella svårigheter som kan uppkomma under anpassningsprocessen (Al-
Baldawi, 2014). Hur pass förberedd man är för migrationen påverkar också 
förutsättningarna att lyckas med sin individuella anpassning i det nya landet och toleransen
till de förändringar som sker i ens liv. Därför kan det vara en mycket svårare och mer 
avancerad process med känslomässiga och psykiska påfrestningar vid en oplanerad och 
påtvingad migration (Ibid). 

Under de oroliga tider som råder just nu i många delar av världen och då folk tvingas att 
fly sina hem, har Europa öppnat famnen för att ta emot och skydda människor i utsatta 
situationer. Sverige har också sedan decennier varit ett mångkulturellt samhälle och tagit 
emot flyktingar och skyddsbehövande. Skälen till att immigrera till Sverige och länderna 
varifrån de stora flyktingströmmarna kommer har varierat under tiden (Al-Baldawi, 2014). 
En stor del av de som söker skydd i Sverige de senaste åren är ensamkommande barn, det 
vill säga barn som kommer till Sverige som flyktingar utan något vuxet sällskap. Dessa 
barn är i en särskild utsatt situation då de är utan familj eller andra anhöriga och är 
beroende av samhället som ska ge dem det stöd och skydd som de  behöver i sin situation 
(Fälldin & Strand, 2010). 

När det gäller ensamkommande barn och ungdomar finns det ett särskilt system för 
emottagande och hjälp med anpassning till det svenska samhället. Migrationsverket som är
den första myndigheten som kommer i kontakt med barnet sköter hela asylprocessen från 
ansökningstillfället till det slutliga beslutet (Migrationsverket, 2014). Det är också 
Migrationsverket som via en nationell anvisningsfunktion bestämmer vilken kommun 
barnet kommer att bo i. Därefter är det kommunens ansvar i form av socialtjänst och HVB-
verksamhet, det vill säga hem för vård eller boende, eller familjehem att se till att barnet 
får det skydd och stöd det behöver under tiden innan beslutet från Migrationsverket och 
även efter vid ett positivt beslut (Fälldin & Strand, 2010). I vissa fall kan det ta flera 
månader från asylansökan till det slutgiltiga beslutet eftersom Migrationsverkets utredning 
har olika steg och omfattningar. Under väntetiden är det viktigt att barnet är sysselsätt med 
något under sin vardag, går till skolan, träffar andra människor och är socialt involverat 
(Migrationsverket, 2014). 

HVB-hemmet ska se till att möjligheterna till individens utveckling gynnas och under tiden
det ensamkommande barnet vistas inom HVB-verksamheten förväntas det att det ska lära 
sig svenska, införskaffa kunskaper om samhället och utvecklas personligen för att efter en 
tid kunna leva på egen hand och fungera som en självständig individ i samhället (Fälldin &
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Strand, 2010). 

1.1 Problemformulering
Förr eller senare kommer de ensamkommande flyktingbarn som fick stanna i Sverige bli 
en del av vårt samhälle och börja leva ett självständigt liv som en individ. Det är viktigt för
den svenska integrationspolitiken att etableringen och integreringen av dessa individer går 
på ett så lyckat sätt som möjligt för att skapa ett välfungerande samhälle. Det visar sig att 
det inte finns tillräckligt med forskning om de ensamkommande barnens behov vid 
övergången från samhällsvård som de hamnar i när de kommer till Sverige till det 
självständiga livet när de fyller 21 år och lämnar samhällsvården. Därför krävs det mer 
forskning för att få djupare insikt i deras situation och hur de upplever sig själva i 
samhället, speciellt när de börjar bo på egen hand. 

Eftersom ensamkommande flyktingbarn är en särskilt  utsatt  grupp kan det finnas större
behov  av  hjälp  och stöd.  Av den anledning  kan  det  vara  av  värde  att  undersöka  och
analysera  deras  upplevelser  av  övergången  från  samhällsvården  till  eget  boende  och
därmed få  mer  insikt  i  de behovsområden som kan finnas  för  att  i  framtiden förbättra
kvalitén av hjälpinsatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flyktingungdomarnas 
upplevelser vid utflyttningen från gruppboendet inom HVB-verksamheten till en enskild 
stödlägenhet samt hur förberedda för att leva på egen hand upplevde de sig att vara då och 
hur förberedda de upplever sig att vara inför tiden de kommer att skrivas ut från 
verksamheten vid 21 års ålder. 

Frågeställningar som denna studie har avsikt att besvara är följande: 

 Hur beskriver de ensamkommande ungdomarna sina upplevelser av övergången 
från livet på ett gruppboende till ett enskilt stödboende i efterhand. 

 Hur förberedda upplevde sig ungdomarna vara inför att bo på egen hand?

 Vad fanns det för eventuella praktiska eller teoretiska kunskaper som de ansåg att 
de saknat  eller som tvärtom var bra att de lärt sig innan de flyttade ut?

 Hur ser ungdomarna på framtiden när de fyller 21?

Denna studie fokuserar på ensamkommande ungdomar som redan erhållit permanent 
uppehållstillstånd i Sverige, som har fyllt 18 år och redan flyttat till en verksamhetsbaserad
lägenhet. 

1.3 Begrepp
Här kommer jag att redogöra för de begreppen som kommer att förekomma i texten och 
kan behöva att konkretiseras. 

Med ensamkommande flyktingbarn anses flyktingar under 18 år som kom till Sverige utan 
föräldrar eller ett annat vuxet sällskap (Fälldin & Strand, 2010). De ensamkommande barn 
som redan fyllt 18 år kallas i den här studien för ensamkommande ungdomar eller bara för 
ungdomar.  

Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökte skydd i ett annat land än sitt 
hemland på grund av krig, förföljelser, tortyr, politiska eller ekonomiska konflikter. Man är
asylsökande fram tills man får ett slutligt beslut på sin ansökan. Själva processen kallas för 
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asylprocessen och innefattar alla de stegen som en asylsökande går igenom från 
ansökningstillfället till beslutet (Migrationsverket, 2014). Alla ensamkommande 
flyktingbarn är asylsökande när de ansöker om skydd i Sverige och därför genomgår de 
också asylprocessen.  

Beslutet man får från Migrationsverket är antingen positivt eller negativt. Ett avslag 
innebär att man fick negativt beslut och får inte stanna i Sverige. När man däremot beviljas
uppehållstillstånd innebär det att man får rätten att stanna i Sverige. Den vanliga typen av 
uppehållstillstånd är permanent (PUT) men i vissa fall kan man också få ett tidsbestämd 
tillstånd.  Personen som erhåller permanent uppehållstillstånd har rätt att stanna i Sverige 
för obegränsad tid och söka svensk medborgarskap i framtiden (Migrationsverket, 2014).

Leaving care är ett process då barn eller ungdomar placerade inom samhällsvård vid 
uppnådd 18 års ålder eller andra anledningar lämnar samhällsvården och börjar ett 
självständigt liv (Höjer & Sjöblom, 2014). I särskilda fall infaller det vid uppnådd 21 års 
ålder då de befinner sig under Socialtjänstlagens skydd tills dess. 

HVB-hem, hem för vård och boende, är den vanligaste placeringsformen för 
ensamkommande flyktingbarn. Där får barnen bo i väntan på beslutet från 
Migrationsverket samt efter erhållen permanent uppehållstillstånd. Vid avslag får barnet bo
kvar på boendet tills eller tills det kommer att utvisas eller omplaceras. HVB-verksamheter
drivs yrkesmässigt och riktar sig i grunden till målgrupper med varierande problematik: 
placerade barn och ungdomar som inte kan/får bo med sina föräldrar, personer med 
psykisk ohälsa eller missbruk, familjer som behöver stöd. Med HVB-hem i den här studien
anses ett gruppboende där de ensamkommande barnen vistas, har egna rum och tillgång till
personalen dygnet runt (Socialstyrelsen, 2013). Varje barn inom verksamheten får en eller 
två kontaktpersoner från personalgruppen som har större ansvar för det enskilda barnet och
ser till att barnets behov tillgodoses. 

Andra placeringsalternativ för ensamkommande flyktingbarn kan vara jourhem som 
innebär en akut boende lösning i brist på annat boende form, eller familjehem som kan vara
en familj som är på något sätt besläktad med barnet, ett så kallat nätverkshem, eller en helt 
utomstående familj.  (Socialstyrelsen, 2013).    

Utslussningsverksamhet är något som riktar sig till ensamkommande ungdomar med 
uppehållstillstånd och som fyllt 18 år. Verksamheter bygger oftast på att ungdomarna får 
flytta ut till en så kallad tränings- eller utslussningslägenhet där de bor på egen hand men 
har fortfarande tillgång till vuxen hjälp exempelvis med läxor eller med att tyda brev från 
myndigheter (Socialstyrelsen, 2013). Ungdomarna får bo i en sådan lägenhet tills de fyllt 
21 år om inte av någon anledning väljer att bli eller blir av en annan anledning utskrivna 
från verksamheten.  

2. Kunskapsöversikt

I det här kapitlet kommer tidigare forskning om och bakgrund till de olika områden och
begrepp  redovisas  samt  tillvägagångssättet  som  användes  för  att  samla  in  kunskap.
Områden som kommer att  beröras är  Ensamkommande flyktingbarn,  Samhällets  ansvar
samt Leaving care.  
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2.1 Kunskapsinsamling

För att samla in kunskapsunderlag för min studie använde jag mig av litteratur från Umeå 
Universitets Bibliotek, elektroniska publikationer från Socialstyrelsen samt vetenskapliga 
artiklar. För att hitta relevanta böcker sökte jag med hjälp av sökfunktionen på Umeå 
universitetsbiblioteks hemsidan och använde sådana sökord som ”migration”, 
”anpassning” och ”ensamkommande”. För att hitta relevanta artiklar sökte jag via 
databaser presenterade på samma hemsida och de mest relevanta och aktuella artiklar 
hittade jag via databasen SocIndex med sådana sökord som ”unaccompanied refugee”, 
”migration”, ”leaving care”, ”social work” och ”asylum seekers”. För att avgränsa antalet av 
artiklar att gå igenom fick jag sortera bort dem som handlade om större grupper av 
invandrare och endast om ”leaving care” i andra länder där jag bedömde materialet inte var 
av något större värde just för den här studien eftersom det handlade om organisationer och 
åtgärder som inte alltid hade sin motsvarighet i Sverige och gick därför inte att jämföra. 

2.2 Ensamkommande flyktingbarn 

Under de senaste åren har forskningen om ensamkommande flyktingbarn blommat ut både
inom  svensk  och  utländsk  forskning.  De  färska  studierna  som  publicerades  under  de
senaste åren belyser olika aspekter gällande ensamkommande flyktingbarn vilket kan tyda
att  fenomenet  har  varit  och  fortfarande  är  mycket  aktuellt  inom  socialt  arbete  och
samhällspolitiken (Ottosson & Eastmond, 2013). 

Tidigare forskning om ensamkommande flyktingbarn har behandlat målgruppens situation
ur olika perspektiv som ledde till viktiga resultat både för arbetet med målgruppen samt
vidare  forskning.  Forskningen  visar  framförallt  att  ensamkommande  flyktingbarn  är  en
särskilt psykosocialt utsatt grupp, speciellt i jämförelse med flyktingbarn med familjer eller
svenska barn. Eftersom ensamkommande har andra villkor och förutsättningar än barn med
familjer behöver de också särskild uppmärksamhet och stöd från samhället (Hessle, 2009). 

Ett av de viktiga områden som det har forskats i är de ensamkommande barnens välmående
och  hälsa.  Wallin  och  Ahlström  (2005)  undersökte  i  sin  uppföljningsstudie  om  unga
flyktingars  situation  de  positiva  och  negativa  faktorer  som  kan  påverka  ungdomarnas
etablering  och  välmående.  Forskningen  har  bland  annat  visat  att  ju  mer  involverade  i
samhällslivet  de  unga  flyktingarna  är  desto   högre  nivå  av  välmående  de  upplever.
Involvering i samhällslivet innebär exempelvis jobb, familj och socialt nätverk. Lundberg
och Dahlquist (2012) kom fram till liknande slutsatser i sin studie om ensamkommande
barnens mående i Sverige. Studien riktades mest till ensamkommande barnens upplevelser
under tiden av pågående asylprocess samt efter beslutet.  Förutom stark oro i väntan på
beslutet som påverkade barnens psykiska och fysiska tillstånd upptäckte forskarna också
de  faktorer  som var  av  betydelse  för  barnens  mående.  Att  vara  involverad  i  boendets
vardagslivet, känna samhörighet med andra ungdomar på boendet, att känna stöd från sin
godman och personalen på boendet är några av de faktorer som kan ge positiv påverkan. 

Som en viktig faktor för välmåendet (eller för måendet överhuvudtaget) nämns ofta PTSD
(posttraumatiskt  stressyndrom)  som  kan  ha  orsakats  av  de  traumatiska  upplevelser
flyktingbarn  kan  ha  fått  före  och/eller  under  flykten.  Smid  m  fl  (2011)  menar  att
konsekvenserna av de traumatiska  upplevelser  och därav utvecklad PTSD behöver inte
visa sig från början utan kan komma till ytan och leda till psykiska problem mycket senare.
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Åldersbedömningen är ett annat problem som är aktuell i arbetet med ensamkommande
flyktingbarn.  Många  av  dem flyr  från  länder  med  obefintligt  legitimeringssystem  och
saknar därför id-handlingar som kan styrka deras ålder och bekräfta att de faktiskt är barn
(Gower,  2011).  I  vissa fall,  om tvekan uppstår,  måste  myndigheterna utreda personens
ålder för att reda ut om det är ett barn eller en vuxen som det handlar om och om personen
är faktiskt berättigad att behandlas som barn (Hjern m fl, 2011). 

Trots att den här studien riktar sig mot praktiska åtgärder inom svensk samhällsvård kan
tidigare forskning om ensamkommande barn fortfarande användas för att skapa en mer
omfattande bild över målgruppens situation. 

2.3 Samhällets ansvar

Enligt 1 kap. 1§ SoL anses varje människa under 18 år som barn. Personer som fyller 18
men inte 21 definieras som unga personer och kan ha fortsatt stöd från samhället tills de
fyller  21  (Socialstyrelsen,  2013).  När  det  ensamkommande  flyktingbarnet  kommer  till
Sverige är Migrationsverket den första myndigheten som barnet kommer i kontakt med.
Via en nationell anvisningsfunktion bestäms vilken kommun barnet kommer att bo i, det
vill  säga  kommunen  som  kommer  att  ha  vidare  ansvar  över  barnets  trygghet  och
välmående (Fälldin & Strand, 2010). 

Ansvaret inom själva anvisningskommunen fördelas mellan olika aktörer: HVB-hemmet
(eller alternativt familjehemmet), socialtjänsten och den tilldelade barnet gode mannen.

Trots att det fortfarande är Migrationsverket som har ansvar över exempelvis ekonomiska
ersättningar, är det fortfarande socialtjänsten som en mycket betydelsefull roll för barnet
och har bredare lagstiftade möjligheter att ge vård och omsorg till barnet (Fälldin & Strand,
2010). Socialtjänsten har ansvar för att barnet ska erbjudas tryggt och säkert boende med
tillgång  till  lämplig  utbildning,  hälso-  och  tandvård.  Socialtjänsten  samordnar  det
tillsammans med andra involverade i barnets situation aktörer:  god man,  personalen på
boendet,  eventuella släktingar eller  andra privatpersoner.  Under tiden barnet är placerat
inom HVB-verksamheten sker regelbundna uppföljningssamtal med socialsekreterare för
att revidera genomförande plan utifrån barnets utveckling och behov samt för att hålla sig
uppdaterad om barnets mående och situation (Socialstyrelsen, 2013). 

För  att  sköta  barnets  ekonomiska  och  juridiska  frågor  förordnar  överförmyndaren  en
lämplig god man åt barnet. I samarbete med barnets god man upprättar socialtjänsten en
vårdplan som innefattar uppgifter om barnets hälsa, skola, boende och framförallt om vilka
planeringar  man  har  för  framtidens  utveckling.  HVB-hemmet  upprättar  i  sin  tur  en
genomförande plan som konkretiserar vårdplanen och beskriver vilka insatser och åtgärder
kommer  att  ske  i  praktiken  (exempelvis  läxläsning  och  hygiengenomgång)
(Socialstyrelsen, 2013). 

HVB-verksamheter  för  ensamkommande  flyktingbarn  kan  ha  varierande  arbetssätt  och
resurstillgångar, men riktlinjerna är oftast likartade. Oftast finns det ett flerstegssystem för
barnen (och senare ungdomar) att komma till det vuxna självständiga livet. Under första
perioden  placeras  de  på  ett  gruppboende  som är  avsett  för  flera  ungdomar,  vanligtvis
handlar det om 10-15 ungdomar. Det kan variera sig från kommun till kommun eller från
boende till boende vilken lägsta åldersgräns det finns (oftast är det mellan 13-15 år), men
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det  gemensamma  för  alla  är  max  åldersgräns  på  18  år.  Sedan  är  det  så  kallade
utslussningsverksamheter som erbjuds för ungdomarna. Eftersom de inte längre får bo kvar
på gruppboendet efter att de fyllt 18 får de flytta till en enskild lägenhet (ensam eller med
en  rumskompis  från  samma  boende,  beroende  på  kommunens  och  verksamhetens
tillgångar  och möjligheter).  Dessa lägenheter  kan också kallas  för tränings-,  stöd- eller
utslussningslägenhet.  Alla  dessa  tre  benämningar  beskriver  var  för  sig  det  som sådan
boendeform är tänkt för; under tiden de bor där får de träna inför det framtida livet på egen
hand men samtidigt har de stöd från personalen från gruppboendet de bodde på eller från
en enskild utslussningsverksamhet. Tanken är att de med stöd från personalen kommer att
vara så pass förberedda att de vid uppnådd 21 års ålder kan ”slussas ut” i samhället och
kunna klara sig som välfungerande enskilda individer (Socialstyrelsen, 2013). 

2.4 Leaving Care

När man söker efter vetenskapliga artiklar som handlar om ensamkommande flyktingbarn
som lämnar samhällsvården, det vill säga kombinationen av ensamkommande flyktingbarn
och leaving care, får man inte så mycket resultat. De fåtal artiklar som kommer upp belyser
situationen i Australien samt UK, men inte i Sverige. Gissningsvis är läget sådant på grund
av att det inte har varit lika aktuellt i Sverige än så länge och ytterligare forskning kan
väntas att komma i och med att ämnet verkar få mer och mer intresse. 

Leaving care i sig har dock diskuterats både inom den internationella forskningen och den
svenska.  Den  svenska  forskningen  om Leaving  Care  handlar  oftast  om svenska  (eller
uppväxta i Sverige) ungdomar som har varit  placerade inom samhällsvård på grund av
psykosociala  problem eller  problem i  hemmiljön  och som sedan flyttar  ut  för  att  leva
självständigt. Hur bra systemet är när det gäller övergången från samhällsvården till det
självständiga livet finns det en del forskning om. Det nämns positiva respektive negativa
faktorer  som  påverkar  de  ungas  förmågan  att  klara  sig  på  egen  hand  när  de  lämnar
samhällsvård (Höjer & Sjöblom, 2014). 

Det händer att ungdomen blir tvungen att flytta ut på grund av administrativa anledningar,
det vill säga att han eller hon fyllde 18 år och därmed ”växte ur” samhällsvården och är
inte  längre  berättigad  placeringen  inom familjen  eller  HVB-hemmet.  Det  leder  till  att
utflyttningen sker oplanerat och hastigt, ibland bara med ett par veckors notis. Det leder till
att  många  ungdomar  kan  känna  sig  inte  tillräckligt  förberedda  inom  vissa  livsviktiga
områden och har inte heller tillgång till någon stöd och  söker hjälp från andra resurser
(vänner, syskon, biologiska föräldrar om kontakten finns) (Höjer & Sjöblom, 2014). 

Många av dessa ungdomar upplever också att de saknar många praktiska kunskaper som
man vanligtvis  skaffar sig från föräldrar när man växer upp i  en familj.  Det kan gälla
ekonomiska  frågor,  utbildningen och jobb. Då kontakten  med personalen upphör (eller
minskar markant) när ungdomen lämnar samhällsvården finns det inte längre någon vuxen
person man litar på som ungdomarna kan vända sig till för att rådfråga något eller be om
hjälp (Höjer & Sjöblom, 2014).

Forskningen visar också att placerade ungdomar och ungdomar som bor med sin familj har
olika  förutsättningar  när  det  gäller  att  börja  det  självständiga  livet.  Medan  de
nyckelövergångarna till det självständiga livet hos ungdomarna uppväxta i en familj kan
pågå under en längre period (att flytta hemifrån, att börja en högskoleutbildning, att skaffa
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ett jobb eller skaffa familj) medan för placerade ungdomar sker övergången som en mer
hastig och intensiv process (Anghel, 2011). 

En internationell forskning gjord i Sverige, Danmark, Spanien, England och Ungern visar
att mer uppmärksamhet borde läggas på ungdomarnas utbildningssituation när de lämnar
samhällsvård. Bristen på utbildning kan leda både till utanförskap och mindre chanser på
arbetsmarknaden och är därför en viktig aspekt i ungdomarnas liv som socialarbetare och
personalen på boendet kan dock ha för lågt intresse för (Jackson & Cameron, 2012). Vissa
ungdomar i Sverige som fyller 21 har inte längre möjlighet att fullfölja sina studier då de
inte har samma möjligheter för ekonomisk ersättning som ungdomar under 21 och kan
därför  tvingas  att  bege  sig  ut  i  arbetslivet  innan  de  är  klara  med  sin  utbildning  om
socialtjänsten bedömer att det är den bästa lösningen istället för ekonomiskt bistånd. Det är
dock något  som avrådes  starkt  av Socialstyrelsen  på grund av ensamkommandes  lägre
uppskattade  möjligheter  att  etablera  sig  på  arbetsmarknaden  utan  en  utbildning
(Socialstyrelsen, 2013).    

Gällande ensamkommande flyktingbarn är det svårbedömt om vilken särskild hjälp de kan
behöva  när  de  lämnar  samhällsvården.  Enligt  en  brittisk  studie  om  förberedning  och
planering av ensamkommande ungdomar att lämna samhällsvården kan anledningen till
detta  vara  att  ungdomarna  kommer  ifrån  mycket  varierande  bakgrund  och  det  är  inte
möjligt  att  ha  normriktlinjer  om  vilken  hjälp  och  insatser  de  kan  behöva.  Trots  ett
existerande system för att förbereda ungdomar inför det självständiga livet upplever många
att de inte är tillräckligt utrustade med kunskaper när de flytta ut (Wade, 2011). 

Trots  att  den  befintliga  forskningen  om  leaving  care  handlar  mestadels  om  svenska
ungdomar placerade på grund av olika problem, går det att tillämpa resultaten även för
ensamkommande ungdomar eftersom de hamnar fortfarande i en liknande situation då de
lämnar  samhällsvården.  Den  brittiska  forskningen  om  förberedelsesystemet  för
ensamkommande  inför  det  självständiga  livet  kan också tillämpas  trots  att  den belyser
Englands socialt arbete som skiljer sig från det svenska, eftersom det handlar fortfarande
om ungdomar i en liknande situation och deras upplevelser. 

3. Metodologi 

På  grund  av  studiens  upplägg  och  syfte  baserades  den  på  kvalitativ  metod  är
ensamkommande  flyktingungdomarnas  upplevelser  vid flytten  från  gruppboende till  en
utslussningsverksamhet studerades. I den induktiva arbetsprocessen användes individuella
semistrukturerade intervjuer. 

3.1 Kvalitativ intervjustudie

Den praktiska materialinsamlingen skedde med hjälp av individuella semistrukturade 
intervjuer vilket innebär att intervjupersonerna kunde formulera sina svar fritt och att 
upplägget på intervjun var flexibel (Bryman, 2011). Inför intervjutillfällen har en 
intervjuguide förbereds. Förutom inledningen med informationen om studien och etiska 
principer bestod intervjuguiden av fyra huvudteman: Bakgrund (där ungdomen får berätta 
kort om sitt liv i hemlandet), Tiden på HVB-hemmet (där man går lite mer detaljerat in på 
upplevelser av livet i Sverige och den nya miljön), Flytten till stödlägenhet (där man 
fokuserar mest på ungdomens upplevelser av övergången från grupp- till eget boende); 
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Tankar på framtiden (där ungdomen får berätta om syn på sin framtid och speciellt den 
kommande tiden då han kommer att lämna verksamheten helt). 

3.2 Urval

I den här studien deltog tre killar i åldrarna 18 till 20 som kom till Sverige som 
ensamkommande flyktingbarn och i nuläget har fått permanent uppehållstillstånd. För att 
rekrytera intervjupersoner använde jag mig av bekvämlighetsurvalet vilket innebär att man 
väljer personer som är tillgängliga för forskaren för tillfället. Fördelen med sådan typ av 
urval är att man sparar tid på med att hitta relevanta personer för forskningen eftersom man
behöver inte söka kontakt med dem via någon tredje part. Nackdelen är dock att det kan 
vara svårt att generalisera forskningsresultat till större population samt  att det kan finnas 
en underliggande relation mellan forskaren och respondenten (Bryman, 2011). 

För att undvika risker för likartade svar på grund av bakomliggande orsaker valde jag att 
intervjua ungdomar från två olika boenden inom två olika kommuner i Västerbotten.  Ett 
av kraven var att de intervjuade personer skulle ha bott i en utslussningslägenhet i minst 
sex månader för att garantera att de hunnit reflektera över sin första tid i lägenheten. Ett 
annat krav var också att de skulle behärska svenska på ett tillräckligt nivå för att intervjun 
skulle kunna ske utan tolk för att minimera risken att påverka resultatet genom att intervjun
skulle tolkas av ännu en person (Patton, 2002). Anledningen till att endast killar deltog i 
studien är att det för tillfället inte finns flickor i varken någon av de berörda 
verksamheterna. Samtliga deltagare var också från samma land av densamma anledning att
det inte fanns några andra tillgängliga för att öka variationen på urvalet.

Eftersom jag praktiserade och därefter fick jobb på det ena boendet kände jag två av 
ungdomarna från tidigare och kunde därför kontakta dem direkt och fråga om eventuellt 
intresse att delta i forskningen samt om samtycke. För att hitta den tredje ungdomen fick 
jag använda mig av egna kontakter på det andra boendet av intresse och därefter kontakta 
honom på egen hand för att berätta mer om studien och bestämma tiden. De etiska och 
metodologiska aspekter med detta diskuteras senare. 

Förutom en socionomstudent och personal på boendet var jag också för två av intervjuade 
ungdomar en kvinna med bara några års åldersskillnad samt med invandrarbakgrund. Att 
jag har invandrarbakgrund kunde ge upphov till intersubjektivitet av empirin samtidigt som
det i sin tur kunde också underlätta för mig som forskare att tolka det som sagts och det 
som kunde menas. Den inte så stora åldersskillnaden kunde också varit både till för- eller 
nackdel. Det kunde ha varit ett avslappnade moment för ungdomarna att prata med någon 
inom ungefär samma åldersgrupp samtidigt som det kunde tillföra risk för empati från min 
sida som forskare (Kalman & Lövgren, 2012). För att minimera riskerna att påverka 
resultatet på något sätt fick jag under hela studien förhålla mig till min position och 
identitet som forskare och påminna för ungdomarna flertal gånger om min oberoende av 
verksamheten position.      

3.3 Genomförandet

Två  av  intervjuerna  genomfördes  hemma  hos  ungdomarna  och  ett  genomfördes  på
gruppboendet.  Under samtliga tillfällen kunde forskaren och den intervjuade ungdomen
prata ostört och samtalet spelades in. Samtalen genomfördes i hemmamiljö med te och fika
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vilket ledde till mer avslappnad atmosfär under samtalet. Varje samtal pågick olika länge
men i snitt under en timme. 

3.4 Analys
För att  analysera de transkriberade intervjuerna och upptäcka de huvudteman användes
kvalitativ  innehållsanalys  (Bryman,  2011).  Det  innebär  att  de  inspelade  samtalen  har
transkriberats och genomlästs flertal gånger för att sedan kodas. Under genomläsningen
bedömde jag vad v det sagda var relevant för studien och sållade därför bort ämnen som
inte hörde till intervjuns och studiens syfte utan uppstod som följd till någon diskussion
eller  en utomstående fråga.  Därefter kodades den relevanta data  i  varje intervju för att
sedan söka en gemensam nämnare i samtliga intervjuer och gruppera samt sammanfatta
koderna till övergripande teman som blev följande: Gruppboendet respektive lägenheten,
Kunskapskällor inom och utanför verksamheten, Ovisshet inför framtiden, 

3.5 Forskningsetik 

Eftersom jag sedan tidigare har praktiserat och jobbar inom den ena verksamheten och har 
därför känt två av de intervjuade ungdomar sedan tidigare fanns det risk för ett 
maktförhållande som skulle kunna påverka resultatet. De är vana att se mig som personal 
på boendet som har större makt än vad de gör i boendets sammanhang, därför fick jag 
iaktta försiktighet vid rekryteringstillfällen och ge ungdomarna utrymme för att först tycka 
till om de överhuvudtaget kan tänka sig att vara med i någon studie. Jag fick reflektera 
över min position som forskare och ta hänsyn till det både under intervjuernas 
genomförandet samt under analysen för att ta i beaktning mina eventuella begränsningar 
(Amelina & Faist, 2012). Det finns fortfarande ingen garanti att svaren ungdomarna gav i 
intervjun var helt ärliga eller utförliga på grund av min position men det är ingenting som 
kan kontrolleras eftersom det är fortfarande intervjupersonerna som väljer vad de vill 
berätta i sina intervjuer. Det är också svårbedömt om huruvida de intervjuade ungdomarna 
förstod syftet med studien trots att jag gav många genomgående förklaringar om vad 
allting går ut på. Eftersom det kan vara svårt att förklara vad en högskoleuppsats innebär 
och att det kan finnas tolkningsfel på grund av ungdomarna eventuella språkhinder finns 
det fortfarande ingen garanti att syftet med studien var glasklart för deltagarna.  

Inom forskningen finns det också fyra forskningsetiska grundprinciper: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I min forskning fick jag vidta några åtgärder för att ta alla dessa 
krav i beaktning på ett lämpligt sätt. 

Informationskravet uppfylldes både under rekryteringsprocessen samt vid själva 
intervjutillfället. Ungdomarna blev informerade om vad min studie går ut på och och vad 
jag vill undersöka. De fick också veta att deltagandet är helt frivilligt och att de inte måste 
besvara alla mina frågor samt att de får avbryta deltagandet om de vill. 

Samtyckeskravet togs också hänsyn till både under rekryteringsprocessen samt vid 
intervjutillfället då ungdomarna fick läsa igenom informationsbladet och skriva under att 
de samtycker till deltagandet i studien och till min användning av informationen från 
intervjun. 
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För att på bästa sätt garantera konfidentialitet fick jag informera deltagande ungdomar om 
att de kommer att vara anonyma under hela studiens gång samt att boendets namn kommer 
inte avslöjas för att minska igenkänningsrisk. Eftersom det är ungdomar från två olika 
boende som deltar i studien försvårar det eventuell ”avläsning” och igenkänning av andra 
involverade i boendens verksamhet, trots att det kan fortfarande finnas risker att räkna ut 
vem sa vad eftersom det är så få deltagande. Inspelningen av intervjun hanterades på ett 
sådant sätt att det var endast jag som hade tillgång till dem och de raderades efter att 
uppsatsen var klar. 

Eftersom materialet och uppgifterna om deltagarna i denna studie kommer endast att 
användas för den aktuella uppsatsen uppfylls också nyttjandekravet. 

4. Resultat

Analysen av intervjuerna ledde till  att  några huvudteman kunde formuleras och utifrån
dessa  kommer resultatet att presenteras och analyseras. Kapitlet består av de framkomna
teman som rubriker med kategorier som underrubriker för att strukturera och konkretisera
de olika resultatdelarna.  Temat ”Gruppboende respektive lägenhet” består av kategorier
Oro för familjen och beslutet, Viktigt med andra ungdomar, Övervakning och inget ansvar
samt  Att bo i en lägenhet: frihet, ensamhet och ansvarstagande. Temat ”Kunskapskällor
inom och utanför verksamheten” består av kategorier  Kunskaper från det tidigare livet,
Personalens  betydelse,  Alternativa  kunskapskällor. Det  sista  temat  ”Ovissheten  inför
framtiden” innefattar  kategorierna  Ekonomi och bostad  och Utbildning. I varje kategori
kommer också koderna som användes vid analysen att presenteras. 

Som stöd kommer citaten eller sammanfattningar av citat från intervjuerna att användas,
men alla personer och orter kommer att ha fingerade namn. Intervjupersonerna kommer att
kallas  för  IP1,  IP2  och  IP3.  Det  finns  ingen  betydelse  om  vilket  nummer
intervjupersonerna fick utan det är endast för att strukturera resultaten.  

4.1 Gruppboende respektive  lägenhet 

Det finns i skillnader i levnadssättet och hur vardagen kan se ut beroende på var man bor.
Gruppboendet  med  egna  disciplinregler  där  personalen  får  bestämma  skiljer  sig  från
enskild  lägenhet  där  ungdomen  har  eget  ansvar  och  egna  regler.  Utifrån
intervjupersonernas  berättelser  framkom  en  viss  dubbelhet  vad  det  gällde  att  bo  på
gruppboendet och sedan flytta till utslussningslägenhet vilket kommer att presenteras under
de olika kategorierna som följer nedan. 

4.1.2 Oro för familjen och beslutet

Att hamna i Sverige efter en lång och svår resa var en början på en ny process för samtliga
ungdomar. Det svåra med att ta sig hit var över men det svåra med att vara i Sverige och
vänta på att  få stanna eller  inte är ytterligare en krävande process för en ungdom som
befinner sig redan i en utsatt situation. Oroliga tankar för familjen som är kvar i hem- eller
residenslandet  var ständigt närvarande.  I vissa fall  hade ungdomar varken kontakt eller
kännedom om var familjen befann sig. Oroliga tankar som hörde till vardagen handlade
förutom  familjen  också  om  beslutet  från  Migrationsverket  som  kunde  dröja  i  flera
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månader.  På grund av  dessa  anledningar  förknippas  den första  tiden  i  Sverige  och på
gruppboendet med oron och ibland även med depression hos ungdomar. Under analysen av
intervjuerna  framkom  sådana  koder  som  ingen  kontakt  med  familjen,  orolig,  många
tankar, situation i hemlandet, vänta på beslut, stanna i Sverige, skickas hem, förstod inte
svenska. Såhär beskrev IP2 och IP3 sin första tid i Sverige och på gruppboendet:

”Jag hade mycket att tänka på. Det är någonting som alla gör. Man tänker mycket på
besked, vad som kommer komma. För mig var det svårt att vänta på beskedet. Jag var
deprimerad.  [...].  Jag tänkte  mycket...  Tänk om du får  negativt  besked kommer de  att
skicka dig tillbaka, livet kommer att bli helt förstört. Sen också min familj. Jag jobbade
och  tjänade  pengar  och  sen  gav  jag  alla  pengar  till  min  familj,  försörjde  en  del  av
inkomsten. När jag kom till Sverige kunde ingen jobba. Min mamma jobbade, min syster
jobbade, men de tjänar inte så mycket pengar. Jag tänkte mycket på hur de skulle klara
sig.”/IP2

”Jag kände mig lite orolig om min familj för att de bor i Afghanistan med den dåliga
situationen där. Man är alltid rädd där att det kommer en ”bomb blast” och det kommer
att döda människor. Jag var jätteorolig över min familj. ”/IP3

Situationen  försvårades  också  för  att  de  inte  förstod  svenska  och  kunde  därför  inte
kommunicera med personalen. 

”När jag kom till [boendet], jag kunde inte svenska. Jag kunde bara lite lite engelska. Det
var från början jättejobbigt för mig för att jag visste inte språket och när de sa till mig
”kom och ät mat” jag visste inte vad de menar. Det känns konstigt när man inte förstår.
Efter ett tag, sen jag lärde mig. ”/IP1

4.1.3 Viktigt med andra ungdomar 

Trots sina oroliga tankar i sin tillvaro under den första tiden på gruppboendet uttryckte
samtliga att de upplevde under sin tillvaro på boendet att det var viktigt  med kompisar
omkring sig, det fanns alltid någon att prata med. De hade roliga stunder som var viktiga
för tillvaron och måendet. Något som de sedan kommer också att reflektera efter flytten till
en lägenhet. För att formulera den här kategorin användes sådana koder som exempelvis
någon att prata med, roligt, en del av gruppen, tillsammans.  

”Det är ju roligt att bo där. Jag bor ju ensam här så ibland är det tråkigt när man bor 
ensam. På gruppboendet bor det 10-11 ungdomar. Man är tillsammans och man är med 
varandra hela tiden och det är ganska roligt.” /IP1 

IP3 berättar att det var god stämning på gruppboendet både vad gällde andra ungdomar och
personalen och att de ofta gjorde saker tillsammans. Det var enligt honom en viktig del av 
vardagen som fick en att känna sig en del av gruppen och fylla vardagen. 

4.1.4 Övervakning och inget ansvar 

Personalen  finns  alltid  tillgänglig  på  gruppboendet.  Det  är  en  säkerhets-  och
trygghetsåtgärd  som  däremot  ger  upphov  till  en  viss  dubbelhet  i  hur  det  uppfattas.  I
intervjuerna förekom exempelvis beskrivning av en känsla av övervakning och brist på
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integritet på gruppboendet med anledningen att personalen kunde när som helst komma in
på rummet  med en egen nyckel.  Det  fanns en oro att  personalen kunde komma in på
rummet i ungdomarnas frånvaro och söka igenom deras tillhörigheter för att kontrollera att
det  inte  fanns  något  olagligt.  Under  analysen  framkom  exempelvis  sådana  koder:
Personalen knackar inte,  privat,  personalen har koll,  personalen påminner,  personalen
väcker på morgonen, inget ansvar, inte ett hem utan ett boende. Såhär beskriver det en av
intervjupersonerna:

”Jag hade problem på boendet att personalen öppnade dörren utan att knacka. Jag låg 
och sov och personalen öppnade dörren ”Kom och ät mat”. Jag är känslig. Om jag vill ha
det privat, då vill jag inte att någon stör mig. Speciellt när jag sover.” /IP2

Förutom upplevelser av att vara ständigt övervakad pratade ungdomar också om brist på 
ansvarstagandet under tiden man bor på gruppboendet. Ungdomar behövde inte hålla koll 
på sina ärenden under dagen eftersom personalen påminde om det ändå. 

 ”När man bor på [boendet] då har man mycket mindre ansvar. Personalen kommer och 
knackar på dörren på natten. De säger att  de vill säga ”god natt”, men egentligen var det
för att de ville kolla upp om vi är hemma. Jag visste varför de gjorde sådär. Det var så att 
jag tänkte att någon person har alltid koll på mig, jag kände mig inte fri. Sen när jag var i 
skolan, när jag skulle till [boendet], då tänkte inte jag att skulle ”hem”, utan jag skulle till
”boendet”. Jag bor där tillfälligt.” /IP2

”Som jag sa tidigare, boende är ett ställe där man har inget ansvar för någonting. Till 
exempel, om man inte vaknar på morgonen, kommer personalen och knackar på dörren 
och säger att man ska till skolan eller om man har tid hos tandläkare eller läkare, […]  
Personal kommer och säger till att du har det här imorgon, du ska till Umeå eller du ska 
till Boden, du måste gå till skolan. Där har man inte mycket att göra. De lagar mat.” /IP1

Som det framkommer i intervjuerna kallar samtliga ungdomar sina HVB-hem för ”boende”
eller för boendets namn. Det kan vara ett kännetecken på att gruppboendet upplevs snarare 
som ett tillfällig vistelse än som ett hem, på grund av boendets miljö och uppstyrningen. 
Personalen är inte heller en familj åt ungdomarna utan är där för att utföra sitt jobb, har 
olika skift och ett professionellt förhållningssätt vilket kan skapa snarare känsla av en 
institution än ett hem. 

4.1.5 Att bo i en lägenhet: frihet, ensamhet och ansvarstagande 

Eftersom gruppboendet är avsedd endast för ungdomar under 18 får de senast vid den ålder
flytta till en så kallad stöd- eller träningslägenhet där de får bo längst tills de fyller 21.
Innan flytten till en träningslägenhet förväntas det att de hinner förberedas inför flytten av
personalen på gruppboendet och av sina kontaktpersoner. När ungdomarna beskriver sina
känslor inför och efter flytten förekommer uppdelade upplevelser och det nämns sådana
ämnen (som därefter blev också koder) som ansvar, frihet och ensamhet. Om det tidigare
nämnts  att  på gruppboendet  finns  det  personal  som påminner  om läkartider  och andra
besök, förknippas flytten till en stödlägenhet med självständighet och ansvarstagande. De
beskriver det också som övergången från att vara ett barn till att vara en vuxen. De koder
som förekom under intervjuerna var också rädd, tråkigt, ingen att prata med, ett hem, egen
nyckel. Trots att koderna var så spretiga vad det gällde första tiden i lägenheten valde jag
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att analysera dem tillsammans och tilldela samma kategori just på grund av att de handlar
om företeelsen ”flytten till  enskilt boende” och det kan därför vara intressant att se och
diskutera en sådan spridning av upplevelser bland endast tre personer. 

Från intervjuerna framkom att samtliga intervjuade ungdomar hade olika förutsättningar
när de flyttade till en lägenhet och utifrån det kan de olika uppfattningar om levnaden på
egen hand formats vilket kan vara intressant att granska. Samtliga poängterar hur viktigt
det var att lära sig att planera vardagen och sin tid för att hinna med allting, men deras
känslomässiga upplevelser skilde sig åt. IP1 flyttade till en lägenhet tillsammans med en
kompis  från  samma  gruppboende  och  första  året  fick  de  hjälpas  åt  med  att  klara  det
vardagliga livet. IP1 anser det som något positivt och stödjande i de båda ungdomarnas
situation. 

För IP2 som tidigare upplevde problem med respekt av integritet på gruppboendet innebar
flytten att äntligen ha ett eget hem med egen nyckel. Såhär beskriver han det:
”När jag var i skolan sa jag ”jag ska hem”, man kunde verkligen se det på mitt språk.
Killar frågade ”var ska du?”, ”jag ska hem”, men innan då jag bodde på [boendet] då sa
jag alltid  att  jag skulle  till  [boendet].  Men nu kände jag att  jag har ett  hem och där
kommer jag att bo.”/IP2

Att flytta från gruppboendet där man alltid har kompisar till  ett eget boende kan också
upplevas ensamt och tråkigt.

”När jag flyttade hit, första natten la jag mig och sov och jag var jätterädd. Jag har aldrig
bott ensam i mitt hemland eller här. På gruppboendet som jag bodde på var det ungdomar

där. När jag flyttade hit var det jättetråkigt att man bor ensam. Här har man ingen att
prata om eller ha trevligt med.” IP3

4.2 Kunskapskällor inom och utanför verksamheten 

Samtliga ungdomar berättar om olika vägar för att skapa kunskap inom olika områden. Det
handlar inte endast om personalen på HVB-hemmet som introducerar ungdomarna till det
snart helt självständiga livet utan också tidigare erfarenheter och andra kontakter. Samtliga
upplevelser också att de har kunskapsbrister inom vissa livsviktiga områden men känner
tryggheten  att  det  finns  personal  som kommer  hinna  lära  dem  det  nödvändiga  innan
ungdomarna fyller 21. 

Från intervjuerna fick man veta att båda boenden som de intervjuade ungdomarna bodde
på  har  respektive  kunskapsprogram  som  ungdomarna  går  igenom  innan  de  flyttar  ut.
Tanken med dessa program är att ungdomar får nödvändiga kunskaper inom olika viktiga
ämnen som exempelvis matlagning, städning, hälsovården, arbetslivet, sociala relationer.
Det  sker i  form av uppgifter  i  en pärm med beskrivningen av ämnen,  viktiga  ord och
praktiska  uppgifter.  Ingen  av  de  intervjuade  ungdomar  har  dock  tagit  så  stor  del  av
programmet.  Anledningen  till  detta  var  att  det  ena  boendet  började  använda  sig  av
programmet  långt  efter  IP1 och IP2 flyttade  ut.IP3 bodde inte  på  gruppboendet  under
tillräckligt lång period innan han fyllde 18 och hann därför inte att jobba med pärmen så
tillräckligt ofta och mycket. 
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4.2.1 Kunskaper från det tidigare livet

Trots det ovannämnda visade det sig att de intervjuade ungdomar lyckades skaffa 
kunskaper på andra sätt antingen före ankomsten till Sverige eller efter flytten till en 
stödlägenhet. Samtliga berättar att de lärt sig en hel del praktiska saker i hemlandet samt 
under själva resan till Sverige. Eftersom det är vanligt att barn börjar jobba i låg 
tonårsålder i Mellanöstern var inte de intervjuade ungdomar heller något undantag. En av 
ungdomarna redan som tonåring flyttade till ett grannland för att jobba. Det påverkade 
honom i sättet som han såg på ansvarstagandet och på att leva ensam. Några av de koder 
som användes för att skapa den här kategorin var följande: barn som vuxen, jobba, fixa 
själv,12-13 år gammal, 11-12 år gammal, klara sig på egen hand, hjälpa varandra på 
resan, resa till Sverige. 

”När man är i mitt hemland, när man är 12-13 år, man bor nästan som en vuxen. Så jag
var 12-13 år när jag började jobba, fixa mat, man fixade allt själv för att jag inte hade
familj. Jag jobbade i [ett annat land]. Det är så.”/IP1

”Första gången jag jobbade var inom byggnad. Jag hjälpte min pappa. Jag var inte så 
gammal, 11-12. Det var inte ett riktigt jobb. Jag hjälpte bara till. Jag vet inte meningen 
med varför jag var där. Det behövs ganska mycket kraft för att kunna jobba där. 
Människor som jobbade där var vuxna och väldigt starka och bar grejer dit och hit. Sen 
jobbade jag inom ett äggföretag. Jag hade inte regelbundna arbetstider utan de ringde till 
mig och sa ”kom på jobbet idag klockan sju.”” /IP2  

Den många månaders resa till Sverige har också varit bidragande till de färdigheter och 
nödvändiga kunskaper som de erhållit för att kunna sedan att klara sig på egen hand. För 
att klara sig under den långa och svåra resan fick man samarbeta med andra och hjälpa dem
som man befann sig med. Det skiljer sig dock om hur man ska klara sig på flykt och hur 
det ska gå till i en lägenhet som man är permanent bosatt i: det ena handlar om överlevnad,
det andra om anpassning och utveckling. Samtliga ungdomar fick inför flytten information 
från personalen på HVB-hemmet om hur en lägenhet skall skötas, om exempelvis 
källsorteringen och städning. Det är något som de inte alltid behöver ta hänsyn till på 
gruppboendet men får lära sig just inför flytten. 

4.2.2 Personalens betydelse 

Från samtliga intervjuer framkom att det finns hjälp att få om man ber om det. IP1 och IP3 
berättar att de båda fick lära sig att laga mat på gruppboendet under tiden de bodde där, 
medan IP2 tycker att det fungerar inte alltid att endast säga till ungdomarna att man får 
komma och be om hjälp, eftersom det inte är tillräckligt motiverande. Brist på 
motivationen kan också bero på bristen av förståelsen om vad är viktigt att kunna innan 
man väl hamnar i en situation då det blir aktuellt. Koderna som den här kategorin 
sammanfattades av var följande: hjälpen finns, kom när du vill ha hjälp, kontaktperson, 
kan be om hjälp, personalen lärde. Såhär beskriver IP2 sin erfarenhet:   

”Hjälpen finns om man vill, förstår du. Man får en kontaktperson. Kontaktpersonen har 
uppgift att sätta mål och jobba för de här målen. Ett av målen var att jag skulle lära mig 
laga mat. [En kvinna i personalgruppen] var kock under den tiden och hon sa till mig 
”Kom till mig när du vill lära dig hur man lagar mat”, men jag var inte motiverad, jag 
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kom inte till henne för att lära mig hur man lagar mat. Sen när jag flyttade till en lägenhet 
förstod jag att det funkar inte” /IP2

Samtliga intervjupersoner uttrycker tryggheten med att HVB-hemmets personal finns 
tillgänglig om det skulle uppstå något problem eller frågor. De nämner sin önskning att 
hinna prata både med sina kontaktpersoner och socialsekreteraren innan de fyller 21 för att 
få information och lära sig det nödvändiga. Att veta att det finns någon man kan vända sig 
till är en trygghetsfaktor. IP3 berättar några exempel på hjälpen som han fick från 
personalen vid olika tillfällen vilket i sin tur skapar en intryck att ungdomarna verkar få 
vissa viktiga kunskaper sporadiskt och beroende på slump. 

Ett exempel på detta är när personalen upptäckte att IP3 överdoserar tvättmedel och 
förklarade för honom hälso- och miljörisker och lärde honom hur man egentligen skulle 
göra. Han undrar om han skulle fortfarande tvätta på ett felaktigt sätt om inte personalen la 
märke till hans sätt den gången. 

4.2.3 Alternativa kunskapskällor 

Det visade sig att ungdomarna hade fortfarande kunskapsbrister inom vissa områden där
tidigare  erfarenheter  eller  information  från  personalen  inte  räckte  till  eller  inte  hunnit
skaffas. Det vanliga som förekommer då att de lär sig från andra ungdomar som bor i en
lägenhet,  från  andra  invandrare eller  från  på  internet.  Från  ungdomarnas  berättelser
framkom sådana koder som lärde sig själv, lärde sig från andra killar, en kompis hjälpte,
internet, recept, prova sig fram, tips från en kompis.  

”Jag lärde mig att tvätta kläder på boendet. Sen fanns det inte alla grejer. Sköljmedel 
fanns inte där, men efter att jag flyttade ut då lärde jag mig från andra killar att det finns. 
Första gången jag handlade på Willys letade jag efter sköljmedel. Jag fick veta från andra
killar ”köp den, den är bra, kläderna blir mjuka”. Så här lärde mig.”/IP2

”Från början kände jag inte riktigt att jag skulle klara mig, och sen flyttade de mig med en
kompis, så vi bodde i ett år tillsammans och så de hjälpte personalen från boendet till. Om 
det till exempel någonting som jag inte kunde, kanske han kunde. Vi hjälpte varandra. 
” /IP1

IP2 som inte kunde laga mat när han flyttade till en stödlägenhet fick mycket hjälp av 
internet när det gällde recept och matlagning. 

”När jag flyttade ut till lägenhet blev jag tvungen att lära mig hur man lagar mat.  Jag 
gick på internet och skrev där. Det finns recepter. T.ex. hur man lagar mina 
hemlandsrätter. T.ex. ghormeh sabzi, det är en maträtt. De har beskrivit såhär lagar man. 
Jag följde upp, vissa gånger misslyckades jag, men till slut gick det bra. Jag lärde mig 
laga mat.” /IP2

4.3 Ovissheten inför framtiden

Samtliga intervjuade ungdomar uttrycker oron över ovissheten inför tiden när de fyller 21
år och kommer att skrivas ut från verksamheten. Det finns uppenbara brister i kunskaper
om hur man ska klara sig på egen hand och oron i samband med det. Vem man ska vända
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sig till  om man behöver hjälp är det osäkert,  men samtidigt  finns det  hopp om att  det
fortfarande finns tid att hinna lära sig och få all information innan man fyller 21. 

Som det framkom tidigare lär sig ungdomarna mycket från andra ungdomar som har varit i
samma situation tidigare. Verksamheterna som ungdomarna tillhör till, är relativt nya och
det har därför inte hänt än att någon av ungdomarna fyllt 21år och blev utskriven på grund
av åldern. 

”Det är ingen av killarna som fyllt 21. Jag vet att all hjälp kommer att försvinna när man
är 21,  men det  är ingen kille  som har den här situationen så jag kan inte  berätta så
mycket. De första personer som utsätts för nya situationer, de blir drabbade. Sen vi, som
kommer att bli drabbade sen, vi lär oss.” /IP2

4.3.1 Ekonomi och bostad 

Alla  ungdomar  påpekar  att  de  av  olika  anledningar  inte  fick  kunskaper  om hur  man
exempelvis  hyr  bostad.  Lägenheter  som  de  alla  bor  i  för  tillfället  är  så  kallade
”stödlägenheter” eller  ”träningslägenheter” som tillhör  verksamheten.  De betalar varken
hyran eller andra avgifter utan köper endast mat, kläder och annat för eget bruk. Eftersom
deras ekonomiska tillgångar är begränsade och består av försörjningsstöd och bidrag från
CSN finns det oro om hur de kommer att få det att fungera när de kommer att vara tvungna
att  betala  hyran  själva  och  framförallt  hitta  en  bostad.  Föreställningarna  om  vilka
ekonomiska tillgångar man kommer att ha efter att man fyllt 21 år samt hur man söker
bostad var inte så stora hos ungdomarna och vissa av dem uttryckte också oron att det kan
bli svårt att hitta en bostad på grund av att man är invandrare. Koder som var aktuella för
att skapa den här kategorin var betala hyran själv, CSN, försörjningsstöd, 21 år, svårt för
invandrare, räknas inte som svensk.  

”Bostadsbristen ökar varje år och det är svårt att få tag i bostad. […] Jag har kontakt med
många invandrare och vissa av dem bor tillsammans för att de inte hittar lägenhet. Det är
ett problem som nästan alla invandrare har, bostad, de vet inte hur systemet fungerar. Det
är ju svårt för invandrare att få bostad. De ger inte lika lätt bostad för invandrare utan vill
helst hyra ut till en svensk. ” IP2

IP2 berättade också om en kompis som berättade för honom om hemsidor där man kunde
ställa sig i kön och om hur det fungerade men ingen sådan information framkommit från
HVB-hemmet, vilket han anser som något som borde förbättras. Det framkom också oro
över situationen med Sverige och främlingsfientlighet som kan uppkomma på grund av
ungdomarnas ursprung. IP2 berättar exempelvis om sin oro att bli behandlad annorlunda på
grund av att han kommer från ett annat land och att det i sin tur kan påverka hans och
andra invandrarnas möjligheter  i  Sverige.  Det är  dock något som framkom endast i  en
intervju och bedömdes därför  att  sakna tillräckligt  med underlag för att  skapa en egen
kategori av detta. Det nämns istället här, under kategorin  Ekonomi och bostad,  eftersom
oron för diskriminerande behandling förknippas mest med möjligheter att skaffa bostad
och ha samma möjligheter som andra i samhället. 

IP1 och IP3 berättade om sina planer att diskutera alla viktiga frågor med sina tilldelade
kontaktpersoner och socialsekreterare innan de fyller 21 år för att hinna få all information
de kan tänkas sig behöva.  
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4.3.2 Utbildning 

En viktig fråga som samtliga intervjuade ungdomar funderar mycket på är utbildning. De
funderar om vilken utbildning passar bra för dem och kommer att ge bra möjligheter för
kunna i framtiden skaffa ett jobb. Samtliga är medvetna om hjälp från studievägledare som
de kan få på skolan men det finns fortfarande oro om att välja rätt och behovet att kunna
rådfråga någon som man litar på. Koderna som fanns med i denna kategori är  att hitta
jobb, utbildning, välja rätt, utbildning som är bra både i Sverige och i Afghanistan. 

”Jag tänker mycket på det här. Jag försöker att bli klar med min utbildning så fort som
möjligt för att någon gång måste jag flytta ut från den här verksamheten och kommer inte
längre få hjälp.  Det jag oroar mig mycket för är att  få jobb efter min utbildning. Jag
försöker utbilda mig till någonting, men jag har inte så mycket tid på mig.” /IP2

IP1 berättade om sin oro om vilken utbildning är bäst att välja om man sedan vill hitta jobb
så fort som möjligt och kunna också eventuellt vikariera under studietiden. IP3 i sin tur
nämner att det är viktigt för honom att välja en utbildning som kan vara tillämpbar även i
hemlandet om eventuell återvandring kommer att vara aktuell.

5. Analys

I det här kapitlet kommer det framkomna resultatet att granskas och analyseras utifrån den
tidigare forskningen som presenterades i kapitlet  Kunskapsöversikt  och den här studiens
syftet. Vissa bitar i resultatet ledde till att några nya frågor väcktes och därför bedömdes
det som att stöd från ytterligare forskning kunde behövas för att analysera det och därför
kommer  ett  nytt  begrepp att  nämnas som inte  var planerat  att  finnas  med från början.
Många svar i resultatet går in varandra och därför kommer inte uppdelningen enbart utifrån
frågeställningarna att ske. Analysen kommer därför att ske med hjälp av  sammanfattade
med hänsyn till syftet och frågeställningarna rubriker för att ge texten tydligare struktur.
Underrubrikerna blir därför följande: Från gruppboende till stödlägenhet där ungdomarnas
upplevelser kommer att analyseras, När de fyller 21 år där ungdomarnas förväntningar och
tankar om framtiden kommer att tas upp, Den administrativa tröskeln i praktiken  där det
kommer att tas upp hur regelverket fungerar med hänsyn till ungdomarnas situation.

5.1 Från gruppboende till stödlägenhet 
Ungdomarna  beskriver  övergången  från samhällsvården  till  det  självständiga  livet  som
övergången från att vara barn till att vara vuxen. För att räknas som självständiga vuxna
människor  saknar  de fortfarande vissa egenskaper,  sådana som exempelvis  ekonomiskt
oberoende och etablering i arbetslivet. De befinner sig i någon sorts övergångsperiod som
är någonstans mittemellan barndom och vuxenlivet. Inom forskning kallas det ”emerging
adulthood” som är en period som omfattar perioden från sena tonåren till ungefär 25 års
ålder. Det som är kännetecknande för den här perioden är att ungdomarna är så att säga
halvvägs till vuxenlivet men har fortfarande  många viktiga beslut att fatta (utbildningsval,
partnerskap, familjen, jobb) (Arnett, 2006). 

Enligt samma forskning har övergången till vuxenlivet skjutits på över generationerna och
många viktiga livshändelser skjuts därför också på. Att skaffa familj, utbildning och jobb
inträffar statistiskt sett senare i livet (Arnett, 2006). Ungdomar i den här studien, som andra
ensamkommande flyktingbarn och andra placerade ungdomar inom svensk samhällsvård
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hamnar i en sådan ”mittemellan period” men de har fortfarande många frågor och beslut att
handskas med eftersom de har inte lika många möjligheter och stöd som ungdomar som
bor med sin familj. De förväntas kunna klara sig som vuxna när de fyller 21 trots att de inte
riktigt befinner sig där än. 

5.2 När de fyller 21 år

Man kan tydligt se att samtliga ungdomar uttrycker oro inför ovissheten i samband med
tiden när de fyller 21 och kommer att lämna verksamheten. De berättar också att de känner
att de har kunskapsbrister nu och inom områden som de kommer att beröras av i framtiden,
sådana  som bostad,  försörjning,  arbete  och  utbildning.  Med  hänsyn  till  resultatet  som
framkommit  i  Höjer  & Sjöbloms  (2014)  tidigare  forskning  om ungdomar  som lämnar
samhällets  vård kan man  se tydliga  likheter  mellan  svårigheter  som svenska placerade
ungdomar och ensamkommande ungdomar möts av vid utskrivningen från verksamheten
på grund av ålder. Ensamkommande ungdomar kan dock också ha brister i de praktiska
kunskaper som kan anses som något ”medfött” hos svenska ungdomar för att man lär sig
det  hemifrån  eller  från omgivningen  redan från  barndomen.  Funderingar  om ekonomi,
bostäder,  utbildningen  och  jobb  är  aktuellt  såsom  för  svenska  ungdomar  som  för
ensamkommande. De intervjuade ensamkommande ungdomar uttryckte dock också oro för
risker att bli diskriminerade på grund av deras bakgrund. De funderar på det redan nu när
de exempelvis diskuterar att det kan vara svårare för en invandrare att hyra bostad. Man
kan inte heller utesluta risken att de kan bli utsatta för diskriminering i andra sammanhang
än bostadssökning. Precis som svenska (och även ungdomar i andra länder) som lämnar
institutionsbaserad  samhällsvård  löper  de  större  risk  att  hamna  i  utanförskap  och
exempelvis ha det svårare att etablera sig i arbetslivet. 

Med tanken på att vissa ungdomar hinner fylla 21 innan de är klara med gymnasiestudier
måste de lösa sina bostads- och försörjningsfrågor på egen hand trots att de fortfarande inte
har möjligheten att arbeta och försörja sig på något annat sätt än bidrag. Åldern är en slags
administrativ tröskel som inte alltid är synkroniserad med ungdomens studier eller social
utveckling. Man kan också medräkna att ensamkommande ungdomar tappar dessutom ett-
två år på att lära sig svenska innan de kan börja gymnasiestudier och hinner därför inte i
vissa fall  ens  avsluta  sina studier  på grund av att  de inte  kan försörja sig och studera
samtidigt. Tidigare forskning har visat att placerade ungdomar har svaga resultat när det
gäller  utbildning  och att  det  även försämras  när  de  inte  har  möjlighet  att  avsluta  sina
studier innan de ”växer ur” samhällsvården (Jackson & Cameron, 2012). 

5.3 Den administrativa tröskeln i praktiken 

Socialstyrelsen har tidigare upptäckt att det finns brister i HVB-hem för ensamkommande
flyktingbarn gällande dokumentation och måluppföljningar (Fälldin & Strand, 2010). Att
ungdomar verkar få vissa kunskaper sporadiskt och beroende på slump kan vara ett tecken
på  ett  bristande  system  i  förberedning  av  ungdomarna  inför  det  självständiga  livet.
Däremot verkar ungdomarna ändå fått vissa livsviktiga kunskaper som de klarar sig med i
dagsläget och det finns tillgängliga möjligheter för att få hjälp inför nästa steg i deras liv. 

Enligt  Socialstyrelsens bestämmelser  skall  kommunen (och mer specifikt  HVB-hemmet
och socialtjänsten) ha barnets bästa i fokus och utforma individuella insatser baserade på
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barnets  behov  (Socialstyrelsen,  2013)  vilket bekräftas  även  av  ungdomarnas  egna
berättelser  av  den  hjälp  de  kan  få  och  vet  att  de  kan  få  om de  behöver.  Risken  att
ungdomarna  inte  kommer  att  be  om  hjälp  kvarstår  dock.  Som  en  av  de  intervjuade
ungdomar berättade kan det förekomma att man helt enkelt inte förstår vikten av att be om
hjälp för att  lära sig och inser det inte förrän det är  för sent.  Enligt  Wade (2011) kan
ensamkommande ungdomar ha svårigheter att uppfatta alla formella aspekter de måste ta
hänsyn när de lämnar samhällsvården. Det kan ligga i både oförståelsen av kunskapernas
betydelse eller helt enkelt språkliga hinder. Att bli insatt i välfärdens system och detaljer
kan vara krävande och därför kan det innebära att dessa ungdomar behöver särskilt stöd
och hjälp för att inte känna att de tappade greppet om sitt eget liv. Problemet kan också
ligga  i  att  de  behandlas  av  verksamheten  som  barn  och  därför  läggs  inte  fokuset  på
övergången till det vuxna livet förrän det är dags att flytta. 

Om  de  ensamkommande  ungdomarna  är  inte  tillräckligt  insatta  i  det  administrativa
systemet om vad händer efter att de fyllt 21 år och inte förstår alla risker och förändringar
som det kommer att innebära, kan det leda till  många oönskade konsekvenser både för
ungdomarna och för inblandade personal. Exempelvis kan man ta hänsyn till teorier om
PSTD, Posttraumatiskt stressyndrom, (Smid m fl, 2011) hos ungdomarna som kan triggas
igång av starka känslor och stress exempelvis vid en sådan hastig förändring, men eftersom
det fortfarande är svårt att förutse kan man i alla fall förebygga det. 

Eftersom den vanligaste  anledningen till  att  ensamkommande flyktingungdomar  lämnar
HVB-verksamheter är att de blir för gamla för att vara kvar kan man ifrågasätta hur mycket
hänsyn  tas  egentligen  till  deras  mognadsnivå.  Som Anghel  (2011)  och  Wade  (2011)
påpekar  i  sina  studier  är  det  vanligt  att  övergången  till  det  vuxna  livet  sker  betydligt
hastigare hos placerade ungdomar än vad det gör för ungdomar som bor hemma. Placerade
ungdomar har därför ingen sådan praktisk möjlighet att dröja med flytten eller starten på
det självständiga livet utan blir så att säga ”frisläppta” så fort de fyller 21 år. Med detta i
beaktning kan man vända sig till slutsatser som Arnett (2006) beskriver i sin studie om
”emerging  adulthood”  om  att  övergången  till  det  vuxna  livet  skjuts  på  bland  dagens
ungdomar och att fler viktiga livsbeslut kommer att fattas betydligt senare i livet än vad det
gjorde i tidigare generationer. Det är med villkor att man har möjligheten att ”vänta in”
sina beslut vilket är inte säkert att de ensamkommande flyktingungdomar har när de i stort
sett tvingas att leva ett vuxet liv endast på grund av att de fyllde 21 år. 
 

6. Diskussion

Det  här  en det  avslutande kapitlet  av uppsatsen  och här  kommer  studiens  resultat  och
slutsatser att sammanfattas och diskuteras. Det som kommer att tas upp är Studiens resultat
och betydelsen för socialt arbete, Studiens begränsningar samt sista orden under rubriken
Vårt gemensamt ansvar. 

6.1 Studiens resultat och betydelsen för socialt arbete

Studiens  resultat  visar  att  ensamkommande  flyktingungdomar  har  förekommande
kunskapsbrister inom vissa praktiska områden och det leder till  att de upplever sig inte
tillräckligt förberedda inför att lämna verksamheten för ett självständigt liv. 21 års ålder
verkar  vara  en  tröskel  till  ovisshet  som  kräver  mycket  förberedning  och  stöd.
Socialtjänsten och HVB-verksamheter följer oftast riktlinjer som behöver revideras i och
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med att det sker förändringar av behovsområden för att kunna ge mer individanpassad stöd
än  bara  enligt  riktlinjer  och  bestämmelser.  Om  det  är  känt  att  det  är  viktigt  för
ensamkommande (såsom för andra placerade ungdomar) att avsluta åtminstone gymnasial
utbildning borde det införas fler sätt för att ge dem möjlighet att avsluta sina studier och
inte behöva avbryta för att de fyller 21 och inte längre får stöd från samhället. 

Eftersom  det  är  en  stor  (och  ökande)  grupp  i  vårt  samhälle  är  det  viktigt  att  ha  ett
fungerande  system  för  att  förbereda  ungdomarna  och  kunna  ge  dem  de  nödvändiga
kunskaper för att de ska kunna leva som självständiga individer. Det är viktigt både för
dem som individer  samt  för  samhället  på  makronivån. Många  forskare  har  diskuterat
sambandet  mellan  individ-  och  samhällsnivå  och  hur  exempelvis  våld  mot  individen
avspeglar egentligen situationen inom samhället och tvärtom. Om dessa ungdomar hamnar
i en utsatt eller farlig situation efter att de lämnat samhällsvården och inte lyckats etablera
sig,  kan  det  kosta  mycket  för  samhället  i  form  av  sådana  åtgärder  som  exempelvis
medicinsk  vård,  omhändertagande,  försörjning  eller  andra  hjälpinsatser.  Det  i  sin  tur
kommer att signalera att det finns ett bristande system som inte var tillräckligt för att dessa
ungdomar skulle lyckas med sitt liv på egen hand. 

Verksamheterna utvecklas och nya ungdomar som anländer dit får andra insatser som är
baserade på tidigare  erfarenhet.  För att  både HVB-verksamheter  och socialtjänsten  ska
kunna erbjuda de bästa och lämpliga hjälpinsatser behöver man reflektera över tidigare
arbete  och  analysera  för-  och  nackdelar  för  att  kunna  förändra  något.  De  intervjuade
ungdomar hade andra förutsättningar än vad ungdomar som bor på boenden i dagsläget
har. Förhoppningsvis kommer de att ha en mer genomarbetad förberedning inför deras tid
att lämna verksamheten tack vare verksamhetens tidigare erfarenhet. Exempelvis, sådana
viktiga frågor som bostadssökning, kan vara av värde att lägga mer fokus på. Inte endast
för att det är inte så enkelt i vanliga fall utan också på grund av risken att det kan vara
svårare för ensamkommande ungdomar att hitta bostad på grund av den upplevda risken av
diskriminering. Hjälp med att skaffa uppfattning om utbildningsvalet kan också vara en
sådan sak som det borde läggas mer fokus på med tanken på att det är något som kan vara
av avgörande slag i  dessa ungdomarnas  liv.  Eftersom de kommer  från så blandad och
ibland så annorlunda bakgrund men samtidigt har levt och klarat sig på egen hand under en
lång period innan de hamnade i Sverige, kan de uppfattas som mogna i vissa aspekter men
det behöver inte betyda att de har de nödvändiga praktiska kunskaper och färdigheter som
gäller eller kan tillämpas i Sverige.

6.2 Studiens begränsningar 
Den här studien har för liten omfattning för att kunna generalisera resultatet till en mycket
större population. Det var endast tre intervjupersoner som alla kom från samma land och
bodde inom samma län. För att göra en studie med mer omfattande resultat krävs en större
skala av forskningen och mer resurser. 

Eftersom forskaren  och  forskningsdeltagarna  tillhör  olika  etniska  grupper  kan  ”socialt
förväntade” svar förekomma i intervjuerna (Wallin & Ahlström, 2005). Sådana svar kan
vara svåra att upptäcka om inte forskaren är medveten om ungdomarnas egentliga situation
och kan därför ha vissa förkunskaper om vad som kan sägas. Det är dock fortfarande inte
säkert att det går att utesluta det helt. 
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Studiens resultat visar vissa kopplingar till tidigare forskning om ”leaving care” trots att
det var endast tre personer som deltog. Det krävs fortfarande mer forskning för att få en
bättre bild över målgruppens behov och utifrån det skapa riktade stöd och åtgärder. 

6.3 Vårt gemensamt ansvar 
I  denna  studie  framkom  vilken  viktig  roll  personalen  kan  spela  för  ungdomarnas
förberedning inför det självständiga livet samt hur mycket ansvar läggs på de själva.  Det
är dock inte enbart ungdomarnas eget och HVB-hemmets personals ansvar att förbereda de
inför det självständiga livet. Personalen följer framförallt riktlinjer som kommer från högre
instanser men behöver fortfarande revideras utifrån det som sker ”på fältet”, det vill säga
från personalens och ungdomarnas erfarenhet. De beslut som dessa ungdomar kommer att
fatta inom en väldigt kort tidsperiod kan komma att vara avgörande för deras framtid och
det är därför av stor betydelse hur de fattas och hur mycket stöd de får. 

Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som är del av vårt samhälle och det enda stödet
för  att  starta  ett  nytt  liv  här  är  samhällsvård  och dess insatser.  Det  finns  utrymme för
utveckling  av  verksamheter  och  ju  fler  av  ungdomarna  som  går  igenom
övergångsprocessen desto mer kunskaper om detta skaffas. Hur bra de ensamkommande
flyktingbarn klarar sig sedan på egen hand är ett tecken på hur bra samhällsvården lyckas
förbereda dem. Om deras etablering misslyckas löper de större risk för att hamna inom
samhällsvårds synhåll igen på grund av större risk av arbetslöshet, ekonomiska problem,
missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa. Förutom att de kommer att lida av det som individer
skapar det också problem för samhället både på den hälsomässiga och ekonomiska nivån.
För att  vi  ska kunna skapa ett  friskt samhälle  byggd av välfungerande individer  är  det
viktigt  att  ha insyn i  de olika  utsatta  gruppernas  situationer.  Som socialarbetare  är  det
viktigt att kunna tyda de praktiska behoven som döljer sig mellan raderna i myndigheternas
riktlinjer och se individer bakom alla fall som man får jobba med. Det behövs ett aktivt
samarbete och utbyte mellan de olika aktörerna som skapar och som följer riktlinjer för att
förbättra  och underlätta  övergångsprocessen såsom för ungdomarna som för personalen
som hjälper dem. ”Som man bäddar får man ligga” säger man i folkmun. ”Som man startar
får man leva” kan vi avsluta här. 
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