
Lorem 
ipsum dolor
sit amet

Anna Gärdegård
170921



Norden
• 5 länder inkl Färöarna, Åland och Grönland

• 26,5 miljoner invånare

• 9 språk
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Nordens välfärdscenter

En institution under Nordiska ministerrådet

Sammanställer information och forskning och arrangerar

internationalla konferenser och seminarier kopplade till aktuella
välfärdsfrågor
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Agenda

• Om projektet

• Fakta och siffror

• Skillnader och likheter mellan länderna

• Forskning om mottagande

• Några lärande exempel från kommuner i Norden
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UNHCR GLOBAL TRENDS FORCED DISPLAYCEMENT  IN 2016
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2016 Unaccompanied minors in EU 
member states  

EC.EUROPA.EU/EUROSTAT 7
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Andel ensamkommande av totala 
antalet asylsökande barn 2011-2016
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Country of origin
2015
― Afghanistan

― Eritrea

― Syria

― Iraq

― Somalia
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Internationella migrationens betydelse 
för befolkningstillväxten 2011-2016

Befolkningstillväxt oavsett invandring

Befolkningstillväxt pga invandring

Befolkningsminskning oavsett invandring



Hur har länderna arrangerat 
mottagandet av ensamkommande?
• Asylprocessen 

• Rätt till sociala insatser, skola, 
hälso-sjukvård, fritid 

• Vad händer när man fyller 18 år?

• Insatser och rutiner för barn 
som försvinner

• Skillnader och likheter

• Några lärande exempel



Ensamkommande per 
100o barn 

Särskilda mottagningskommuner i alla länder 
utom Sverige

I vissa kommuner (glesbefolkade) utgjorde
ensamkommande 10% av barnen

För hela Norden 8 per 1000 barn, dvs 8 promille



Skillnader
• Antalet 

• Asylprocess Finland, Island

• Alla kommuner eller mottagningskommuner? Sverige

• Den dagliga omsorgen och boendet. Socialtjänstens ansvar i Sverige
med liknande ordning i Norge upp till 15 år.

• Olikheter gällande skolplikt men rätt till skola i alla länder
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Likheter
• Föränderligt område med genomförda och pågående lagändringar i 

samtliga länder - inkl Island

• Majoriteten av ensamkommande barn som ansöker om 
uppehållstillstånd får det i någon form – tillfälliga tillstånd vanligare

• Det har tagit längre tid än vanligt att få ett beslut –längst väntetid Sverige

• Särskilda boenden arrangeras, vanligast med boenden i olika formen av 
grupphem, på institution eller boenden med familje- nätverksanknytning

• Fosterhem/familjehem används mer sällan som boendeinsats –brist på 
familjehem redan innan

• Möjlighet till familjeåterförening är svår – möjlig vid flyktingstatus 

• Det saknas kunskap om hur många ensamkommande barn som avviker 
och försvinner – arbete pågår för att öka kunskap, framf allt i Norge o 
Sverige
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Likheter
Fritid bärs främst upp av ideella organisationer, NGOs

Tillgång till stöd/insatser efter 18 varierar mellan kommuner. Upp till kommuner att 
besluta. Olika former av etablering/integrationsprogram från 18.

Representant/företrädare upphör 
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Baserad på kvalitativ och kvantitativ data

Följt 12 kommuner

▪ Intervjuer med socialtjänst, lärare, personal 
inom sjukvård, chefer

▪ Intervjuer med ensamkommande

▪ Hem

Fallstudier på mottagningscenter

Enkäter till 

▪ Ensamkommande

▪ Mottagningscenter

▪ Kommuner med ensamkommande

Forskning från Norge om levnadsvillkår för 
barn i asylfasen



Strengths and Difficulties 
questionaire (SDQ)



During the asylum situation -
UMA
More than one half of  children and youth report emotional 
problems

▪ Worries

▪ Depression

▪ Nervousness

▪ Fear

▪ Head ache and stomach pains

Main conclusion – unaccompanied minors are in need of closer 
follow-up, more support from adults and assistance to handle 
emotional challenges

(Berg og Tronstad, 2015)



3 types of municipalities

• Keeing close 

Focus is on emotional need of adult contact, empazise care, proximity 
and close follow-up, a lot of interventions given

• Both

Sees UM as both dependent and independent

Continuous assessment and adaptation of care according to needs

• Independent

Sees UM as independent and resourseful, limited access to 
interventions, leaves a lot to UM themselves to sort out



Lärande exempel

Boende - Strukturerade insatser för stöd till självständighet - Utsluss, 
Örebro kommun 

Asylprocessen, avslag, återvändande – Metoder och förhållningssätt att
tala om detta, Strömsund kommun

Fritid & socialt stöd - Ensamkommandes förbund

Hälsa Filmer och information på flera språk om kroppen, sex och hälsa 
www.youmo.se

Skola - Thor Heyerdalgymnasiet, kombinationsklass, få skolavhopp klarar 
gymnasiet 

Barn som försvinner - Nationell guide/riktlinjer med vem som gör vad och 
när ensamkommande försvinner
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Lärande exempel

Asylprocess Tar hjälp av socialarbetares bedömning av barnets bästa i 
asylprocess

Socialarbetare i skolan och insatser även efter 18, Espoo kommun

Fritid - Frivilligorganisationer som stödjer möjlighet till fritidsaktiviteter 
fritidspuljen.flygtning.dk/om-os
https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/

Asylprocessen - Genomför asylprocess inom ”Barnahus” 

Företrädare – Professionell företrädare (socialarbetare)
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Projektet 2017-2018 Nyanlända barn och
unga i Norden

Från 2017 omfattar projektet även nyanlända barn och ungdomar som 
kommer med sin familj och fokus mer på integration 

Föräldrastödinsatser till nyanlända familjer

Skolförberedande och andra tidiga insatser till nyanlända barn

Skolan som arena för inkludering - vad säger forskningen?

Lärande exempel från kommuner och organisationer
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Nordiskt 
samarbete om 
integration



nordicwelfare.org

Tack, Kiitos!

Anna Gärdegård

Projektledare

anna.gardegard@nordicwelfare.org

+ 46 70 2655652

Nordens välfärdscenter
Nordic Welfare Centre, Box 1073, SE-101 39 Stockholm
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