


 



Den här rapporten är slutrapporten för utvärderingen av projektet ”Sexuell och reproduktiv 

hälsa – insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid EKB-hem och ungdoms-

mottagningar” under året 2018. 

 

Intervjuer har genomförts med personer som på olika sätt är involverade i projektet; kurator 

gymnasieskola, integrationssamordnare Länsstyrelsen, socialpedagog kommun, hälso- och 

sjukvårdstrateg regionen, kuratorer ungdomsmottagning, barnmorskor ungdomsmottagning, 

projektledare samt deltagande ungdom. Information via epost har inhämtats från verksamhets-

ledare för en enhet för ensamkommande barn. 

 

Utvärderingen har gjorts utifrån en pedagogisk förklarings- och handlingsinriktad utvärde-

ringsmodell där utfallet sedan värderats mot ett teoretiskt perspektiv; ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande samt med hjälp av begreppen empowerment och health literacy. 

 

Den genomgående bild som framträtt är att projektet är uppskattat och viktigt. Projektledaren 

har fått mycket beröm för sin kunskap och kompetens inom området och för sitt sätt att möta 

ungdomarna. Personalen vid ungdomsmottagningen menar att de inspirerats av projektledaren 

och har lärt sig ett nytt pedagogiskt förhållningssätt för att möta dessa ungdomar. 

 

En annan, lika genomgående bild, är att kommunikationen i projektet har varit dålig med flera 

oklarheter och dubbla budskap. Det har varit ostrukturerat. Det har varit svårigheter i sam-

arbetet med skolorna och en osäkerhet i om ungdomarna kommer att dyka upp på informa-

tionsträffarna eller inte. Tolkningen har också stundtals varit problematisk. 

 

Projektledaren och projektet har varit flexibla och kunnat anpassa sig efter ändrade förut-

sättningar och behov. Bedömningen är att projektet har nått sina mål om ökad kunskap både 

för ensamkommande ungdomar och för personal på ungdomsmottagningar. 
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Utvärderingen inleddes i januari 2018 efter ett möte med projektledaren Farhad Khaghani, 

projektassistent Emma samt Camilla Falk, hälso- och sjukvårdstrateg Region Halland i 

oktober 2017.  Vid detta första möte diskuterades utgångspunkter för utvärderingen, som är 

tänkt att följa en pedagogisk förklarings- och handlingsinriktad utvärderingsmodell (Franke-

Wikberg, 1990) som innebär följande: 

 

 Hitta skäl till varför utfallet blev som det blev 

 Relaterar resultatet till de processer och förutsättningar som beskrivits 

 Ange vad som måste ändras och vad som bör åtgärdas 

 Utfallet ska värderas mot ett teoretiskt perspektiv 

 Ha helheten för ögonen 

 

Figur 1 visar en modell för utvärderingen där samhällsförändringar samt ramar och förut-

sättningar är viktiga delar att beakta i utvärderingsarbetet.  Dessa delar beskrivs mer nedan. 

 

 
 

Figur 1. Modell för en pedagogisk förklarings- och handlingsinriktad utvärdering. 

 

Det är viktigt att se till helheten när det gäller utvärderingar gällande projekt som initieras och 

genomförs utifrån förändringar i samhället och som påverkas av samhället och de förutsätt-

ningar som finns (t.ex. Bauman & Nutbeam, 2014; Lundahl & Öquist, 2002; Vedung, 2009; 

Winroth, 2017). Bauman och Nutbeam (2014) samt Winroth (2017) poängterar kontextens 

betydelse; att lokala och externa faktorer kan ha betydelse för projektets genomförande och 

dess resultat. Inom området hälsa och hälsofrämjande talas det ofta om ett helhetsperspektiv, 

ett holistiskt perspektiv på hälsa (Scriven, 2013); att se hela människan och även omgivande 

faktorer. Inom systemteori finns en kategori som benämns sociala system (Lundahl & Öquist, 



2002), där man också talar om ett holistiskt perspektiv och menar att situationer förstås bäst 

då de studeras från alla sidor. 

Syftet med utvärderingen är att besvara huruvida projektets mål uppfyllts samt relatera 

resultatet till ramar och förutsättningar. 

Nedan beskrivs kortfattat det teoretiska perspektiv och begrepp jag valt att utgå ifrån i den här 

utvärderingen, och som jag kommer att diskutera resultatet utifrån. Insatserna i det här 

projektet bygger på att några ska lära sig något. Då är det lämpligt att fundera på frågor som 

”Vad är kunskap?” och ”Hur lär man sig bäst?”. Ett sätt att se på de frågorna är genom ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, som beskrivs nedan. Dessutom ska utfallet värderas mot 

ett teoretiskt perspektiv, som nämndes ovan, och sociokulturellt perspektiv på lärande till-

sammans med begreppen empowerment och health literacy har valts till utvärderingens 

teoretiska perspektiv. Projektet handlar om ungdomar som dels behöver få kunskap om 

sexuell hälsa, men också bli stärkta i sig själva att kunna fatta välinformerade beslut om sin 

egen hälsa och veta vart de kan vända sig för att få stöd. Därför har just den här teoretiska 

referensramen valts. 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det fokus på aktivitet, vad människor gör, snarare 

än att lärande är något som kommer inifrån individen själv (Säljö, 2000). Ursprunget till det 

sociokulturella perspektivet är den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934). Den främste 

förespråkaren och auktoriteten i Sverige inom detta område är Roger Säljö, professor i 

pedagogik vid Göteborgs universitet. Säljö (2000) argumenterar för att mänskligt lärande bör 

förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. Kunskap, menar Säljö (2000), kan 

förstås som ”knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som resultat av 

aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt” (Säljö, 2000, s. 26). I ett socio-

kulturellt perspektiv tänker man sig alltså att lärande inte sker i ett vakuum, utan är beroende 

av den sociala, kulturella och historiska kontexten; sammanhanget i vilket människorna be-

finner sig. Viktiga begrepp här är kultur, kommunikation, språk och artefakter (fysiska red-

skap som vi tar till hjälp då vår kropp och hjärna inte räcker till, t.ex. olika verktyg, olika 

instrument för vägning och mätning, olika former av informations- och kommunikations-

teknologi samt fortskaffningsmedel) (Säljö, 2000). 

Ett annat viktigt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är den närmaste utvecklingszonen 

(zone of proximal developement) som innebär att med lite handledning och stöd från någon 

som kan mer än vi själva, kan vi klara av sådant vi skulle ha svårt att lösa helt på egen hand 

(Säljö, 2000). Det här lärandet är något som sker i den aktuella praktiken – ett situerat lärande 

(Säljö, 2000) – och inte något man kan läsa sig till i en bok. 



Båda dessa begrepp, empowerment och health literacy, är inte helt enkla att översätta till 

svenska och därför används de engelska begreppen. Projektet som har utvärderats har inte 

något tydligt hälsofrämjande fokus, utan insatserna är mer av förebyggande karaktär. Trots 

det vill jag i detta teoretiska stycke inleda med sju vägledande principer kännetecknande för 

hälsofrämjande arbete. Dessa principer; empowerment, participatory, holistic, equitable, 

intersectiorial och sustainable som alla baseras på multistrategy, har sin grund i Ottawa 

Charter
1
. I Tabell 1 nedan ges en förklaring för tillämpning till varje princip och i den följande 

texten tas några av dessa begrepp upp i relation till projektet som utvärderats. 

Tabell 1. Vägledande principer för hälsofrämjande arbete som grund för utformning av 

program, policy och andra organiserade aktiviteter (Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014). 

Princip Tillämpning 

Maktgörande 

Empowerment 

Det ska möjliggöras för individer och lokalsamhället att få mer makt 

över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som 

påverkar deras hälsa. 

Deltagande 

Participatory 

Den/de som är berörda involveras i alla steg i planering, 

implementering och utvärdering. 

Holistisk hälsosyn 

(helhetssyn på hälsa) 

Holistic 

Hälsa ska ses som en helhet och en utveckling av fysisk, mental, 

social och andlig hälsa ska eftersträvas. 

Jämlikhet i hälsa 

Equitable 

Berör och vägleds av jämlikhet och social rättvisa. 

Intersektoriell 

Intersectorial 

Relevanta sektorer och verksamhetsområden ska involveras och 

samverkar. 

Hållbar utveckling 

Sustainable 

Förändringar hos individer och i samhällen ska vara varaktiga och 

kunna fungera även när inledande stödinsatser upphört. 

Flera strategier 

Multistrategy 

Olika ansatser ska användas i kombination, så som policyutveckling, 

organisatoriska förändringar, samhällsutveckling, lagstiftning, 

förespråka, utbildning och kommunikation. 

 

Projektet handlar om hälsa, och hälsa är i stor utsträckning en fråga om makt. Maktfrågan 

gäller för både den egna individuella hälsan och hälsa utifrån ett samhällsperspektiv. Empo-

werment, som har en grund i Paulo Freires (brasiliansk pedagog, 1921-1997) arbete med 

kritiskt medvetandegörande (se t.ex. Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014), är ett grund-

läggande begrepp som lyfter fram maktdimensionen. WHO:s definition av empowerment 

1
 Ottawa Charter for Health Promotion är slutdokumentet efter en konferens som WHO genomförde 1986 – den 

första internationella health promotion-konferensen i Ottawa, Kanada. 



lyder: ”empowerment is a process through which people gain greater control over decisions 

and actions affecting their health” (Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014). I empowerment-

processen ingår delaktighet och deltagande som viktiga delar, och andra karaktäristika är att 

empowerment är mångfacetterat och kontextbaserat. 

För att människor ska kunna få större kontroll över sin hälsa och handlingar som påverkar 

hälsan krävs kunskap och ett medvetande om sin situation. För att kunna fatta välgrundade 

beslut om sin egen hälsa behöver människor kunna söka upp information, förstå den, värdera 

den och hantera den, d.v.s. omvandla informationen till ett praktiskt handlande. Det är det här 

som begreppet health literacy handlar om. WHO:s definition av health literacy översatt till 

svenska lyder: ”Health literacy utgör de kognitiva och sociala färdigheter som bestämmer 

motivation och enskilda individers möjligheter att få tillgång till, förstå och använda infor-

mation på ett sätt som främjar och vidmakthåller god hälsa” (Tillgren, Ringsberg & Olander, 

2014). Frågor att fundera över i hälsoarbete, utifrån ovanstående, kan då vara: Hur ser min 

kommunikationsstrategi ut? Vad vet jag om målgruppens health literacy? 

Metoder för datainsamling är intervjuer, insamling av minnesanteckningar från styr- och 

arbetsgruppsmöten samt observation vid informationsträff med ungdomar, frågeformulär till 

ungdomarna efter informationsträff och en intervju med en ungdom. Projektledaren har varit 

behjälplig med information om projektet samt med kontakter till personer involverade i 

projektet. Det har dessutom varit ett visst ”snöbollsurval” – då intervjuade personer har tipsat 

om andra. De intervjuade personerna arbetar som kurator på skola, kurator på ungdoms-

mottagning, barnmorska på ungdomsmottagning, integrationssamordnare på Länsstyrelsen, 

hälso- och sjukvårdstrateg på Region Halland samt socialpedagog på kommunen.  

Materialet från intervjuerna har sorterats och kategoriserats. Data från frågeformulären har 

sammanställts för de olika områdena som informationsträffen utgår ifrån. 

Sverige och Europa var under 2015 involverade i den största flyktingkrisen i modern tid (SVT 

Nyheter, 2016, 3 oktober). Jag har inte för avsikt här att presentera en mängd siffror, men vill 

ändå nämna några siffror som hämtats från studien av UMO (2016). Av de personer som 

under 2015 sökte asyl i Sverige var 20 % (32 806) ensamkommande i åldrarna 13-17 år. De 

flesta (93 %) är pojkar och länderna de kommer ifrån är främst Afghanistan. 

Ensamkommande ungdomar kategoriseras som en specifik kategori av migranter och asyl-

sökanden eftersom de är minderåriga och är separerade från sina föräldrar eller vårdnads-

havare (Wernesjö, 2011). I litteraturstudien (Wernesjö, 2011) framstod tre sätt på vilka de 



ensamkommande ungdomarna kunde lida av vara separerade från sina föräldrar eller vård-

nadshavare; känslomässig förlust, förlust av en känsla av säkerhet och stöd, samt förlust av 

förebilder. Den här gruppen av ungdomar har visat sig ha en förhöjd risk för att drabbas av 

psykisk ohälsa samt av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) än ungdomar som kommer med 

sina familjer (Curtis, Thompson & Fairbrother, 2018). 

Från kartläggningen 2015 inför projektet framkom att det finns ca 550
2
 ensamkommande barn 

och ungdomar och ca 40 boenden i olika former i länet. På flera håll uppmärksammades 

behov att nå ut till dessa ungdomar. Ungdomsmottagningarna i södra Halland uppmärk-

sammade att målgruppen (13-24 år) hade utökats med nyanlända ungdomar och inledde 

diskussioner på vilket sätt de skulle nå ut till dessa ungdomar. Jag har fått ta del av ett 

dokument, ”Utvärdering av EKB-projektet”, skrivet av personal på ungdomsmottagning i 

södra Halland. Dokumentet innehåller reflektioner angående dessa frågor från perioden våren 

2016, då ett arbete med förebyggande insatser riktat till denna grupp inleddes, till våren 2018 

då ungdomsmottagningen Halland varit en del av projektet, som är föremål för den här 

utvärderingen, under ungefär ett och ett halvt år. 

På nationell nivå hade samtidigt (under våren 2016) UMO (ungdomsmottagningen på nätet) 

fått ett uppdrag av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att undersöka hur UMO.se 

skulle kunna ge information till nyanlända ungdomar (UMO, 2016). Syftet var att via 

webbaserad information inom samtliga UMO:s ämnesområden tillgängliggöra kunskap till 

dessa ungdomar. Materialet skulle vara på lätt svenska samt på de största aktuella språken och 

handla om kroppen, hälsa, sex, relationer, rättigheter, jämställdhet, psykisk hälsa, sociala 

koder samt om möjligheten att ta hjälp (UMO, 2016). Resultatet av detta arbete blev den 

digitala kontaktytan YOUMO
3
. 

Det finns ett förslag att ändra från elva målområden till åtta (Prop. 2017/18:249) där det över-

gripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen. Regeringen menar att detta övergripande nationella mål: 

förtydligar samhällets ansvar för människors hälsa genom att det visar på 

sambandet mellan samhälleliga förutsättningar, som kan påverkas genom 

politiska beslut, och hälsoutvecklingen i befolkningen. Förutsättningar för 

att nå målet är tvärsektoriellt långsiktigt agerande från de flesta sektorer i 

samhället – från det offentliga, från det privata och från det civila samhället 

samt från individerna själva 

   (Prop. 2017/18:249, s. 32f) 

2
 Uppgifter tagna från projektplanen som hänvisar till Migrationsverkets officiella statistik 

3
 https://www.youmo.se/ 

https://www.youmo.se/


Det handlar om att vi alla i samhället behöver hjälpas åt för att skapa förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen genom att tillsammans i olika verksamheter och 

organisationer arbeta långsiktigt med gemensamma mål. 

Det pågår i samhället olika diskussioner, som medier rapporterar om, kring migration och 

ensamkommande ungdomar även om ”flyktingkrisen” inte är lika aktuell längre (SVT 

Nyheter, 2016, 3 oktober). I samband med det kommande valet i september diskuterar 

politiker olika frågor. En fråga som orsakade en hetsig debatt var frågan kring den dramatiska 

ökningen av sexualbrott i Sverige samt om det är migrationen som ligger bakom detta (Afton-

bladet, 2018, 7 maj). Aftonbladet har under våren 2018 gjort en granskning av gruppvåld-

täkter. Justitieminister Morgan Johansson kommenterar granskningen (Aftonbladet, 2018, 9 

maj) och uttalandet från Brå (Brottsförebyggande rådet) om att de öppnat för att göra en ny 

kriminologisk studie av gärningsmäns bakgrund. Morgan Johanssons kommentar till gransk-

ningen, som visar att gärningsmännen är unga och till stor del utlandsfödda, är att det behövs 

mer information. 

Man behöver vara ännu tydligare i budskap som går ut till ungdomar generellt, 

men kanske också speciellt till den här gruppen om vad som gäller i Sverige. 

   (Aftonbladet, 2018, 9 maj) 

Ungefär samtidigt meddelade regeringen att de kommer att ge 3,7 miljoner till RFSU för 

sexualupplysning för nyanlända (SVT Nyheter, 2018, 3 maj). Socialminister Annika Strand-

häll säger att syftet med satsningen är att sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättig-

heter till nyanlända kvinnor, men även att nå männen. Strandhäll hänvisar till att de nyanlända 

kommer från samhällen där helt andra normer och lagar råder än i Sverige och att satsningen 

har sitt ursprung i en kartläggning RFSU påbörjade 2016, och har därmed inte vuxit fram ur 

#MeToo-kampanjen (SVT Nyheter, 2018, 3 maj). 

Diskussionen om samband mellan övergrepp och utländska unga män är inte ny, ytterligare 

exempel kan hämtas från medias rapportering kring sexuella övergrepp i Köln (SVT Nyheter, 

2016, 5 januari) samt från festival i Stockholm (Aftonbladet, 2016, 10 januari), där för övrigt 

händelserna tystades ner av olika skäl. Det var bland annat dessa övergrepp som föranledde 

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU, och Maria Andersson, generalsekreterare 

RFSU, att skriva debattartikeln i Svenska dagbladet ”Ensamkommande bör få sexualunder-

visning” (Ljungros & Andersson, 2016). Författarna menar att då många av de ensam-

kommande pojkarna kommer från samhällen på så många sätt olika det svenska samhället är 

det viktigt med utbildning i frågor kring sex- och samlevnad. 

Sex och samlevnadsundervisning som bygger på en genusmedveten och 

normkritisk bas har visat sig vara en nyckelfaktor för att inte bara stärka ungas 

hälsa utan också motverka könsbaserat våld. Det gäller alla unga oavsett 

bakgrund. Det är en rättighet och en möjlighet Sverige inte får försumma. 

   (Ljungros & Andersson, 2016) 



Det finns ett akut behov bland ensamkommande ungdomar, menar Ljungros och Andersson 

(2016), av sexualkunskap liksom kunskap om alltifrån könssjukdomar och hur man skyddar 

sig till frågor som rör jämställdhet och lagstiftning. 

Debattartikeln fick skarp kritik av Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund, som 

menar att det inte behövs mer sexualundervisning och att det är fel att ”klumpa ihop alla” 

(Bohuslänningen, 2016, 17 januari). Ljungros och Andersson (2016) är tydliga i sin debatt-

artikel med att det inte finns några kopplingar mellan etnicitet och sexuella övergrepp, dock 

menar de att normer och värderingar skiljer sig åt. Omid Mahmoudi håller med om att det 

handlar om makt och maskulinitet, och tillägger: 

Men det finns ingen kulturell skillnad i synen på sexuella övergrepp. Det är helt 

oacceptabelt i alla kulturer. 

   (Bohuslänningen, 2016, 17 januari) 

Samtidigt menar Omid Mahmoudi att det behövs mer information om regelverket; skyldig-

heter och rättigheter i Sverige. 

Under våren fick vi ta del av nyheter angående Migrationsverkets boende på Spenshult där det 

handlade om olika brott och att polisen kallats till platsen 150 gånger sedan boendet öppnade 

och att det var en kraftig ökning under februari och mars i år (SVT Nyheter, 2018, 7 maj a). 

Både polisen och Migrationsverket tror att ökningen av brott och våldsamt beteende kan bero 

på avslagsbeslut på asylansökan samt den långa väntetid som ingår i asylprocessen (SVT 

Nyheter, 2018, 8 maj). Boende själva håller med om att de långa väntetiderna och ovissheten 

är en förklaring till oroligheter och även droganvändning på Spenshult (SVT Nyheter, 2018, 7 

maj b). Det finns dock de som aktiverar sig och erbjuder aktiviteter till andra för att komma ur 

hopplösheten där många enbart sover och äter (SVT Nyheter, 2018, 10 maj). 

Projektledaren har arbetat deltid med det här projektet och personal på länets ungdomsmottag-

ningar har deltagit utifrån den tid de planerat för. För beskrivning hur projektets resurser sett 

ut och fördelats hänvisas till projektledarens rapport. 

De ensamkommande ungdomarna kommer främst från Afghanistan och Syrien, men även 

från andra länder. En del av ungdomarna har varit i Sverige så pass länge att de förstår och 

pratar tillräckligt bra svenska för att förstå informationen på lätt svenska vid informations-

träffen. Andra ungdomar behöver tolk vid tillfällen som dessa informationsträffar. Vid en del 

informationsträffar har det funnits med flera tolkar, eftersom ungdomarna pratar olika språk. 

Detta kan skapa svårigheter vid informationsträffarna; en del av tolkarna översätter inte allt 

som sägs samt kan ibland säga något annat (t.ex. aids istället för hiv). Projektledaren kan en 



del av de språk som talas i Afghanistan och Syrien och har därför uppmärksammat sådana 

problem vid tolkning. En del tolkar har hoppat av från projektet då de förstått vilket ämnet för 

informationen är. 

Projektet har i sin projektplan
4
 delat upp målen beroende på målgrupp; de ensamkommande 

ungdomarna respektive personal vid EKB-hem och ungdomsmottagningar. 

Förbättra och främja ensamkommande ungdomars kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa 

ur flera aspekter; jämställdhetsperspektiv, samhällsperspektiv och ett kulturellt perspektiv. 

 Ökad kunskap om normer, regler och lagstiftning gällande sexuell hälsa 

 Ökad kunskap om anatomi och fysiologi med fokus på att främja sexuell hälsa 

 Ökad kunskap om hur man skyddar sig mot STI
5
, och var det är möjligt att få råd och 

stöd och testa sig 

Öka den interkulturella kompetensen bland personal vid EKB-hem och ungdomsmottag-

ningar, för att de ska kunna erbjuda relevant stöd och säkerställa ett gott bemötande. 

 Ökad kunskap om interkulturell kommunikation och dess påverkan på individnivå och 

gruppnivå 

 Ökad kunskap om sexuell hälsa ur flera perspektiv och kunskap om metoder för att 

lyfta ämnet med ungdomarna 

 Ökad kunskap om strukturer bakom hederskultur och om hederskultur med fokus på 

sexualitet, HBTQ-frågor och våld i nära relationer 

 Kunskap om och konsekvenser av könsstympning 

I projektplanen beskrivs att arbetet kontinuerligt kommer att dokumenteras och följas upp 

med berörda aktörer. Av uppföljningen ska det framgå vilka insatser som genomförts för att 

nå målen och antalet ungdomar respektive personal som fått informationen. I huvudsak ska 

uppföljningen mäta: 

 Om ungdomar bedömer att de fått ökad kunskap i området samt att de känner till vart 

de ska vända sig för att få stöd 

 Om personal bedömer att de fått ökad kunskap i området och om att föra samtal kring 

sexuell och reproduktiv hälsa med ensamkommande ungdomar 
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Projektledaren har ansvarat för informationsträffarna med ungdomarna. Barnmorska (eller 

kurator) från ungdomsmottagningen har varit med. Under våren 2018 hölls informations-

träffarna på ungdomsmottagningarna i respektive kommun. Det var lite olika om ungdomarna 

följdes till ungdomsmottagningen av personal från skolan eller om de gick ensamma dit. 

Ibland var det lärare med på informationsträffen. Det varierade hur många av ungdomarna 

som dök upp på ungdomsmottagningen, en del försvann längs vägen. En anledning till att 

hålla informationen på ungdomsmottagningen var att ungdomarna skulle möta den miljön och 

personalen där för att underlätta för dem att själva gå dit senare. 

Från och med hösten 2018 hölls informationsträffarna ute på respektive skola där ungdomarna 

går. Fördelen med att hålla till på skolan är att det är en känd miljö för ungdomarna och att de 

redan är på plats. Projektledaren har skött kontakterna med skolorna och bokat in informa-

tionsträffarna. Ibland har personal från skolan varit med och lyssnat. På så sätt har de senare 

kunnat följa upp det som startades på informationsträffarna. Det har också kunnat vara så att 

personal på skolan har haft möjlighet att förbereda ungdomarna inför informationsträffen eller 

att ämnesområdet behandlats under andra lektioner, i t.ex. ett temaarbete. I projektrapporten 

finns mer information kring processen. 

Projektledaren har varit lyhörd för ungdomarnas behov och flexibel i sitt upplägg av informa-

tionstillfället. Under hösten 2018 la projektledaren till ett avsnitt om psykisk hälsa som fick 

inleda de kommande informationstillfällena. 

Under rubrikerna nedan beskrivs resultatet från intervjuerna och frågeformulären. Fråge-

formulär delades ut till ungdomarna under de sista minuterna av informationstillfället vid 

sammanlagt sju tillfällen i två skolor i en av kommunerna. Det var fem grupper med endast 

pojkar, en med endast flickor och en blandad grupp. Vid dessa tillfällen hade totalt 60 % av 

ungdomarna tolk. 

En styrka i projektet, som kommit på tal under intervjuer, är projektledarens kunskap och 

kompetens. Ungdomarna kände förtroende för projektledaren och de andra som höll i infor-

mationsträffarna. Legitimiteten och förtroendet kommer utifrån att projektledaren anses ha en 

kompetens såväl i sak som när det gäller skillnader mellan Sverige och de ungas ursprungs-

länder och därmed eventuella krockar kulturerna emellan. En bidragande faktor till projektets 

framgång vilar med andra ord på projektledarens förmåga att nå fram till ungdomarna och 

möta dem där de befinner sig, vilket handlar om en interkulturell kompetens. Den interkultu-

rella kompetensen har betydelse i bemötande, i att kunskapen som ska förmedlas ”når fram” 

och att de unga känner att det finns någon som förstår deras situation. Barnmorskor på 

ungdomsmottagningen menar att det är bra med en man i den här rollen – att det är en man 

som pratar om de här sakerna, då de flesta ungdomarna är pojkar. 

 



Sammantaget är projektledarens kunskap och kompetens en mycket positiv aspekt i projektet, 

som är viktig att förvalta och utveckla. Samtidigt är det denna styrka som också utgör en 

sårbarhet i projektet; att projektet är personbundet.

En samstämmig bild har målats upp gällande kommunikationen i projektet. Det har enligt 

intervjupersonerna varit otydligt och rörigt. Till en viss del kan detta bero på, menade några 

på ungdomsmottagningen, att varken skolorna eller boendena har vid vissa tidpunkter haft 

någon information kring hur många ungdomar det handlar om. Det är svårt för ungdoms-

mottagningen att planera då de inte vet hur många nya ungdomar det handlar om, eller om de 

ska inrikta sig på att ge uppföljande möten till ungdomar som tidigare fått vara med på 

informationsträffarna. 

I början var det också rörigt och svårt att komma igång med projektet. Det var en del tvära 

kast gällande resurser och personal. En intervjuperson hade velat ha tätare kommunikation i 

projektet – ”jag har ingen kontroll på att det rullar på” – och var rädd för att projektledaren 

drog ett för stort lass ensam. En tätare kommunikation hade kunnat lösa små knutar snabbare, 

gett en känsla av att ”vara med”, samt att både verksamheten och projektledaren hade kunnat 

få mer stöttning. 

Personal på ett boende upplevde att de inte hade någon tydlig bild av projektet och menade att 

de saknade en plan för ett kontinuerligt arbete. 

Projektet har arbetat på olika sätt på olika orter i länet tillsammans med de olika ungdoms-

mottagningarna. Det var för några otydligt vilken som var målgruppen – enbart ensam-

kommande ungdomar eller även de ungdomar som kom med sin familj? Intervjupersonen 

menade att de blev osäkra på om de skulle vända sig till både språkklasserna och boenden. 

Det fanns också en osäkerhet i själva upplägget vid informationsträffarna, t.ex. vem som 

skulle betala och ordna med fikat i pausen. Det fanns också oklarheter kring resursför-

stärkningen. Vilken yrkesroll skulle förstärka projektet och vid vilken ungdomsmottagning? 

Det har även varit otydligt vilken roll projektledaren har och skulle ha. 

Det har även saknats strategier för kommunikation till kommunerna. Dels i form av mark-

nadsföring av projektet ut till kommunerna och dels som återkoppling tillbaka in i projektet. 

Det hade varit intressant, menade intervjupersonen, med delrapportering av projektet till 

politikerna med syftet att dels påminna om projektet och dels lyfta fram bra saker och sprida 

ett gott lärande i kommunerna. 

På frågan till de intervjuade personerna om deras definition av ”interkulturell kompetens” 

framkom tämligen samstämmiga svar: 

 En förståelse för olika synsätt man har beroende på sammanhang man kommer ifrån. 

 Förståelse för att kultur och religion påverkar normer och beteende. Och att vi här inte 

ska slå oss för bröstet – det finns inget rätt och fel. Vi ska inte omvända dem. 



 Även om gruppen till synes är homogen med avseende på språk och land kan det vara 

mlättaremycket stora kulturella skillnader mellan ungdomarna. På ett sätt är det lättare 

mycket stora kulturella skillnader mellan ungdomarna. På ett sätt är det lättare för 

projektledaren. Det viktigaste är att ställa frågor till ungdomarna, lyssna och undvika 

att klampa i klaveret. 

 Förståelse för vad världsbilden (historia, tidigare kunskap, tradition och kultur) gör 

med en individ. Med kunskap om detta och på ett pedagogiskt kommunikativt och 

ödmjukt sätt skapa en brygga för att ett möte ska kunna ske. Det handlar om att brygga 

på ett icke-värderande sätt, inte omvända – inte du måste anamma min världsbild. 

Bryggan ska vara ömsesidig; istället för att anamma någons kultur handlar det om att 

skapa nytt. Det är viktigt att använda språk och begrepp på ett ”rätt” sätt. 

Personal från boende menade att material från RFSU var för grovt, både gällande bilder och 

vilka ord som användes. De valde att inte använda detta material, särskilt inte i grupper med 

enbart flickor. Personal på ungdomsmottagning höll med och menade också att RFSU:s 

material är grovt. Under informationsträffarna inom projektet används inte detta material. 

Projektledaren har eget material med sig och vid vissa träffar har material som finns på 

ungdomsmottagningen använts. 

Projektledaren berättade om informationsträffar han planerat som visade sig infalla under 

Ramadan. De inbjudna deltagarna tackade nej med motiveringen att ”man kan inte prata om 

sådant under Ramadan”. 

Frågeformuläret till ungdomarna var uppdelat utifrån samma ämnesområden som informa-

tionsträffarna, d.v.s. kroppen och dess utveckling från barn till vuxen, preventivmedel och 

familjeplanering samt normer och lagar i Sverige. På frågorna om ungdomen förstod 

informationen, bedömde informationen som viktig och upplevde sig ha fått ökad kunskap 

svarade 80-100 % av de svarande ungdomarna ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra” 

inom samtliga tre ämnesområden. Frågan om ungdomen hade mer frågor, inom respektive 

område, efter informationsträffen fick 55-75 % ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 

På frågorna som handlade om ungdomsmottagningen var svaren olika. En del av ungdomarna 

hade tidigare besökt ungdomsmottagningen och svarade att de kommer att gå dit igen om de 

har behov. Några hade inte besökt ungdomsmottagningen och några menade sig inte ha något 

behov än av att besöka ungdomsmottagningen. Samtliga ungdomar fick i samband med 

informationstillfället ändå kunskap om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med. En del 

ungdomar stannade kvar efter informationsträffen för att prata lite till eller boka en tid för 

antingen att testa sig eller för ett samtal med någon på ungdomsmottagningen. 

Den intervjuade pojken var 16 år, hade kommit till Sverige från Afghanistan för lite mindre 

än tre år sedan och pratade bra svenska. Han bor i en svensk familj. Han var positiv efter 

informationstillfället och tyckte det var bra. I sitt hemland, berättade han, är det förbjudet 

(haram) att prata om sexualkunskap. Det finns sexualkunskap i skolböckerna, men eftersom 

det är haram hoppar lärarna över de avsnitten under lektionerna. Den intervjuade pojken 



pratade en del om sina nya kunskaper kring att mödomshinnan (ett ord som innehåller ordet 

”gardin” på hans modersmål) inte existerar och vad det innebär. Han menade att den informa-

tion som han och klassen fick vid informationstillfället är viktig, och viktig att föra vidare. 

De intervjuade personerna inom skola och ungdomsmottagning menade att de fått ökad 

kunskap om interkulturell kommunikation och dess påverkan på individ- och gruppnivå. En 

del av intervjupersonerna upplevde att de fått ökad kunskap om sexuell hälsa ur flera per-

spektiv och kunskap om metoder för att lyfta ämnet med ungdomarna, samt ökad kunskap om 

strukturer bakom hederskultur och om hederskultur med fokus på sexualitet, HBTQ-frågor 

och våld i nära relationer. På frågan om kunskap om och konsekvenser av könsstympning 

svarade samtliga att de inte fått ökad kunskap. Skälen till det var lite olika; inom skolan 

menade man att det var en fråga mer för skolsköterska och ungdomsmottagning. Personal på 

ungdomsmottagning menade att de redan hade kunskap inom området. 

Personal på ungdomsmottagningar uttrycker att de fått en ökad kunskap om sexuell hälsa ur 

flera perspektiv och kunskap om metoder att lyfta ämnet med ungdomarna. En person på ung-

domsmottagningen tycker sig har fått ett mer pedagogiskt förhållningssätt att möta dessa ung-

domar och frågor begreppsmässigt. Exempelvis menar personen att genom att använda ordet 

familjeplanering istället för preventivmedel kan det bli en bättre ingång till en hjälpande 

diskussion och resonemang kring ämnet. Ett annat exempel då det handlar om användandet av 

skydd (kondom) är att prata om hälsan och att vara rädd om sig istället för att ha fokus på sex 

och samlag. 

Kunskapen om sexuell hälsa har personalen givetvis sedan tidigare, och även kunskap om att 

det skiljer i verklighetsuppfattningar mellan olika kulturer (t.ex. mödomshinna och slidkrans) 

och fysiologi (t.ex. ryggvärk efter onani). Det som personalen på ungdomsmottagningen 

menar är ny kunskap för dem handlar om sätt att bemöta ungdomarna och sätt att svara 

ungdomarna. Ett exempel är hur man kan bemöta ungdomar som ifrågasätter den här nya 

kunskapen de får vid informationstillfället. Deras tidigare kunskap stämmer inte överens med 

det som de nu får höra (t.ex. om mödomshinna och oskuld). Ungdomarna kan fråga: ”Hur kan 

vi veta att det ni nu säger är sant?”. Projektledaren svarar, förutom att visa på vetenskaplighet, 

att ”här är det ingen som gör någon vinst på det och ingen blir straffad”. Dessa svar hjälper 

ungdomarna att förstå. Vid andra tillfällen var ungdomarna förvånansvärt öppna, aktiva, 

nyfikna, pratsamma och visade att de tog till sig ny kunskap; omformade sin kunskap. Det 

blev ingen för- och emot argumentation. Projektledaren är en aktoritet i rummet och det 

framgår tydligt för alla att han har mycket kunskap. Någon ungdom uttryckte en ledsenhet: 

”Då har mina föräldrar ljugit för mig”. 

Andra sätt att bemöta ungdomarna på kan handla om att trycka på vad som är lag i Sverige, 

rättigheter och skyldigheter. Personalen berättade att de lärt sig hur de kan svara och bemöta 

ungdomen på det sättet. Vid tidigare tillfällen (med det specifika samtalsämnet) har det hänt 

att ungdomar lämnat lokalen, medan nu menar personalen att de har en annan beredskap med 

både kunskap och aktoritet (då de hänvisar till att det är lag i Sverige) att bemöta ungdomarna. 

Personal (som arbetar med ungdomar som bor i träningslägenheter) menade att det finns en 

osäkerhet inför att möta synsätt som tillskrivs andra kulturer och de hade önskat att, inom 



ramen för projektet, arbeta mer med den egna personalgruppen på plats. Enligt personalen är 

det lättare för ungdomarna att öppna sig för externa aktörer och extern aktör anses av personal 

vara en sakkunnig inom området sex- och samlevnad och vara en person med kompetens att 

prata om känsliga frågor. 

Vem har ansvar för vad? Det är en fråga som uppkommit i flera intervjuer då kommunika-

tionen inom projektet diskuterats. Följande stycke är ett exempel som jag som utvärderare 

fick ta del av på nära håll. Två besök (information till ungdomar) under samma vecka var in-

planerade på Migrationsverkets boende för ensamkommande ungdomar i Spenshult. Projekt-

ledaren, två barnmorskor från ungdomsmottagningen och jag som utvärderare åkte dit. När vi 

kom dit var det ingen som mötte oss, vi gick och letade efter var vi skulle gå in och vi frågade 

olika personer om de kände till att vi skulle komma. Efter några turer fann vi en man som 

skulle ha undervisning i svenska. Det var ett missförstånd gällande bekräftelse om huruvida vi 

skulle komma, och med vem denna bekräftelse skulle skett (via sms). Det blev inga informa-

tionsträffar på Spenshult den veckan. 

På en gymnasieskola har kurator i elevhälsan ansvarat för att ordna tolk och att få iväg 

eleverna till ungdomsmottagningarna, men det har inte legat inom ramen för kuratorns 

uppdrag. Detta gör också projektet sårbart eftersom det egentligen blir beroende av kuratorns 

tid, möjlighet och ”goda vilja”. Rektor har inte informerat övrig skolpersonal, främst lärare, 

vilket också har gjort att lärare har uppfattat besöken till ungdomsmottagningarna som avbrott 

i deras undervisning. 

 

Personal som arbetar med ungdomar som bor i träningslägenheter uppskattade den informa-

tion ungdomarna fick då projektledaren besökte deras lokal. Det var uppdelat på två informa-

tionsträffar; ett för pojkar och ett lite mindre för två flickor. Det var personalen själva som tog 

kontakt med projektet, inte tvärtom. Personalen hade dock önskat återkoppling från projekt-

ledaren. De försökte att komma i kontakt med projektledaren via telefon och mail men utan 

att få svar. Personalen upplever att de inte fått gehör på sin önskan om kompetensutveckling i 

att möta ungdomarnas frågor om sexuell hälsa. Det finns från den här personalens sida en 

önskan om att utveckla samverkan med främst ungdomsmottagningen. Detta eftersom 

personalen uppmärksammade att informationsträffarna varit mycket uppskattade och väckt 

frågor hos ungdomarna. De ser ett behov av ett forum för både ungdomarna och personalen 

där de kan samtala om frågor kring sexuell hälsa och ställa frågor. 

Syftet med den här utvärderingen har varit att besvara huruvida projektets mål uppfyllts samt 

relatera resultatet till ramar och förutsättningar. Ett annat (underförstått och övergripande) 

syfte, likt andra utvärderingar, är ett lärande – att få fram lärdomar som kan vara användbara i 

både det här och i kommande projekt. Styrgruppen fick ta det av en ”delrapport” från 

utvärderingen i juni 2018 som ett underlag till budgetdiskussioner bland annat. 



När projektet inleddes var det ett stort behov av insatser på området vilket uppmärksammades 

av ungdomsmottagningarna och UMO. Behovet i dagsläget ser annorlunda ut och projektet 

har justerat sina insatser under projektets gång. Förändringar som skett har t.ex. gällt boenden 

(EKB-hem) som lades ner då behovet inte längre fanns och därför riktades insatserna till 

ungdomsmottagningarna och skolorna. 

Enligt resultatet från frågeformuläret till ungdomarna upplever ungdomarna att de fått ökad 

kunskap inom de områden som inom ramen för projektet tagits upp på informationsträffarna, 

d.v.s. målet är uppnått. Pojken som jag intervjuade bekräftade detta och tyckte det var den 

informationen som de behövde höra. Drygt hälften av de som svarade på frågeformuläret 

angav att de hade fler frågor. Detta kan tolkas som att informationsträffen innehöll den infor-

mation ungdomarna behövde och har användning av, samt att de fått något nytt att tänka på. 

Det var en lärare med vid det informationstillfället för den klassen som den intervjuade 

pojken tillhörde. Pojken berättade i intervjun (som gjordes några dagar efter informations-

tillfället) att läraren senare återknöt till de olika delarna i informationstillfället, skrev ord på 

tavlan och öppnade upp för en diskussion kring frågorna i klassrummet. Det tyckte han var 

bra, och han menade att det är lättare att diskutera frågor som rör sexuell hälsa i ett sådant 

forum än tillsammans med kamraterna på fritiden. 

 

Under informationstillfället inbjöd både projektledaren och barnmorskan ungdomarna till 

dialog. Projektledaren hade en träffsäkerhet i språk, bemötande och humor som skapade en 

öppenhet och atmosfär i klassrummet (eller lokal på ungdomsmottagningen) för både allvar-

liga frågor och skoj. Pojken, som jag intervjuade, upplevde inte att det var tråkigt att sitta och 

lyssna, även om det var det de gjorde den mesta tiden. 

 

Man skulle kunna ifrågasätta formen för informationsträffarna som, mer eller mindre, ändå 

var föreläsningar. Det är ju ofta så att det vi kommer ihåg en tid senare är beroende av hur 

mycket vi själva var delaktiga och aktiva i det som hände. Men som både personer inom 

projektet och pojken jag intervjuade påpekade är formen för informationstillfället ett effektivt 

sätt att nå många på kort tid. Ett upplägg mer likt workshops, där ungdomarna hade varit mer 

aktiva i sitt lärande, hade sannolikt krävt mer tid och resurser. Dessutom hade det varit svårt 

att ersätta informationstillfället med enbart workshops. 

 

Resultatet från de intervjuade personerna tyder på att målen för personalen huvudsakligen 

uppnåddes genom projektet. Personal på ungdomsmottagning menar att det har varit lärorikt 

att vara med i projektet. De menar att de fått vara med, inte bara vara observatörer. De har fått 

samspela med projektledaren och interagera med ungdomarna, vilket de upplevt inspirerande 

och lärorikt. Personalen var således med i det ”rätta” sammanhanget; i informationstillfället 

med ungdomarna, och hade inte (enbart) utbildningstillfällen med projektledaren som lärare. 

De hade dessutom möjlighet här att utöka sin komfortzon, om man vill kalla det så. Vi kan 

också relatera till den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000), som beskrivits ovan (se 

Teoretiskt perspektiv): Personal som medverkat vid informationstillfällena har, med stöd från 

en mer kompetent person, guidats in i och presterat mer än vad de kunnat göra på egen hand. 



 

Projektet har inte planerats utifrån något empowermentbaserat arbetssätt, såvitt jag kan läsa 

mig till i projektplanen. Projektet bygger på projektledarens kunskap och kompetens, och att 

kunskap om frågor som rör sexuell hälsa skulle förmedlas till ungdomarna och personal. Det 

är dock varken lätt eller till och med lämpligt att i ett sådant här projekt ”lägga ut” till deltag-

arna hur insatserna ska se ut (innehåll och form). I projektet har det ändå tydligt framgått att 

de värderingar, den människosyn och de förhållningssätt som präglar ett empowermentbaserat 

arbete har genomsyrat projektet. De utgångspunkter som Tengqvist (2007) beskriver stämmer 

in på det här projektet: 

 Att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar 

 Att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter 

 Att synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för människors 

lika värde och rättigheter (Tengqvist, 2007, s. 81f). 

 

Informationsträffarna har i hög grad varit kontextbaserade, eftersom projektledaren varit 

lyhörd för, och tagit hänsyn till, deltagarnas behov och frågor. På så sätt har varje informa-

tionstillfälle varit unikt och de olika delarna (kroppen, preventivmedel och familjeplanering 

samt normer och lagar) har tillåtits få olika mycket utrymme. Till detta hör också en helhets-

syn på hälsa och som exempel kan nämnas det avsnitt om psykisk hälsa som projektledaren la 

till under hösten 2018. 

 

Lukkerz (2017) skriver att projektledaren med sin breda kompetens i sakfrågor, att kunna 

arbeta kurativt, gav en god grund för projektet att fånga ett brett spektrum av frågeställningar. 

Samtidigt menar Lukkerz (2017) att det är värt att ställa frågan om detta var projektets mål 

och syfte och var i så fall andra aktörer borde kommit in, till exempel skola, ungdomsmottag-

ningarna, men även boendenas och socialtjänstens roller. Det här med samverkan och andra 

aktörer var något som personalen som arbetar med ungdomar som bor i träningslägenheter 

också påpekade. Just samverkan är ett tema som Lukkerz (2017) återkommer till i såväl 

möjligheter som rekommendationer. Det är dock viktigt att påpeka att insatserna som gjorts 

inom ramen för projektet som utvärderats, är just ett projektaktiviteter – specifika och 

tidsbegränsade insatser med en specifik budget. Frågor kring samverkan och eventuella 

fortsatta insatser, nya projekt eller implementering i verksamheter kan komma att diskuteras i 

förlängningen, men det blir utanför just det här projektet.  

 

Förankringen i forskning hade kunnat vara starkare (vilket även Lukkerz belyser i sin utvärde-

ring från 2017). Projektet hade med fördel kunnat från början haft med kvalitativa och kvanti-

tativa verktyg som mäter på vilket sätt insatserna är hälsofrämjande: egenmakt (empower-

ment) (t.ex. Askheim & Starrin, 2007) och KASAM (känsla av sammanhang) (Antonovsky, 

2005). Det hade även varit förtjänstfullt att visa på vilket sätt valda arbetsmetoder främjar 

delaktighet och inflytande samt reflektion. Därtill hade det varit intressant om projektet 

undersökt i vilken utsträckning eller omfattning information gjorts tillgänglig (utöver tolk), i 

betydelsen av att ha medverkat till att stötta ensamkommande ungdom att hitta, förstå, kritiskt 



värdera och använda information (health literacy, Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014) på ett 

sätt som möjliggör god sexuell hälsa. 

 

Frågor kring flyktingar, ensamkommande ungdomar och ökning av sexualbrott fick under en 

tid stort utrymme i svensk media, både på nationell och på regional nivå. Mediarapporteringen 

är med och skapar samhället och är på det sättet med och påverkar samhällsförändringar, 

vilket i sin tur har betydelse för ett projekt såsom det projektet som här har utvärderats. I 

dagsläget rapporteras det inte lika mycket kring frågor som rör flyktingar och ensam-

kommande ungdomar. I linje med rekommendationerna nedan, hade det varit upplyftande att i 

media läsa om framgångsrika projekt, eldsjälar och ett engagemang för ungdomar och deras 

hälsa. Det är viktigt att sprida goda exempel och att lära av varandra. 

 Att skapa en tydlig plan och struktur för projektet 

 Att i ett tidigt skede planera för utvärderingen; varför utvärdera, vad som ska 

utvärderas, vilka som ska medverka i utvärderingen, hur utvärderingen ska gå till 

och slutligen hur resultatet från utvärderingen ska tolkas och sedan spridas 

(Sandberg & Faugert, 2016) 

 Att skapa en kommunikationsstrategi för informationsspridning och kommunika-

tion både inom och utanför projektet 

 Att ha kontaktpersoner för t.ex. planering, bekräftelse och avstämning på de olika 

skolorna (och ev. boenden) 

 Att förankra projektets idé och insatser högt upp i respektive organisation (t.ex. 

rektor) 

Projektet ”Sexuell och reproduktiv hälsa – insatser till ensamkommande ungdomar samt 

personal vid EKB-hem och ungdomsmottagningar” har utvärderats under ett år, 2018. 

Projektet har haft sina styrkor och svagheter, som alla projekt. Bedömningen är att projektet 

har uppnått sina mål.
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