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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn och ungdomar har immigrerat ensamma i flera decennier. Antalet 

ensamkommande flyktingbarn har ökat de senaste åren i Europa och främst i länder som 

Storbritannien, Sverige, Österrike och Norge. År 2008 immigrerade 13 400 barn/ungdomar 

utan föräldrar till Europa och ca 80 % av dem ansökte asyl. Sverige tog enskilt emot ca 3 578 

ensamkommande flyktingbarn år 2012 och det väntas öka de närmsta åren. Det har även 

rapporterats om att ensamkommande flyktingbarn har en ökad risk för psykisk morbiditet. 

Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som inverkar på ensamkommande 

flyktingbarns psykiska hälsa. Metod: Denna studie är en allmän litteraturstudie baserad på 

åtta kvantitativa och två kvalitativa studier. Resultat: Fem teman identifierades: Traumatiska 

upplevelser, Migrationsprocessen, Miljön, Ålder och Genus. Traumatiska upplevelser var den 

mest övervägande faktorn som bidrog till den ökade risken för utveckling av psykisk ohälsa. 

Vidare spelade migrationsprocessen och miljön i det nya landet stor roll för dessa 

barn/ungdomars välbefinnande. Ytterligare identifierade faktorer var kön och ålder. Slutsats: 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att dessa barn/ ungdomar har råkat ut för olika 

traumatiska upplevelser och att detta var den största bidragande faktorn till att de hade högre 

risk att utveckla psykisk ohälsa. Vidare framkom det att migrationsprocessen och miljön i det 

nya landet bidrog till den ökande risken för att utveckla psykisk ohälsa. Klinisk betydelse: 

Denna studie ska ge ökad förståelse om ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa och 

belysa faktorer som inverkar på deras mående. Genom att ha kunskap om dessa faktorer kan 

sjuksköterskan lättare identifiera dessa barns omvårdnadsbehov. 

Nyckelord: Ensamkommande, flykting, barn, psykisk hälsa, asylsökande, migration 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Children and young adolescents have been immigrating alone for decades. 

However the number of unaccompanied refugee children has increased in recent years in 

Europe, mainly in countries such as Britain, Sweden, Austria and Norway. In 2008, 13.400 

children and young adolescents, immigrated without their parents to Europe and about 80% of 

them applied for asylum. Sweden alone received about 3,578 unaccompanied refugee children 

in 2012 and it is expected to increase in coming years. It has also been reported that 

unaccompanied refugee children have an increased risk of psychiatric morbidity. Aims: The 

aim of this study was to highlight factors affecting unaccompanied refugee children's mental 

health. Method: This study is a literature review based on eight quantitative and two 

qualitative studies. Results: Five themes were identified: Traumatic experiences, the 

Migration Process, Environment, Age and Gender. Traumatic experiences were the most 

predominant factor that contributed to the increased risk of developing mental illness. 

Furthermore the migration process and the environment in the new country had a big impact 

on these children/adolescents well-being. Additional identified factors were gender and age. 

Conclusion: The result of this study showed that these children / adolescents have suffered 

from various traumatic experiences highly contributing to an increased risk of developing 

mental illness. It was also found that the migration process and the environment in the new 

country contributed to the increased risk of developing mental illness. Clinical significance: 

This study can provide a better understanding of unaccompanied refugee children's mental 

health and illuminate the factors affecting their psychological well-being. Having knowledge 

of these factors, may help the nurses to identify these children's care needs. 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrisk verksamhet har vi kommit i 

kontakt med ensamkommande flyktingbarn som visade olika symtom på psykisk ohälsa. 

Mötet med dessa barn väckte vårt intresse för att undersöka deras hälsa. Som blivande 

sjuksköterskor är sannolikheten att komma i kontakt med denna patientgrupp stor och det är 

därför betydelsefullt att ha kunskap om de olika faktorer som påverkar deras psykiska hälsa.  

 

Bakgrund 

Historia  

Vetenskapliga studier om ensamkommande flyktingbarns historia sträcker sig tillbaka till år 

1915 då miljontals armenier utvisades från det Osmanska riket, vilket resulterade i att många 

barn separerades från sina föräldrar. Många av dessa barn emigrerade till Grekland. Under 

andra världskriget år 1933- 1945 var det Nazistregim som härskade i Tyskland, vilket innebar 

att barn separerades från sina föräldrar på grund av tvångsförflyttning till andra länder, olika 

koncentrationsläger eller tillföljd av att föräldrarna mördats (Hessle, 2009). Vidare påstår 

Hessle (2009) och Ascher (2009) att många barn även förflyttades till olika länder runt om i 

Europa däribland England, Sverige, Belgien och Nederländerna. Dessa förflyttningar gjordes 

bland annat genom så kallad kindertransporten, vilket innebar att barn smugglandes ut ur 

Tyskland till andra länder med föräldrarnas medgivande. 

Under andra världskriget (1941 - 1945) separerades också 49 000 finska barn från sina 

föräldrar och dessa var mellan åldern 1 - 10 år. Barnen evakuerades till Sverige, för att 

föräldrarna ville rädda sina barn från kriget. Därmed placerades dessa barn i barnhem eller 

fosterfamiljer, men denna separation var dock temporärt (Santavirta, 2014).   

 

Definitioner och begreppsförklaringar 

Migration innebär människor som förflyttar sig mellan olika länder i världen. Detta kan vara 

av olika skäl såsom förföljelse, bättre framtidsutsikt, arbete, familjebildning eller av 

ekonomiska och sociala skäl (Regeringskansliet, 2014). 

 

Ensamkommande barn definieras av Nugent (2006) och Österlund (2013) som barn och 

ungdomar under 18 år som kommer till ett land utan att ha med sig föräldrar eller andra 

vårdnadshavare i mottagarlandet.    
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Flyktingar definieras av Förenta Nationerna [FN] som ”människor som är utanför sitt land 

och inte kan återvända på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, 

religion, nationalitet, politiskt åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp” (Humer 

et al., 2009). 

 

Psykisk hälsa definieras av World Health Organisation som ”ett tillstånd av välbefinnande där 

varje individ inser sin egen potential, kan klara de normala påfrestningarna i livet, kan jobba 

produktivt och är kompetent till att bidra till sitt samhälle” (World Health Organization, 

2014). 

 

Psykisk ohälsa benämns av Socialstyrelsen som ett övergrippnade begrepp som innefattar allt 

från självrapporterade besvär såsom oro och nedstämdhet till psykiska sjukdomar, exempelvis 

schizofreni och depression (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

Kultur innefattar ”normer, uppfattningar, värderingar, attityder, sätt att tala, klä sig, 

producera, konsumera, utforma musik, föreställa sig tillvarons mening och ursprung, allt 

sådant som sätter sin prägel på ett samhälle eller en verksamhet och de människor som 

fungerar” (Egidius, 2006 s.192).  

 

Livskvalitet ”innefattar individens uppfattning om sin plats i tillvaron i den kultur och det 

världssammanhang som han/hon lever i och i relation personliga mål, förväntningar, normer 

och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska tillstånd, nivå av oberoende, sociala förhållanden och relationer till påtagliga 

händelser i levnadsmiljön” (WHOQOL, 1995, översättning citerad i Mendel, 2007, s.9).  

 

 Nuvarande migration 

Carlson, Cacciatore och Klimek (2012) beskriver att migration av ensamkommande 

flyktingbarn har blivit en ökande och allvarlig global problem till följd av krig, politiska 

stridigheter och instabilitet, natur katastrofer och extrem fattigdom.  Asylsökande har ökat i 

världen och 2-5% av de 20 miljoner flyktingbarnen tros har separerats från sina föräldrar 

(Seglem, Oppedal & Raeder, 2011). Eiden och Hjern (2013) beskriver att upp till 20-30% av 

de som söker uppehållstillstånd är ensamkommande flyktingbarn under 18 år. Vidare hävdar 

författarna att under många år har barn immigrerat tillsammans med sina föräldrar, men sedan 
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år 2005 har ensamkommande flyktingbarn ökat. Under år 2008 ansökte ungefär 80% av 

13 400 stycken ensamkommande flyktingbarn asyl i Europa (Seglem et al., 2011). De länder 

som tog emot flest ensamkommande flyktingbarn var Storbritannien, Sverige, Norge och 

Österrike. Andra länder utanför Europa såsom USA, Canada och Sydafrika har även fått ökad 

immigration av ensamkommande flyktingbarn (ibid.). Jakobsen, Demott och Heir (2014) 

beskriver att under de senaste åren har det inte bara skett en ökning av ensamkommande 

flyktingbarn, det har även blivit en ökad variation av nationaliteter och länder, exempelvis 

Afghanistan och Somalia (ibid).  

De flesta ensamkommande flyktingbarn färdas under lång tid för att komma till trygghet och 

detta sker oftast med hjälp av professionella människosmugglare (Fazel, Reed Panter-Brick & 

Stien, 2012; Seglem et al., 2011).  Fazel et al. (2012) beskriver att under flyktens gång har 

dessa ensamkommande flyktingbarn levt under ostadiga miljöer som kan ha upplevts som 

traumatiska. Seglem et al. (2011) hävdar att dessa barn är utsatta under flykten för att de inte 

har med sig föräldrar eller släktingar som kan skydda dem. 

 

Migration och integration i det nya landet 

Fazel et al. (2012) påstår att ensamkommande flyktingbarn kommer att stötta på utmaningar i 

det nya landet då de måste gå igenom den långa migrationsprocessen för att söka asyl. Vidare 

menar författarna att dessa barn kommer möta sociala, kulturella och språkliga differenser i 

det nya landet. Under asylprocessen utreds barnets identitet, ursprung och flyktorsak. Enligt 

Spinhoven, Bean och Eurelings-Bontekoe (2006) har en del länder i Europa unionen (EU) en 

överenskommelse om att inte tilldela ensamkommande flyktingbarn någon juridisk 

representant under intervjun. Detta för att det ska vara möjlig att kontrollera om deras 

flyktinghistoria är konsekvent under asylprocessen, vilket leder till en ökad trovärdighet 

(Spinhoven, Bean & Eurelings-Bontekoe, 2006). I och med att dessa barn kommer ensamma 

så förlitar de sig helt och hållet på sina egna resurser (Hjern & Bouvier, 2004).   

 

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige 

I flera studier har det rapporterats om att ensamkommande flyktingbarn ökar i Europa och 

framför allt i Sverige (Eiden & Hjern, 2013). Enligt Socialstyrelsens (2013a) rapport har 

ensamkommande flyktingbarn ökat markant sedan 2006 och antas att fortsätta i framtiden. År 

2012 har omkring 3578 ensamkommande flyktingbarn anlänt till Sverige och det förväntas 

ske en ökning de närmsta åren. Denna ökning beror på de ekonomiska och strukturella 
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skillnader som finns i världen samt politisk instabilitet som krig, fattigdom och konflikter.  

När de ensamkommande flyktingbarnen anländer i Sverige placeras de på transitboende under 

en tillfällig period. Transitboenden är till för nyanlända barn/ungdomar som fortfarande 

väntar på att få komma till asylboende. Boendet anordnas av socialtjänsten och det är även 

socialtjänstens som ansvarar för att hitta permanent boende (ibid.). I Socialstyrelsens (2013a) 

rapport framhålls att det finns tre olika former av boende och dessa är familjehem, Hem för 

vård eller boende (HBV) och jourhem. HVB är den största boendeformen för 

ensamkommande flyktingbarn. En annan boendeform för ensamkommande flyktingbarn är 

familjehem, vilket innefattar att ensamkommande flyktingbarn kan bli placerad hos en okänd 

familj eller släktingar/närstående som redan är bosatta i Sverige.  

 

Samtliga ensamkommande flyktingbarn har samma rätt att gå i skola som inhemska barn och 

unga (Migrationsverket, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2013a) är skolan en viktig arena för 

ensamkommande flyktingbarn då de kan interageras med andra. Integration med andra anses 

vara av positivt värde och främjar dessa barns psykosociala hälsa.    

 

Psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn 

Internationell forskning om ensamkommande flyktingbarn betonar att denna barngrupp har en 

ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa såsom post traumatisk syndrom, depression och 

ångest (Völkl-Kernstock et al., 2014). Enligt Reijneveld, de Boer, Beans och Korfker (2005) 

har prevalensen av psykisk ohälsa bland ensamkommande flyktingbarn tredubblats sedan 

2002. Många studier beskriver denna barngrupp som en heterogen grupp och att det behövs 

mer forskning om deras psykiska hälsa (Humer et al., 2009; Jensen, Skårdalsmo & 

Fjermestad, 2014; Fazel et al., 2012). 

 

Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad är vetenskaplig förankrad och handlar om både likheter och 

olikheter bland människor med olika kulturell bakgrund. Transkulturell omvårdnad inom 

hälso- och sjukvården innebär att ge kulturkongruent omvårdnad där vårdaren tar hänsyn till 

den andres kulturella bakgrund såsom värderingar och trosuppfattningar (Ekman & Emami, 

2007). Den ökande mångfalden i samhället gör att vårdpersonalen måste individanpassa 

vården till varje patients kulturella bakgrund. Enligt Olsson (2007) har invandrare en 

gemensam nämnare vilket innefattar att de är födda ett annat land, men det förvissar inte att 

de kan relaterat sig till varandra då de har olika kulturella bakgrund och flyktingskäl. Därför 
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är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om transkulturell omvårdnad för att kunna 

främja hälsa hos dessa människor. Kunskapen om transkulturell omvårdnad underlättar för 

sjuksköterskan att kunna identifiera faktorer som är av betydelse i mötet med patienten. 

 

Teoretisk referensram 

Studien kommer att utgå från Katie Erikssons (1991) caritativa vårdteori. Ordet Caritas 

betyder kärlek och barmhärtighet. Eriksson anser att caritas ska vara grundmotivet till allt 

vårdande. Författarens tänkande grundar sig på den kristna synen på vårdandet där kärleken 

har en central roll. Eriksson utgår ifrån de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö 

och vårdande. Författaren har i sin tolkning av konsensusbegreppen lagt till ett femte 

paradigm som är lidandet. I denna vårdteori benämns de fem konsensusbegreppen som 

människan, hälsan, lidande, vårdkulturen och vårdandet (ibid).      

 

Människan  

Eriksson (2002) anser att varje människa är unik och att denne är en enhet av kropp, själ och 

ande som är odelbar. Vidare beskriver författaren människan som en religiös varelse. Denna 

religiositet innebär inte endast gudstro utan kan även vara att man relaterar till något eller 

någon. Dessutom anser författaren att människan eftersträvar gemenskap med andra 

människor, att denne vill ge och få kärlek samt uppleva hopp och tro (ibid). 

Vidare anser Eriksson (1991) att människan genomgår en utveckligprocess under livets gång 

och att denna process innefattar olika nivåer hälsa, mognad och integration.  

 

Hälsan 

Enligt Katie Eriksson (1991) utgör hälsan ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. 

Författaren menar på att hälsan innefattar helhet av kropp, själ och ande. Vidare anser 

Eriksson att människan upplever hälsa när denne upplever sig vara hel till kropp, själ och 

ande. Eriksson (2002) påstår att hälsan består av olika dimensioner, en kroppslig och en 

andlig dimension. Den kroppsliga dimensionen handlar om att vara fysiskt frisk och den 

andliga dimensionen handlar om att kunna känna inre balans och jämvikt i relationen till 

andra människor och livet. Vidare anser författaren att när människan upplever obalans 

mellan kropp, själ och/eller ande kan det leda till hälsoproblem. 
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Lidandet 

”Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och lusten” (Eriksson, 

1994, s.30). Lidandet anses vara en del av livet. Hälsan och lidandet är integrerade i varandra, 

då det beskrivs att människan inte kan uppnå hälsa utan att ha upplevt lidandet. Därmed 

menar Eriksson att lidandet är likaväl en naturlig del av människans liv som hälsan. Eriksson 

(1994) har benämnt tre olika hälsonivåer av lidandet som människan kan befinna sig i och 

dessa är: Att ha ett lidande, Att vara i lidandet och Att varda i lidandet. 

Att ha ett lidande innebär att människan är främmande för sig själv och sina begär och 

upplever att hon blir styrd av yttre omständigheter. Att vara i lidandet innebär att människan 

eftersträvar harmoni. I denna nivå uppstår en kortvarig upplevelse av glädje, hälsa och balans 

i livet. Att varda i lidandet innebär att människan befinner sig i en kamp mellan hopp och 

hopplöshet.  

Eriksson beskriver även sorgen att mista något eller någon betydelsefull som ett lidande och 

menar att en människa som förlorat någon de älskar upplever ensamhet och om människan 

inte blir sedd i ensamheten av någon annan bidrar detta till ett stort lidande. Enligt Eriksson 

kan lidandet orsakas av många olika händelser, exempelvis känslan av att inte vara inbjuden 

till en gemenskap eller att inte få sin mänskliga värdighet bekräftat av någon annan.  

Vårdkulturen  

Eriksson (1991) beskriver begreppet vårdkultur som en del av människans egen värld och den 

andliga världen, därmed skapas vårdkultur både av patienten och vårdaren. Om 

vårdandekulturen känns inbjudande upplever människan att denne har rätten eller friheten att 

få vara patient och kunna få be om hjälp utan att behöva känna skam eller skuldkänslor. Enligt 

Eriksson beskrivs sjukvården som en tvärkulturell värld där människor med olika etniciteter, 

tro , kulturer och traditioner möts i kännedom om att det finns något som sammanför dem, 

vilket är kärleken.  

 

Vårdandet 

Enligt Eriksson (2002) innebär vårdandet en relation som uppstår mellan två personer där det 

förekommer användning utav ansa, leka och lära för att kunna förmedla tro, hopp och kärlek i 

tron om att den andre ska uppnå hälsa. Eriksson förklarar vidare att genom att använda ansa, 

leka och lära i vårdandet uppnås tillit hos patienten, vilket gör att denne kan påbörja sin 

hälsoprocess (ibid). När människan blir sämre i sin hälsa blir det naturliga vårdandet 

otillräcklig och den måste då ersättas med det professionella vårdandet. Naturlig vårdande 
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innebär att människan själv utövar ansa, leka och lära med hjälp av anhöriga, medan det 

professionella vårdandet betyder att människan får hjälp från vårdpersonal. Ansa, leka och 

lära är vårdhandling som sjuksköterskan kan använda för att förbättra patientens hälsoprocess 

och därmed lindra lidandet och främja hälsan. Ansa innebär att ge patienten omsorg som 

efterliknar en vänskaplig relation där det innefattar värme, närhet och beröring. Leken är en 

interaktion mellan fantasin och verkligheten, vilket ger människan möjlighet till vila och 

återhämtning för att sedan återkomma till verkligheten med nya krafter. Leken hjälper 

människan att komma på nya lösningar för att hantera verkligheten. Lärandet syftar till att 

hjälpa patienten att få tillbaka sitt oberoende genom att utveckla förståelse till något för att 

kunna upprätthålla sin hälsa (Eriksson, 2002).  

 

Problemformulering 

Tidigare studier har beskrivit att ensamkommande flyktingbarn är en ökande migrationsgrupp 

runt om i världen. Litteraturen beskriver att dessa barn har en ökad risk för att utveckla 

psykisk ohälsa i jämförelse med sina jämnåriga som immigrerat med sina föräldrar. Därmed 

behövs kartläggning av de faktorer som bidrar till den ökade risken för psykisk ohälsa hos 

dessa barn. Detta för att sjuksköterskan ska lättare kunna identifiera dessa barns behov och 

därmed kunna erbjuda en adekvat omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som inverkar på ensamkommande 

flyktingbarns psykiska hälsa.  

 

Metod 

Design 

Denna studie är en allmän litteraturstudie baserad på åtta kvantitativa och två kvalitativa 

studier. Enligt Friberg (2012) skapas en litteraturöversikt för att erhålla en överblick över 

kunskapsläget inom olika omvårdnadsrelaterade områden, exempelvis sjuksköterskans 

kompetensområde. 
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Urval 

Kunskapsläget inventerades genom en bred litteratursökning efter vetenskapliga artiklar som 

är Peer-Review som kartlägger ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa.  

 

Inklusionskriterierna vid artikelsökningarna var att artiklarna skulle svara på studiens syfte 

och vara från år 2004-2014, vara tillgängliga i fulltext på nätet och vara skrivna på svenska 

eller engelska. Exklusionskriterierna var de artiklar som inte svarade mot inklustions-

kriterierna 

 

Datainsamlingsmetod 

Vetenskapliga artiklar söktes på sökmotorn EBSCO och ytterligare sökningar gjordes i google 

scholar. Vidare gjordes manuella sökningar för att finna flera relevanta artiklar. Databaser 

som användes var PubMed, Cinahl, AMED, Academic OneFile och Cochrane Library. För att 

hitta relevanta artiklar användes sökorden ”unaccompanied refugee children”, 

“Unaccompanied refugee children AND mental health”, samt “Unaccompanied asylum-

seeking children AND migration”. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) används 

booleska söktermen AND för att ringa in de relevanta studierna samtidigt som man avgränsar 

sökområden. Därmed användes söktermen AND vid sökningarna för att lättare få fram 

relevanta artiklar. 

 

En sökning med orden ”unaccompanied refugee children” resulterade i 330 träffar. Detta 

ansågs vara för bred och booleska söktermen AND användes för att få mera specifika träffar. 

För sökkombinationer, se sökmatris (Tabell 1). Vid sökning med orden ”Unaccompanied 

refugee children AND mental health” minskade träffarna till 138 stycken. Av dessa lästes titel 

på samtliga. Därefter lästes abstrakten på 60 stycken. Det uppsatsförfattarna fokuserade på vid 

genomläsning av abstrakt var att det skulle besvara studiens syfte samt innehålla ordet 

”unaccompanied”. Av de lästa abstrakten besvarade nio studiens syfte och skrevs ut för 

genomläsning och granskning. Vidare gjordes sökningar med orden”unaccompanied asylum-

seeking children AND migration”. Denna sökning resulterades i 158 träffar varav titel lästes 

på samtliga och 47 stycken abstrakt lästes. Efter genomläsning av abstrakten skrevs sju 

stycken artiklar ut för genomläsning och granskning. Ytterligare gjordes manuella sökningar 

på Google scholar. Dessa sökningar resulterade i tre artiklar varav titel och abstrakt lästes på 
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samtliga. Dessa tre skrevs sedan ut för genomläsning och granskning. Detta resulterade i att 

19 vetenskapliga artiklar valdes ut för genomläsning. 

 

De valda artiklarna lästes igenom noggrant och de delar som svarade på studiens syfte 

färgmarkerades. Därefter fick varje författare sätta stjärna på de studier som ansågs vara 

viktig att ha med i resultatet samt sätta frågetecken på de studier som eventuellt skulle 

uteslutas. Denna granskningsprocess gjordes individuellt för att författarna skulle skapa egen 

förståelse av artiklarna. Slutligen träffades författarna för att diskutera sin förståelse och val 

av artiklar samt för att gemensamt utse de artiklar som skulle ingå i resultatet. På detta sätt 

kunde de artiklar som var mest relevanta för studien väljas ut för fortsatt 

granskning/bearbetning.  

 

De valda artiklarna granskades enligt Willman et al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod. Efter granskningen enligt ovan 

nämnda granskningsprotokoll har endast de artiklar som ansågs ha medelhög eller hög 

kvalitet inkluderats i studien. Kvalitén bedömdes genom en poängskala där varje "ja svar" gav 

ett poäng. Totalt kunde 16 (kvantitativa studierna) respektive 13 (kvalitativa studierna) poäng 

erhållas och gränsen för medel hög kvalitet sattes vid 12 respektive 10 poäng. Samtliga 

studier som fick över 12 respektive 10 "ja svar" ansågs ha hög kvalitet. 

  

Totalt inkluderades åtta kvantitativa och två kvalitativa studier i den slutliga dataanalysen. 

 

Tabell 1: Sökmatris 
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Databaser Sökord Antal 

Träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

genomlästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

Artikel 

nummer 

PubMed 

Cinahl 

AMED 

Cochrane 

Library  

Academic OnFile 

Unaccompanied 
refugee 

children 

330 - - - - - 

PubMed 

Cinahl 

AMED 

Cochrane 

Library  

Academic OnFile 

Unaccompanied 

refugee 
children AND 

Mental health 

138 138 60 9 5 Nr:1, nr:2, 

nr:5, nr:7 & 
nr 9 

PubMed 

Cinahl 

AMED 

Cochrane 

Library  

Academic OnFile 

Unaccompanied 

asylum- 
seeking 

children AND 

migration 

158 158 47 7 2 Nr:4 & nr:8 

Google Scholar Manuell 

sökning  

3 3 3 3 3 Nr:3, nr:6 & 

nr:10 

 

 

Dataanalys 

Analysen utfördes enligt Friberg (2012) tre steg. I första steget genomlästes de valda studierna 

flera gånger för att få förståelse av innehållet och sammanhanget. I det andra steget 

identifierades likheter och/eller skillnader i studiernas teoretiska utgångspunkter, 

metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, syften och resultat. Slutligen gjordes en 

sammanställning av fynden som lede till att fem teman skapades. 

 

Analysen började med att de tio valda artiklarnas resultat lästes igenom noggrant och fynd 

som svarade på studiens syfte färgmarkerades med överstrykningspenna och skrevs därefter 

ned på post-it lappar. Post-it lapparna hade olika färger där varje färg representerade ett 

specifikt nyckelfynd. Genom att grundligt läsa igenom studierna flera gånger skapades en 
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förståelse för innehållet. Därefter gjordes en kort sammanfattning av studiernas innehåll. 

Denna analysprocess gjordes individuellt. Därefter utfördes en diskussion för att gå igenom 

respektives anteckningar och göra en jämförelse för att se om studiens resultat uppfattats på 

samma sätt.  Efter denna analys gjordes en sammanställning av nyckelfynden i studierna och 

nästa steg blev att titta på likheter i resultatet mellan de 10 artiklarna. Denna process utfördes 

enligt andra steget i Fribergs (2012) analys. Dessa likheter och skillnader resulterade i 

följande teman: traumatiska upplevelser, migrationsprocessen, miljön, genus och ålder 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. Sammanställning av teman som framkom under analysen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter  

Det är av stor betydelse att ha i åtanke att ensamkommande flyktingbarn är en heterogen 

grupp och därmed undvika generalisering. Det är av stor vikt att endast utgå från resultatet i 

inkluderade studier och inte ha med egna åsikter vid analysen. Dessutom har endast artiklar 

som har fått etisk godkännande inkluderats i studien. Enligt Wallergren och Henricsson 

(2012) säkerställs en högre etisk kvalité genom att endast inkludera artiklar som har fått etisk 

godkännande. Vidare ska noggrann översättning genomföras för att undvika feltolkningar. 

 

 

Teman 

 

 

Artiklar  

Traumatiska 

upplevelser 

Migrationsprocessen Miljö Genus Ålder 

1 x  x x x 

2 x x x   

3 x     

4 x x x x x 

5 x x x   

6 x x  x  

7 x x x  x 

8 x  x  x 

9 x     

10 x  x  x 
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Resultat  

Resultatet presenteras enligt följande tema: Traumatiska upplevelser, Migrationsprocessen, 

Miljön, Ålder och Genus.  

 

Traumatiska upplevelser  

Flertalet studier visade på att det finns två typer av traumatiska upplevelser, dessa är typ1 och 

typ 2.  Typ 1 benämns som händelse stress och hänvisar till barndomstrauma som vanligen 

karakteriseras av en plötslig och oväntad exponering av överväldigande stressor och typ 2 

benämns som process stress och hänvisar till trauma som uppstår till följd av långvarig och 

ihållande exponering av upprepade stressorer så som ofta förekommer vid psykiska och 

sexuella övergrepp. Det framkom att ensamkommande barn och ungdomar har oftast blivit 

konfronterad av typ 2 traumatiska upplevelser (Derluyn & Broekaert, 2007). 

I hemlandet kan dessa barn/ungdomar ha varit med om traumatiska upplevelser såsom fysiskt 

våld, sexuellt våld (våldtäkt), abort, bevittnat våld mot familjemedlemmar eller bevittnat 

dödsfall eller avrättning av familjemedlemmar etcetera (Thomas, Thomas, Nafees & Bhugra, 

2004). 

" X was arresting people, and the soldiers searched our house. They raped me and my 

stepsister in front of my father...and I got pregnant and I paid for an abortion. Then I got 

beaten and raped again. I went to traditional healer for another abortion" (Thomas et al., 

2004, s.118). 

Vidare visade flertalet studier att dessa barn/ungdomar kan ha upplevt förföljelse, varit på 

flykt från tvångsrekrytering till militärtjänst eller militära organisationer och påtvingade 

hushållsarbete (Bronstein, Montgomery & Ott, 2013). Även förlust av hem, tillhörigheter och 

vänner kan upplevas som traumatiserande av barnen/ungdomarna (Smid, Lensvelt-Mulders, 

Knipscheer, Gersons & Kleber, 2011).  

" I lost my mum again in that kind of confusion, everyone was just running in all directions, 

people running all over the place. Either you stay down or you try to run out, so I stayed 

down, and didn´t go with my dad. That was the last time I saw them" (Groark, Sclare och 

Raval, 2010, s.427). 

Under flykten kan dessa barn och ungdomar utsättas av traumatiska händelser i form av långa 

resor i lastbilar och tåg utan tillräckligt med mat och dåliga sovanläggningar samt trånga och 
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osanitära reseförhållanden. Vidare kan dessa barn råka ut för traumatiska upplevelser såsom 

fysisk misshandel av smugglarna och regeringstjänstemän samt att de får bevittna sina 

kamrater dö. Dessutom befinner sig dessa barn i ständigt rädsla eftersom de reser olagligt 

Bronstein et al., 2013). 

Flertalet studier beskriver att ensamkommande flyktingbarn har en ökad risk att uppleva 

psykiska påfrestningar till följd av upprepade exponering av traumatiska upplevelser. 

Samtliga studier har beskrivit att ensamkommande barn som har blivit exponerad för 

traumatiska upplevelser har visat sig vara i riskzonen att utveckla emotionella problem såsom 

depression, ångeststörningar, posttraumatiska stressyndrom [PTSD] och beteendeproblem 

(Bean, Eurelings-Bontekoe & Spinhoven, 2006; Derluyn & Broekaert, 2007; Derluyn, Mels & 

Broekaert, 2009; Groark et al., 2010; Bronstein et al., 2013).   

Flertalet studier visade på att antalet av traumatiska upplevelser är den mest övervägande 

faktorn som påverkar nivån av emotionella problem, vilket betyder att ju fler traumatiska 

upplevelser desto högre nivå av emotionella problem och sämre livskvalité (Bean et al., 

2007b; Derluyn & Broekaert, 2007; Derluyn et al., 2009; Groark et al., 2010). Vidare anser 

Derluyn och Broekaert (2007) och Groark et al. (2010) att det faktum att dessa barn är 

ensamkommande innebär en stor riskfaktor för deras emotionella välbefinnande. Detta på 

grund av att flertalet studier visade på att dessa barn har en högre risk att utveckla psykisk 

ohälsa i jämförelse med de infödda barnen och de barn som har immigrerat med sina familjer. 

Hodes, Jagdev, Chandra och Cunniff (2008) gjorde en studie som visade på att dessa barn 

hade höga nivåer av symtom på posttraumatisk stress och att över hälften av dem låg i 

riskzonen för att utveckla PTSD. De ensamkommande barnen hade en mycket högre nivå av 

symtom på posttraumatisk stress i jämförelse med sina jämnåriga som hade med sig sina 

familjer (ibid). Derluyn och Broekaert (2007) och Groark et al.(2010) påstår att självaste 

separationen från vårdgivare/föräldrar placerar dessa barn i ännu större risk att utveckla 

psykiska symtom. Detta på grund av att separation från föräldrar är associerad med högre risk 

att hamna i potentiella traumatiska situationer (Derluyn et al., 2009). Detta styrks av Hodes et 

al. (2008) och Goodman (2004) som menar att kombinationen av exponering av traumatiska 

upplevelser och separation från signifikanta emotionella relationer ökar risken att drabbas av 

psykisk ohälsa. Flertalet rapporter har indikerat en högre förekomst av beteendeproblem, 

depression och somatisering (kroppslig smärta i samband med mentala påfrestningar) bland 

ensamkommande flyktingbarn. Även suicidala försök och övergående psykotiska episoder har 

visat sig förekomma i högre grad hos denna barngrupp (Goodman, 2004). 
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Migrationsprocessen  

Flertalet studier visade att migrationsprocessen är en påfrestande period för ensamkommande 

flyktingbarn eftersom de känner osäkerhet kring sin framtid i det nya landet (Groark et al., 

2010; Derluyn & Broekaert, 2007). Vidare framkom det att flyktingbarn kände en fortsatt 

rådvillhet och instabilitet i det nya landet, fastän faran de upplevt i hemlandet var över 

(Groark et al., 2010). Flertalet av de ensamkommande flyktingbarnen uppgav att de kände sig 

ångestladdade och rädda inför att eventuellt deporteras till hemlandet. 

 

En del studier beskrev att ensamkommande flyktingbarn inte längre hade kontroll över sina 

liv då allt hängde på asylprocessen och detta fick dem att känna stress och ångest (Gorark et 

al., 2010; Bronstein et al., 2013). Den långa asylprocessen beskrevs ha en negativ påverkan på 

ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa och livskvalité då de befann sig i ständig 

osäkerhet angående framtiden (Thomas et al., 2004; Hodes et al., 2008). Andra farhågor kring 

asylprocessen var att en del av ensamkommande flyktingbarnen hade genomgått någon form 

av traumatiska upplevelser i hemlandet eller under flykten, vilket de tvingades konfronteras 

med under intervjun för att migrationsverket skulle kunna få en redogörelse om varför de 

sökte asyl (Hodes et al., 2008; Derluyn & Broekaert, 2007). Detta bidrog till en ökad risk för 

psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarnen som genomgick asylprocessen utan 

föräldrar eller någon vårdnadshavare som kunde ha bidragit som en skyddsfaktor eller stöd 

(Derluyn & Broekaert, 2007). Migrationsprocessen i helhet ansågs vara en riskfaktor för att 

utveckla psykisk ohälsa i form av olika emotionella och beteende problematik, depression, 

ångest och PTSD (Bronstein et al., 2013; Derluyn & Broekaert, 2007).  

 

Miljön 

Att komma till ett nytt land upplevdes av många ensamkommande flyktingbarn som ett hopp 

om ett bättre liv och bättre förutsättningar i framtiden, men för de flesta var upplevelsen 

kortvarig. Barnen upplevde social marginalisering på grund av språkbarriär, kulturkrock och 

diskriminering, vilket gjorde att de isolerade sig (Groak et al., 2010; Derluyn & Broekaert, 

2007; Derulyn et al., 2009 ).  

 

”Now when you are out there and you are known as an asylum seeker the first thought that 

comes into mind is oh he´s bumming. All he came here to do was sit down and take benefits 

and do absolutely nothing” (Groak et al., 2010, s.429)   
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Flertalet studier visade på att boendeformen var en viktig faktor som bidrog till att de 

ensamkommande barnens psykiska hälsa bevarades (Bronstein et al., 2013; Hodes et al., 

2008). Det framkom i flertalet studier att det sociala stödet de ensamkommande 

flyktingbarnen fick i boendet hade en inverkan på deras psykiska hälsa. De som bodde i ett 

familjehem eller asylboende och hade mer tillsyn och stöd av vuxna visade sig ha minskad 

risk för att drabbas av emotionella problem i jämförelse med de som bodde själva (Bean et al., 

2007b; Derluyn & Broekart, 2007; Bronstein et al., 2013; Hodes et al., 2008). 

 

Ålder  

Flertalet studier har beskrivit att äldre ensamkommande flyktingbarn upplevde sämre psykisk 

hälsa då de genomgått mer traumatiska händelser (Hodes et al., 2008; Bean et al., 2007a; 

Derluyn et al., 2009; Bean et al., 2007b; Derulyn & Broekaert, 2007). Det framkom att de 

äldre ensamkommande flyktingbarnen hade en ökad risk för att drabbas av PTSD (Smid et al., 

2011). De yngre ensamkommande flyktingbarn hade en lägre grad av psykisk ohälsa i 

jämförelse med de äldre, eftersom deras ålder ansågs fungerar som en skyddsfaktor, då de inte 

förstod innebörden av de traumatiska händelserna som de varit med om (Bean et al., 2007a; 

Bean et al., 2007b).  

 

Genus  

Det har framkommit att flickor hade högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa än pojkar. 

Detta visade sig främst i form av emotionella problem (Derluyn & Broekaert, 2007; Derulyn 

et al., 2009; Bean et al., 2007a). Detta ansågs ha samband med att flickor i högre grad har 

upplevt svårare traumatiska händelser såsom sexuellt utnyttjande, våldtäkt eller 

tvångsprostitution (Thomas et al., 2004; Derluyn & Broekaert, 2007). 

 

Diskussion 

Metod diskussion 

Denna studie är en allmän litteraturstudie baserad på åtta kvantitativa och två kvalitativa 

studier. Denna metod anses kunna ge svar på angivet syfte. Samtliga artiklar är publicerade 

mellan 2004 - 2014. Nio av de inkluderade studierna är gjorda i Europa och en studie är gjord 

i USA. Samtliga studier behandlar ensamkommande flyktingbarn. 

Författarna till denna studie anser att det var värdefullt att använda sig av både kvantitativa 

och kvalitativa studier.  Detta för att de kvantitativa artiklarna gav svar på hur vanligt ett 
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fenomen är medan de kvalitativa artiklarna medförde ökad förståelse eftersom de innehöll 

citat där personerna berättade med egna ord om sina upplevelser. Borglin (2012) anser att 

genom inkludering av både kvantitativa och kvalitativa studier ökas studiens styrka och 

trovärdighet.  

En annan styrka i studien är granskningsprocessen där artiklarna granskades och analyserades 

individuellt. Genom att initialt granska artiklarna individuellt och göra en kort 

sammanfattning av artiklarnas innehåll minskades risken för misstolkningar. Wallengren och 

Henricson (2012) anser att trovärdigheten ökar när det är två författare och menar att ”fyra 

ögon ser mer än två” (s.492).  

En svaghet i urvalet kan ha varit att relevanta artiklar sorterades bort på grund av missvisande 

titel eller svårighet att tolka titeln. Detta kan bero på språksvårigheter i och med att författarna 

inte har engelska som modersmål. Därmed anser uppsatsförfattarna att väsentliga studier kan 

ha missats på grund av missvisande eller svårtolkade titlar. Läsningen av studierna upplevdes 

som svårt på grund av att skillnaden mellan vetenskaplig engelska och den engelska som talas 

i vardagen var stor.  

En annan svaghet med studien är att majoriteten av artiklarna, nio av 10 är gjorda i Europa 

samt att det förekommer samma författare i flertalet av studierna. Detta kan minska 

överförbarheten till länder utanför Europa. En artikel som är gjord i USA inkluderades i 

studien för att den var relevant för studiens syfte och belyste ensamkommande barns psykiska 

ohälsa på ett tydligt sätt. Ytterligare svaghet med studien är kvalitetsbedömningen av 

inkluderade studier. Detta på grund av att det inte fanns förbestämd siffra som talade om ifall 

studien hade medel hög eller hög kvalitet utan författarna fick självständig göra denna 

bedömning.  

Resultat diskussion 

Resultatdiskussionen utgår från Katie Erikssons (1991; 1994; 2002) konsensusbegreppen 

människa, hälsa, miljö, vårdande och lidande. Detta för att framhäva 

omvårdnadsperspektivet.  

Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som inverkar på ensamkommande 

flyktingbarns psykiska hälsa. Resultaten visade att dessa barn har varit med om olika 

traumatiska upplevelser både i ursprungslandet, under resan till det nya landet och även i det 

nya landet. Vidare visade resultaten att de traumatiska upplevelser som dessa barn har varit 
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med om satte de i riskzonen att utveckla olika emotionella problem. Flertalet studie visade att 

det är antalet traumatiska upplevelser som är den största riskfaktorn för utveckling av psykisk 

ohälsa. Det framkom att ju mer traumatiska upplevelser dessa barn/ungdomar har upplevt, 

desto mer symtom på psykisk ohälsa uppvisade de. Detta styrks av studier av Derluyn och 

Broekaert (2008), Vervliet et al.(2014), Michelson och Sclare (2009) och Vervliet, 

Lammertyn, Broekaert och Derluyn (2014) som påvisade samma resultat.  

Enligt Eriksson (2002) är människan är en odelbar enhet av kropp, själ och ande. Vidare anser 

Eriksson att även hälsan innefattar helhet av kropp själ och ande samt att hälsan utgör ett 

tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Därmed menar Eriksson att människan 

behöver känna sig hel till kropp, själ och ande för att kunna uppleva hälsa. Författaren anser 

att brist på upplevelse av helhet leder till att människan hamnar i obalans, vilket kan leda till 

hälsoproblem. Resultatet i denna studie visade på att flertalet av de ensamkommande 

barnen/ungdomarna uppvisade olika tecken på emotionella problem. Eriksson menar att 

hälsan består av både en kroppslig och en andlig dimension. Den kroppsliga dimensionen 

handlar om att vara fysiskt frisk medan den andliga dimensionen handlar om att kunna 

uppleva inre balans. Resultaten visade att dessa barn inte upplevde känslan av välbefinnande 

och inre balans.  

I temat Migrationsprocessen framkom det att asylprocessen påverkade ensamkommande 

flyktingbarns psykiska hälsa på ett negativ sätt, då de upplevde ovisshet inför framtiden. 

Ovissheten lede till stress som sedan utvecklades till ångest och depression. Vidare framkom 

det att flertalet av dessa barn/ungdomar visade på emotionella problem, beteende problem, 

och PTSD. Detta fynd får stöd av andra studier som menar att den oklara asylprocessen 

bidrog till att barn och unga upplevde stress inför framtiden (Chase, 2013; Derluyn & 

Broekaert, 2008; Vervliet et al., 2014a). Chase (2013) framförde i sin studie att asylprocessen 

beskrevs av ensamkommande flyktingbarn som att befinna sig i en förlängd limbo, vilket fick 

tankarna och känslorna att spinna runt. Enligt en studie gjord av Montgomery (2002) är 

asylprocessen inte endast förknippad med negativa upplevelser utan asylprocessen ansågs 

även vara en viktig ögonblick som symboliserade övergången från en värld till en annan. 

Denna övergång inkluderar både det geografiska och det mentala. Eriksson (1991) beskriver 

att livet genomgår en utveckligprocess där människan pendlar mellan olika nivåer av hälsa, 

mognad och integration, vilket kan sammankopplas till hur dessa barn och ungdomar upplever 

asylprocessen. Flertalet studier visade på att de ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna 
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pendlade mellan en känsla av lycka över att befinna sig i trygg miljö och mellan känslan av 

ovisshet inför framtiden. 

 

Vidare visade resultatet att de ensamkommande flyktingbarnen upplevde brist på kontroll 

över sina liv till följd av asylprocessen. Detta bekräftades i en studie av Chase (2013) som 

visade på att denna brist på kontroll i kombination med varierande grader av trauma och 

förlust av någon betydelsefull ledde till att dessa barn/ungdomar underminerade sin 

självkänsla och upplevde brist på kontroll över sina liv och framtiden. Enligt Erikssons (1994) 

kan människan uppleva sig själv som främmande och ha bristande förmågan för sina egna 

möjligheter på grund av de yttre omständigheterna som styr dennes liv. Detta styrks av Derluyn 

och Broekaert (2008) och Chase (2013) som menar i sina studier att dessa barn/ungdomars liv är 

styrda av asylprocessen då de inte har kontroll över beslutet om uppehållstillstånd.  

 

I resultatet framkom det även att ensamkommande flyktingbarn har varit tvungna att 

återberätta de traumatiska upplevelser de upplevt utan något stöd, vilket upplevdes som 

mentalt påfrestande. Detta styrks av Derluyn och Broekaerts (2008) och Chases (2013) studier 

som visade på att de ensamkommande flyktingbarn upplevde denna period som besvärlig 

eftersom de kände sig inte redo för att tala om deras traumatiska upplevelser under 

asylprocessen. Enligt Eriksson är bästa sättet att bemöta dessa barn/ungdomar under denna 

period genom ansning, lekande och lärande. Eriksson anser att genom användning av ansa, 

leka och lära bidrar man till att individen känner trygghet och det blir lättare för denne att tala 

om det som varit. 

 

Under temat Miljön framkom det att ensamkommande flyktingbarn kände upprymdhet efter 

att ha anlänt i det nya landet. Detta styrks av fynden i Vervliet  et al.(2014a) studie där de 

kallade denna upprymdhet för smekmånaden. Under denna smekmånadsperiod upplevde 

dessa barn en kortvarig känsla av hopp och harmoni. Eriksson (1994) beskriver att människan 

kan uppleva en kortvarig harmoni, glädje och hälsa när denne lider, men att detta inte medför 

en fullständig uppnådd hälsa. Derluyn och Broekaert (2008) förklarade i sin studie att denna 

upprymdhet var framkallad av lättnaden dessa barn/ungdomar upplevde till följd av att 

befinna sig i trygghet. Men känslan av upprymdhet avtog när de kom till insikt om innebörden 

av att befinna sig i ett främmande miljö.  
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Resultatet visade att ensamkommande flyktingbarn upplevde nedstämdhet och ångest på 

grund av social marginalisering och diskriminering, vilket bidrog till att de isolerade sig. 

Detta stöds av flera studier som menar att det förekom diskriminering mot ensamkommande 

flyktingbarn och att detta ansågs var en faktor som påverkade deras psykiska välbefinnande 

(Chase, 2013; Derluyn & Broekaert, 2008; Vervliet et al., 2014a). Vervliet et al. (2014a) 

beskrev i sin studie att ensamkommande flyktingbarn upplevade diskrimineringen som en del 

av den dagliga stressen i det nya landet. Denna dagliga stress har visat sig vara en bidragande 

faktor till olika psykiska sjukdomar hos dessa barn/ungdomar (ibid). Det framkom även i 

Chase (2013) studie flertalet av de ensamkommande flyktingbarnen ansåg att de blev 

stämplade som asylsökare och att detta la grunden till hur de behandlades. 

Eriksson (1994) anser att ett lidande kan uppstå när en individ inte är välkommen till en 

gemenskap oavsett om det handlar om en specifik situation eller livet i helhet. Detta framkom 

i Derluyn och Broekearts (2008) studie där det visade sig att anpassningen i det nya landet 

upplevdes stressande för de ensamkommande flyktingbarnen. Detta ledde till att de drabbades 

av emotionella och beteende problematik samt av depression och ångest. Däremot hävdar  

Oppedal och Idsoe (2015) i sin studie att fastän ensamkommande flyktingbarn upplevde högre 

grad av psykisk ohälsa på grund av kulturkrocken har de ändå lyckats att genomgå en normal 

integreringsprocess, då de har klarat av att skapa socialnätverk och utvecklat kulturell 

kompetens i det nya landet. Vidare menar författarna att detta beror på att dessa barn och unga 

oftast har en hög ambition av att lyckas i det nya landet.    

 

Ett annat viktigt fynd som framkom i denna studie var att resultatet visade på att det rådde 

brist på socialt stöd för ensamkommande flyktingbarn som bodde i gruppboende i jämförelse 

med de i fosterhem. Det har även framkommit att de ensamkommande flyktingbarn som 

bodde i flyktingläger mådde sämre på grund av bristande socialt stöd. Detta fynd stöds av 

Derluyn och Broekearts (2008) studie som visade på att asylboende oftast hade stort antal 

ensamkommande flyktingbarn och att det inte fanns tillräckligt med kompetent personal, 

vilket resulterade i att kvalitén på omsorg var lägre i jämförelse med de andra 

boendeformerna. Detta innebar att det fanns begränsad psykosocialt stöd för de 

ensamkommande flyktingbarn som bodde i asylboende. Eriksson (2002) bekräftar vikten av 

att kunna få stöd av något eller någon för att kunna främja sin hälsa. Vidare menar Eriksson 

att människan behöver medmänsklig kärlek för att uppnå hälsa. Därtill eftersträvar människan 

gemenskap med andra för att kunna få och ge kärlek, vilket leder till att människan kan 

uppleva hopp.       
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”Antal kontra relativ intensitet av traumatiska upplevelse” 

Resultatet i denna studie visade på att antalet traumartiska upplevelser hade stor betydelse i 

utvecklingen av psykisk ohälsa men en studie av Taylor och Weems (2009) visade på att även 

den individuella upplevelsen/tolkningen av det man har upplevt hade betydelse. Taylor och 

Weems (2009) anser att i vilken utsträckning en händelse anses traumatisk beror på hur 

barnet/ungdomen upplever händelsen. I studien undersöker författarna vilka händelser som 

rapporteras av ungdomarna som traumatiska och resultatet visade att det fanns skillnader 

mellan kön och ålder när det kom till vilka händelser som upplevdes som traumatiska. Studien 

visade på att barn mellan 6-12 år rapporterade våld i media som traumatiska medan ungdomar 

i åldrarna 13-17 rapporterade separation och förlust av familj som mer traumatiserande. I 

jämförelsen mellan flickor och pojkar visade resultatet på att flickor rapporterade bevittnande 

av våld som traumatisk medan pojkar rapporterade separation och förlust av familj och 

motorcykel olyckor som traumatisk. 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga faktorer som inverkar på de 

ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa. Resultatet visade att dessa barn/ ungdomar har 

råkat ut för olika traumatiska upplevelser och att detta var den största bidragande faktorn till 

att de hade högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Resultaten visade även att 

migrationsprocessen och miljön i det nya landet bidrog till den ökande risken för att utveckla 

psykisk ohälsa. Ytterligare identifierade faktorer var kön och ålder. 

Resultatet i denna studie visar på att det är viktigt att alltid ha i åtanke att ensamkommande 

barn är en heterogen grupp och att det är viktigt att tänka på de olika faktorer som inverkar på 

deras psykiska hälsa. Som studien av Taylor och Weems (2009) visar är dessa 

barn/ungdomars välmående förknippade med individuella skillnader i perception och tolkning 

av de olika upplevelser de har blivit utsatta för. Därmed anser författarna till denna studie att 

det är viktigt att känna till de olika faktorer som inverkar samtidigt som det är viktig att 

komma ihåg att det varierar mellan olika individer. 
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Klinisk betydelse  

Denna studie ska ge ökad förståelse om ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa och 

belysa faktorer som inverkar på deras mående. Genom att ha kunskap om dessa faktorer kan 

sjuksköterskan lättare identifiera dessa barns omvårdnadsbehov. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det råder brist på longitudinella studier där man följer upp dessa barn till vuxen ålder för att 

se hur de traumatiska upplevelser de varit med om har påverkat deras liv. Därmed anser 

uppsatsförfattarna att det behövs mer forskning inom detta område. 

 

Författarnas insatser 

En del av skrivandet har delats upp mellan författarna för att kunna vara mer effektivt. 

Därefter har författarna träffats för att läsa igenom varandras delar och kommit med 

synpunkter och förslag på eventuella ändringar. Därmed har båda författarna varit involverade 

i alla delar av arbetet. Uppsatsförfattarna anser att båda författarna har varit lika delaktiga 

under hela arbetet och anser att de har kompletterat varandra väldigt bra eftersom båda har 

olika styrkor. Rahmas styrka har varit informationssökningen och Judiths styrka har varit 

skrivandet, vilket innefattar översättning från engelska till svenska, formulera meningar och 

se till att texten är homogen.  

 

R.A. har haft mer ansvar i Bakgrund och i skapandet av tabeller. 

J.A. har haft mer ansvar i Metod och Etiska aspekter.  

I resterande delar (Definitioner och begreppsförklaring, Teoretisk referensram, 

Problemformulering, Syfte, Resultat, Diskussion, Slutsats, Klinisk betydelse, Förslag på 

vidare forskning och Författarnas insatser) har båda författarna bidragit lika mycket. 
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Bilaga 1: Artikelmatris 

Nr Artikel 

 

Författare 

 

Tidskrift 

 

Land 

 

År 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

1. Mental Health 

Problems in  

Separated refugee 

adolescents. 

 

Derluyn, I., Mels, C. 

& Broekaert, E. 

 

Journal of 

Adolescents Health  

 

Belgium, 2009 

Att undersöka psykisk 

ohälsa hos flykting 

ungdomar som har 

separats från sina 

föräldrar i jämförelse 

med jämnåriga som 

kommit med sällskap. 

Kvantitativ 

enkätstudie  

 

N=1294 

Ensamkommande 

flyktingbarn 

 

Ålder: 11-18 

 

Kön: Flickor 559 

Pojkar 650 

Flyktingbarns som 

separerats från 

båda föräldrar 

upplever mer 

traumatiserande 

upplevelser i 

jämförelse med 

flykting ungdomar 

som har kommit 

med sällskap. 

Separation från 

föräldrar, antal 

upplevda 

traumatiska 

upplevelser och 

genus är en 

bidragande faktor 

till utveckling av 

psykisk ohälsa.    

 Hög 

2. Understanding the 

experiences and 

emotional needs of 

unaccompanied 

asylum-seeking 

adolescents in the 

UK 

 

Groark, C., Sclare, I. 

& Raval, H. 

 

Clinical Child 

Psychology and 

Psychiatry 

 

United Kingdom, 

2010 

Att få djupare förståelse 

av/om ensamkommande 

flyktingbarns erfarenhet 

av flykten till England 

och hur den påverkar 

deras psykiska hälsa. 

Kvalitativ semi- 

strukturerade 

intervjuer 

 

N=6 

Ensamkommande 

flyktingbarn 

  

Ålder: 16-18 år 

 

Kön: Flickor 2 

Pojkar 4  

 

Ensamkommande 

flyktingbarns egen 

upplevelse om hur 

post och pre- 

migrationen 

påverkat dem 

psykiskt. 

Resultatet visade 

att en del 

upplevde 

emotionella 

symtom såsom 

depression, ångest 

som är relaterad 

till integrerings 

problem och 

ovisshet om 

framtiden. 

  

Hög 

3. Coping with Trauma 

and Hardship 

Among 

Unaccompanied 

Refugee Youths 

From Sudan 

 

Goodman, J-H. 

Att undersöka hur 

ensamkommande 

flyktingbarn som 

upplevt våld och sorg 

bearbetar trauman och 

svårigheter i sitt liv. 

Kvalitativ  

Fallstudie och 

intervjuer 

 

N= 14 

ensamkommande 

flyktingbarn 

 

I resultatet av 

intervjuerna 

visade att 

ensamkommande 

flyktingbarn hade 

olika coping 

strategier för att 

handskas med 

Hög 
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Qualitative Health 

Research 

 

USA, 2004 

Ålder: 16-18 år 

 

Kön: Pojkar 

PTSD och andra 

psykiska ohälsor 

4. Different 

perspectives on 

emotional and 

behavioral problems 

in unaccompanied 

refugee children and 

adolescents 

 

Derluyn, I & 

Brokekaert, E 

 

Ethnicity and Health  

 

Belgium, 2007 

Att undersöka 

förekomsten av 

emotionella och 

beteende störningarna 

hos ensamkommande 

flyktingbarn. 

Kvantitativ  

Enkätstudie  

 

N=166 

ensamkommande 

flyktingbarn 

 

Ålder: 12-18 år 

Kön: Flickor 62 

 Pojkar 104 

Många 

ensamkommande 

flyktingbarn lider 

av svår ångest, 

depression och 

post traumatiska 

symptom. Flickor 

ansågs ha högre 

förekomst av 

emotionella 

symtom än pojkar. 

Medel hög 

5. Emotional and 

behavioral problems 

amongst Afghan 

unaccompanied 

asylum-seeking 

children: results 

from a large-scale 

cross sectional study 

 

Bronstein, I., 

Montgomery, P. & 

Otto, E. 

 

European Child & 

Adolescent 

Psychiatry  

United Kingdom, 

2013 

Att bedöma prevalensen 

av emotionella och 

beteende störningar samt 

undersöka associeringen 

av dessa problem med 

demografiska variabler, 

traumatiska upplevelser 

och omvårdnad och 

migrations faktorer 

Kvantitativ  

Enkätstudie  

 

N=222 

Ensamkommande 

flyktingbarn  

 

Ålder: ≥18år 

 

Kön: Pojkar 

Ensamkommande 

flyktingbarn hade 

högre prevalens 

av emotionella 

och beteende 

problematik 

tillföljd av 

traumatiska 

upplevelser de 

varit med om. 

Bidragande 

faktorer var 

bristande 

socialstöd i 

boenden och 

ovissheten om 

asylprocessen.  

Hög 

6.  I` was running away 

from death – the pre-

flight experiences of 

unaccompanied 

asylum seeking 

children in the UK 

 

Thomas, S., Thomas, 

S., Nafees, B. & 

Bhugra, D. 

 

Child: Care, Health 

and Development 

 

United Kingdom, 

2004 

Att undersöka 

förekomsten till att 

ensamkommande 

flyktingbarn söker asyl i 

England samt undersöka 

olika typer av trauma 

som de upplevt. 

Kvalitativ  

Fallstudie och 

semi-

struktrurerade 

intervjuer 

 

N=100 

ensamkommande 

flyktingbarn 

 

Ålder: 12-18 år 

 

Kön: Flickor 41 

Pojkar 59   

Resultatet av 

intervjuerna 

visade olika typ 

av trauman som 

ensamkommande 

flyktingbarn har 

genomgått innan 

migrationen. Samt 

att det råder köns 

skillnader på 

upplevelser av 

trauman  

Hög 

7. Risk and resilience 

for psychological 

distress amongst 

unaccompanied 

asylum seeking 

adolescents  

 

Att undersöka om 

ensamkommande 

flyktingbarn upplever 

mer trauma än andra 

flyktingbarn med 

sällskap av föräldrar 

samt om 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

 

N=78 

Ensamkommande 

flyktingbarn  

Ålder: 13-18år  

Fynden i enkät 

och intervjuerna 

påvisade att 

ensamkommande 

flyktingbarn hade 

högre prevalens 

av psykisk ohälsa 

Medel hög 



30 

 

Hodes, M., Jagdev, 

D., Chandra, N. & 

Cunniff, A. 

 

The Journal of Child 

Psychology and 

Psychiatry 

 

Storbritannien, 2008 

 

ensamkommande 

flyktingbarn har en 

sämre upplevd psykisk 

hälsa. 

Kön: Flickor 26 

Pojkar 52 

 

N=35 

Flyktingbarn med 

föräldrar 

  

Ålder: 14-19år 

Kön: Flickor 18 

Pojkar 17 

än flyktingbarn 

med familjer. 

Samt att det finns 

skillnader mellan 

kön och ålder 

gällande 

upplevelse av 

psykisk ohälsa.  

8. Late– Onset PTSD 

in Unaccompanied 

Refugee Minors: 

Exploring the 

Predictive Utility of 

Depression and 

Anxiety Symptoms 

 

Smid, G., Lensvelt-

Mulders, G., 

Knipscheer, J., 

Gersons, B. & 

Kleber, R. 

 

Journal of Clinical 

Child & Adolescent 

Psychology 

 

Nederländerna, 2011 

Att belysa risken för 

trauma relaterad psykisk 

ohälsa och symtom av 

PTSD, depression och 

ångest som påverkas av 

post- migration hos 

ensamkommande 

flyktingbarn.  

Kvantitativ  

Enkät studie  

 

N=554 

ensamkommande 

flyktingbarn 

 

Ålder: 12-18 år  

Kön: Ej 

specificerat antal  

Enkät studien 

visade att en del 

ensamkommande 

flyktingbarn har 

en sen 

diagnostiserad 

PTSD. Flickor 

upplevde mer 

PTSD symtom 

och att yngre 

ensamkommande 

flykting barn hade 

mindre att 

prevalensen av 

psykisk ohälsa.  

Hög  

9. Comparing 

psychological 

distress, traumatic 

stress reactions, and 

experiences of 

unaccompanied 

refugee minors with 

experience of 

adolescents 

accompanied by 

parents.  

 

Bean, T., Derluyn, I., 

Eurelings-Bontekoe, 

E., Broekaert, E. & 

Spinhoven, P. 

 

The journal of 

Nervous and Mental 

Disease 

 

Nederländerna, 2007  

 

Att undersöka 

flyktingbarns psykiska 

ohälsa i form av 

beteende problematik 

och traumatiska stress 

reaktioner. Samt 

används 2 

referensgrupper i urvalet 

för att jämföra psykisk 

ohälsa med 

ensamkommande 

flyktingbarn.        

Kvantitativ 

Enkätstudie.   

 

N=920 

Ensamkommande 

flyktingbarn 

 

 

N=1294 

Flyktingbarn med 

föräldrar  

 

N= 1059 

Inhemska barn.  

 

Ålder: 12-18 år 

 

Kön: Flickor 1291 

Pojkar 1982 

 

Resultatet visade 

att könskillnader 

har en centralroll 

hur de upplever 

psykisk ohälsa.   

Ålder påvisade att 

ju äldre barnen 

var hade de högre 

risk att drabbas av 

psykisk ohälsa 

Hög 

10. Course and 

predictors of mental 

health of 

unaccompanied 

refugee minors in the 

Netherlands: One 

year follow- up 

 

Att undersöka 

förekomsten av 

ensamkommande 

flyktingbarns psykiska 

ohälsa och vad för hjälp 

det finns inom 

psykiatrivården.    

Kvantitativ  

Enkätstudie  

 

N=920 

ensamkommande 

flyktingbarn 

 

Ålder: 12-18år  

Enkätstudien 

påvisade faktorer 

som bidrar till 

ökad emotionella 

symtom bland 

ensamkommande 

flyktingbarn  

Hög 



31 

 

Bean, T., Eurelings-

Bontekoe, E. & 

Spinhoven, P. 

 

Social Science & 

Medicine 

 

Holland, 2007 

 

Kön: Flickor 92 

Pojkar 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


