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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa har ökat de senaste decennier 

och nådde sin topp hittills år 2015 med 90 000 ensamkommande asylsökande av vilka 35 000 kom 

till Sverige. Ensamkommande som flydde krig, konflikter och fattigdom. Den långdragna 

asylprocessen, tillfälliga uppehållstillstånd och tidigare trauman ökar risken av att bland annat 

drabbas av depression och PTSD. Trots det finns det ensamkommande barn som lyckas motstå 

olika påfrestningar. Syfte: Syftet med denna uppsats var att belysa skyddsfaktorer som främjar 

psykisk hälsa och välbefinnande hos ensamkommande barn. Metod: Denna studie är en 

systematisk litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar har ingått i analysen. Resultat: Fyra teman 

identifierades som skyddsfaktorer; Socialt stöd, motivation, religion och distraktion. Socialt stöd 

visade sig vara bland det viktigaste skyddsfaktor för ensamkommande barns psykisk hälsa och 

välbefinnande. Diskussion: Resultatet av denna studie visade att ensamkommande trots svårigheter 

som de har genomgått, har styrkor och strategier som hjälper dem att gå vidare och kämpa i sina 

liv. Studien visade även vikten av att skapa trygga relationer och att få stöd av förtroende personer i 

ensamkommande barns omgivning. Denna studie kan med fördel förse aktörer som direkt eller 

indirekt berör ensamkommande barns situation, med kunskap och förståelse vilket kan 

förhoppningsvis bidra till ökad mental hälsa och välbefinnande hos ensamkommande barn.  
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Abstract 

Background: The number of unaccompanied children seeking asylum in Europe has increased over 

the last decades and reached their peak so far in 2015 with 90,000 unaccompanied asylum seekers, of 

whom 35,000 came to Sweden. Unaccompanied children, who fled request asylum because war, 

conflict and poverty. The prolonged asylum process, temporary residence and previous trauma 

increase the risk of depression and PTSD. Even so, there are unaccompanied children who manage to 

do well in very difficult circumstances. Aim: The purpose of this paper was to highlight protection 

factors that promote mental health and well-being of unaccompanied children. Method: This study is 

a systematic literature review and 16 scientific articles have been included in the analysis. Results: 

Four themes were identified as protection factors; Social support, motivation, religion and distraction. 

Social support proved to be among the important protection factor for the mental health and well-

being of unaccompanied children. Discussion: The outcome of this study showed that unaccompanied 

children in spite of the difficulties they have undergone, have strengths and strategies that help them to 

new circumstances. The study also demonstrated the importance of creating secure relationships and 

obtaining support from trusted persons in unaccompanied children's surroundings. This study can 

advantageously provide actors who directly or indirectly work with unaccompanied children, with 

knowledge and understanding which can hopefully contribute to increased mental health and well-

being of this vulnerable group. 
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Introduktion  

Inledning 

Ensamkommande flyktingbarn (EKB) är numer en stor grupp som på senare år har 

uppmärksammats i Sverige. Ensamkommande barn har oftast flytt sina hemländer på grund av 

krig, konflikter, förföljelser eller brist på mänskliga rättigheter och fattigdom 

(Migrationsverket, 2016; Lundberg & Dahlqvist. 2012). I denna uppsats används 

förkortningen EKB eller endast ensamkommande istället för hela begreppet ensamkommande 

barn och ungdomar och det syftas till det samma. 

Det finns studier som har visat att PTSD och depression är vanligt förekommande bland EKB 

(Bronstein, Montgomery & Dobrowolski, 2012; Derluyn, Mels & Broekaert, 2009; Hodes, 

Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008; Vervliet, Meyer DeMott, Jakobsen, Broekaert, Heir & 

Derluyn, 2014). En studie genomförd i Uppsala screenade PTSD hos 208 EKB vilket visade 

att cirka 76% av barnen ansågs ha hög risk för PTSD (Salari, Malekian, Linck, Kristiansson & 

Sarkadi, 2017). 

Uppsatsförfattaren genom att komma i nära kontakt med EKB via arbete och tolkuppdrag 

märkte att många ungdomar led av olika grader av psykiska besvär. Det fanns oro, ångest, 

sömnbesvär men även allvarligare fall som djup depression, trauma och självskadebeteende 

och försök till självmord. Men det fanns även EKB, som trots att de mådde dåligt och bar på 

svåra upplevelser lyckades på olika sätt handskas med sina trauman. Det fanns hopp och 

önskan om att stanna i Sverige och få en bra framtid.  

Det finns studier som visat att EKB kan trots svåra upplevelser och trauman klara sig väl och 

lyckas hantera svårigheter utan att försjunka i allvarliga psykiska tillstånd (Bradly, Liabo, 

Ingold & Roberts, 2017; Goodman, 2004). EKB kombinerar motståndskraft med sårbarhet 

och trots svårigheter bevarar de hopp om att bygga sin framtid och ett bättre liv (Bradly et al., 

2017).  

Psykisk ohälsa är både en resursbrist och samhällskostnad, en kostnad på 70 miljarder kronor 

årligen för Sveriges del (Gustafsson et al., 2011). Dagens EKB blir morgondagens 

samhällsmedborgare och arbetskraft och det vore därför viktigt att kunna skapa 

förutsättningar för att EKB utvecklas i en trygg och utvecklande miljö där de känner sig 

delaktiga och inkluderad i samhället (Socialstyrelsen, 2013). En förutsättning är att främja 

EKBs psykiska hälsa och välbefinnande. Att identifiera faktorer som bidrar till EKBs psykisk 

hälsa och välbefinnande är en sådan förutsättning som möjligen kan underlätta förståelsen i 

både mottagandet och inslussningen i det svenska samhället. Detta kan underlättas genom att 

ta del av forskningen kring skyddsfaktorer som främjar psykisk hälsa och välbefinnande hos 

EKB. 

 

Bakgrund 

Många ensamkommande barn har flytt från sina hemländer till Europa det senaste decenniet. 

År 2015 var det uppemot 90 000 EKB som sökte asyl i Europa. Detta jämfört med år 2008–

2013 då antalet ensamkommande asylsökande barn var mellan ca 11 000 och 13 000 

(Eurostat, 2016). Av de 90 000 var det mer än 35 000 som sökte asyl i Sverige vilket gör 
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Sverige till ett europeiskt land som har tagit emot största antalet EKB hittills. De flesta av de 

ensamkommande barnen kommer från länder som Afghanistan, Somalia, Syrien, Irak och 

Eritrea men största antalet tillhör EKB med afghanskt ursprung och över 70 procent av dem är 

pojkar (Migrationsverket, 2017). Grafen nedan (figur 1) visar antalet asylsökande 

ensamkommande barn till Sverige under perioden 2000–2017 samt fem länder där flest EKB 

kommer ifrån. I grafen ser man den drastiska ökningen av EKB från Afghanistan som skedde 

under år 2015 (Migrationsverket, 2017a).  

Figur 1. Flest ensamkommande från fem länder mellan år 2000-2017 (framställd av statistik 

från Migrationsverket) 

 

 

Anledningen till flykt i stora omfattningar kan ha orsaker i katastrofer såsom krig och 

förföljelser av minoritetsgrupper. Enligt Migrationsverket är både säkerhetsläget och 

ekonomiska förhållanden en stor del av massflykten av afghanska barn. Fattigdom och dålig 

framtidstron men även hopp om bättre framtid kan vara andra orsaker för barn från 

Afghanistan att lämna Afghanistan eller Iran för att söka asyl i Europa (Migrationsverket, 

2016). Gällande EKB från Afghanistan anses erfarenheten av att växa upp i en miljö fylld av 

våld och konflikter vara skäl till flykt (Bronstein et al., 2012).  

 

EKB utgör en riskgrupp som är mer känslig för förvärvad psykisk ohälsa. De kommer oftast 

från instabila sociala förhållanden och trauman av att lämna sitt hemland leder till hög 

stressnivån och ångest bland dem (Mohamed & Thomas, 2017). Det finns studier som 

fokuserat mestadels på riskfaktorer och dåligt utfall men genom att identifiera vad som 

möjliggör att vissa EKB trivs bra, kan man förse lärare och professioner som arbetar med 

dessa barn att utforma effektiva insatser som kan främja hälsa och framgång hos EKB 

(Mohamed & Thomas, 2017).  

 

Alla barn som vistas i Sverige har rätt till bästa möjliga hälsa och det inkluderar även EKB. 

EKB likväl barn med vårdnadshavare kan ha upplevt traumatiska händelse såsom krig, tortyr, 

förföljelse, mist sina närstående eller rekryterats till barnsoldater men även utsatts för både 

misshandel och sexuellt övergrepp (Bris, 2017). EKB flyr sina hemländer utan vuxnas skydd 

och stöd och genomgår traumatiska händelse både före, under och även efter flykten (Derluyn 
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et al., 2009; Hodes et al., 2008). Dessutom möter EKB i det nya värdlandet utmaningar såsom 

att känna sig ensamma, svårigheter av att lära sig ett nytt språk, kulturella skillnader, lång 

asylprocess och en ovis framtid vilket gör EKB till en riskgrupp för psykisk ohälsa (Fazel, 

Reed, Panter-Brick & Stein, 2012; Vervliet et al., 2014). Det är därför viktigt att identifiera 

skyddsfaktorer som kan motverka förvärvad psykisk ohälsa hos EKB och även kan främja 

psykisk hälsa och välbefinnande hos denna målgrupp.  

 

Psykisk hälsa hos EKB (ensamkommande barn) 

Alla barn har grundläggande och universella behov men gällande EKB ska även tänkas att 

deras livsvillkor har störts på grund av att de lämnat sitt hemland och familj (Hopkins & Hill, 

2010). EKB löper stor risk av att drabbas av psykisk ohälsa i form av stress, depression och 

PTSD. Olika faktorer bidrar till att den psykiska hälsan blir skörare hos gruppen EKB. 

Faktorer före flykten, under flykten men även i mottagarlandet och asylprocessen anses kunna 

ha påverkande effekt på psykisk hälsa hos EKB (Jakobsen, DeMott, Wentzel-Larsen & Heir, 

2017). Asylprocessen kan ta väldigt lång tid och det kan påverka psykisk hälsa hos denna 

grupp. En studie i Norge visade att asylprocessen har en negativ påverkan på psykisk hälsa 

hos EKB. Enligt denna studie var ett boende med mindre stöd och negativt besked på 

asylansökan också associerade med sämre psykisk hälsa hos EKB (Jakobsen et al., 2017). 

 

Traumatiska erfarenheter hos EKB har visat sig ha stark påverkan på deras psykiska hälsa. 

Det innebär att ju fler traumatiska erfarenheter ett EKB har varit med om desto mer risk att 

drabbas av ångest, depression och PTSD (Bronstein et al, 2012). Även dagliga stressfaktorer 

såsom; sociala faktorer (svårt att skaffa vänner, svårighet i relation till vuxna och andra 

jämnåriga), materiella faktorer (brist på pengar, boendesituation), diskriminering, otrygghet, 

osäker framtid och svårighet att få uppehållstillstånd har visat sig vara faktorer som leder till 

större risk för oro, ångest, depression samt en förstärkning av en redan existerande PTSD 

(Vervliet, Lammertyn, Broekaert & Deruyn, 2014). Barn och ungdomspsykiatri (BUP) i 

Stockholm tog emot 321 EKB år 2015 vilket var dubbelt så många som året innan. Bara i 

första kvartalet av år 2016 hade 246 EKB sökt barn och ungdomspsykiatri i Stockholm 

(Svensson. 2016, 15 mar). Liknande situation är rådande i andra delar av landet. Det är därför 

viktigt att, utifrån att numer bor tusentals EKB i Sverige och de enligt lagen har samma 

rättigheter som andra svenska barn, deras hälsotillstånd samt integrering i samhället behöver 

bli bland politikernas och andra berörda aktörers prioriteringar. 

 

Mottagandet och asylprocessen 

Omvårdnad av EKB 

Olika länder har olika former av mottagningssystem av EKB men de flesta västeuropeiska 

länderna erbjuder någon form av boende till EKB som till exempel HVB eller familjehem 

under asylprocessen. HVB (hem för vård eller boende) är en verksamhet som riktar sig till 

behandling eller stöd, fostran och omsorg (inspektion för vård och omsorg IVO, 2016). Ett 

HVB-hem kan vara riktad till barn, ungdomar, vuxna och även ensamkommande barn och 

ungdomar kan placeras i ett HVB hem (IVO, 2016). Kommunerna ansvarar för 

ensamkommandes placering mot statlig ersättning. En lagändring från år 2014 möjliggjorde 

att alla kommuner förpliktigas att ta emot EKB. Varje kommun skulle ansvara för att via 
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Socialtjänsten utreda EKBs behov av insatser, en god man utses genom Överförmyndaren. 

Kommunen ska också se till att ensamkommande får skolundervisning. Ensamkommande 

barn och ungdomar under 18 år får samma vård som övriga barn i Sverige. Denna vård 

inkluderar förutom hälso- och sjukvård, tandvård och barnpsykiatrisk vård (Migrationsverket, 

2017b). Efter att ett EKB fyller 18 år och fortfarande inte fått uppehållstillstånd är det inte 

längre socialtjänsten som ansvarar för placeringen. EKB anses som vuxen efter 18 årsdagen 

och därför blir många EKB tvungna att flytta till Migrationsverkets boende för vuxna, 

alternativt att ordna boende på egen hand. Även gode mannens uppdrag upphör efter 18 

årsdagen och rätten till sjukvård begränsas till akut vård (Migrationsverket, 2017e). 

 

Asylprocessen för EKB 

Att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

(Regeringskansliet, 2006), vilket också förtydligats i artikel 14 i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna: ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från 

förföljelse”.  (Regeringskansliet, 2006, s.6) 

FN deklarationen gäller naturligtvis även barn som söker asyl i Sverige. Alla barn som söker 

asyl i Sverige har rätt enligt svensk lag att komma till tals och få sin asylansökan prövade. 

Enligt migrationsverkets regler tas särskild hänsyn för barnets bästa under asylutredningen 

(Migrationsverket, 2017 c). När ett barns asylskäl utreds tas det även hänsyn till barnets ålder, 

hälsotillstånd och mognad och barnet har rätt till ett offentligt biträde samt en god man 

(Migrationsverket, 2017c). Migrationsverket tilldelar dessutom ett offentligt biträde som har 

till uppgift att hjälpa den asylsökande under asylprocessens gång. En god man som förordnas 

av överförmyndaren agerar i stället för barnets vårdnadshavare eller förmyndare och tar hand 

om rättsliga, ekonomiska och andra personliga angelägenheter (Sveriges kommun och 

landsting, SKL, 2018). 

 

Asylutredningen innebär att en handläggare från migrationsverket går genom asylärendet 

tillsammans med barnet. Närvarande under utredningen är bland annat offentligt biträdet, god 

man, tolk och ibland en protokollförare. Efter att utredningen är klar fattar Migrationsverket 

ett beslut om uppehållstillstånd. Vid ett avslag om uppehållstillstånd kan den sökande 

antingen nöja sig med beslutet eller överklaga det. Överklagan skickas till migrationsverket 

som antingen ändrar sitt beslut eller skickar det vidare till migrationsdomstolen. 

Migrationsdomstolen går genom asylansökan och lämnar en dom som antingen är bifall eller 

avslag. Bifall innebär att den sökande får stanna i Sverige (Migrationsverket, 2017d). Det 

finns olika former av uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man kan 

stanna i Sverige så länge man vill medan tidsbegränsade uppehållstillstånd varierar mellan 13 

månader till tre år som kan efter att tiden gått ut förlängas om behov av skydd kvarstår 

(Migrationsverket, 2017d). 

Definitioner och begrepp 

Ensamkommande barn (EKB) 

Ensamkommande barn avser ett barn som vid ankomsten till Sverige är under 18 år gammal 

och är utan sina vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2016). Vidare gäller barnkonventionens 

principer (Barnets bästa, rätt till liv, utveckling, diskrimineringsförbud och vikten av barnets 

talan) även EKB under 18 år gamla vilket innebär att dessa barn ska enligt lagen få stöd och 
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skydd som de behöver (Socialstyrelsen, 2016). Begreppet ensamkommande används i 

praktiken i ett större sammanhang även långt efter att barnet har fått uppehållstillstånd och är 

över 18 år gammal (Backlund, Eriksson, von Greiff, Nyberg & Åkerlund, 2014).  

Skyddsfaktorer 

Egenskaper, förhållande eller processer som reducerar att ett visst utfall orsakas kallas för 

skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2009). Skyddsfaktorer ökar personens motståndskraft och 

fungerar som en stötdämpare mot risker (socialstyrelsen, 2009). Förutom faktorer som rör 

individen såsom livsstil och beteenden finns andra faktorer såsom sociala, kulturella, miljö 

och strukturella faktorer som kan fungera som skyddsfaktorer. Exempel på sociala och 

kulturella skyddsfaktorer är teater, musik och läsning. Även socialt stöd är en viktig 

skyddsfaktor som motverkar både sjukdomar och psykisk ohälsa. Till strukturella 

skyddsfaktorer tillhör boendesituationen i form av bostadsmiljön och relation till grannarna 

(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).       

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa och välbefinnande enligt WHO (2013) är grunden till att människan ska kunna 

tänka, känna, arbeta, interagera med andra människor och kunna njuta av livet. Vidare 

tillägger WHO att psykisk hälsa stöder kärnan av att vara människa och sociala värderingar 

såsom vänskap, solidaritet, tanke och handlingsfrihet. Det är därför en viktig och vital uppgift 

att främja psykisk hälsa hos människor och samhällen (WHO. 2013). 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är svårt att definiera och inkluderar olika sinnestillstånd alltifrån mildare 

varianter till svåra sjukdomar som psykoser och depression. Från lättare störningar i form av 

oro, stress, ångest till svårare sådant som utmattningssyndrom, PTSD är tillstånd som går 

under paraplyet psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan påverka en fungerande vardag och 

arbetslivet för en person och i svåra fall behöver behandling och stöd (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012).  

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en störning där en person som har upplevt en 

traumatisk händelse utvecklar en karakteristisk uppsättning av symptom (Kirkpatrick & 

Heller, 2014).PTSD är ett tillstånd där en långvarig reaktion på ett trauma som är ovanligt 

hotande eller förödande föreligger som orsak (Socialstryrelsen, 2017). Typiska symtom för 

PTSD är exempelvis att personen undviker situationer som påminner om traumat på ett 

fobiskt sätt, har mardrömmar och/eller återupplevelse av traumatiska händelser 

(Socialstyrelsen, 2017). Händelser som kan orsaka trauma är varierande men krig, 

naturkatastrofer, våldtäkt, trafikolycka, barnmisshandel, förlust av anhörig, brännskador och 

cancer är exempel på några traumatiska händelser (Kirkpatrick & Heller, 2014). Symtomen 

till PTDS kan komma efter ett långt uppehåll. I huvudsak behandlas PTSD psykologiskt men 

även läkemedelsbehandling förekommer (Socialstyrelsen, 2017). Risken att drabbas av PTSD 

är stor vid händelser där hot och våld har förekommit. PTSD kan leda till ångest, dåligt 

minne, koncentrationssvårigheter, trötthet och sömnbesvär (Socialstyrelsen, 2017). 

Stress 

Stress är något som händer i ens omgivning och ställer krav på personen där tyngden ligger på 

källorna till stress (t.ex. arbetskrav), det vill säga stressorerna (Cassidy, 2003). De krav som 
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stress ställer på oss kan leda till symptom såsom huvudvärk, sömnproblem och trötthet. I 

denna mening är det de respons som stress leder till av intresse. Stress inkluderar en stressor, 

som är en extern händelse och en reaktion eller respons till samma stimulus eller stressorn 

(Lazarus, 1999).  Stress ses som en relation mellan individen och dess omgivning där 

individen bedömer att situationen överskrider dennes resurser och riskerar även sitt 

välbefinnande (Lazarus & Folksam, 1984). Stress utifrån en transaktionsmodell beskrivs som 

en transaktion mellan individen och dess omgivning. Utifrån denna modell kan det sägas att 

vid stress ställs krav på individen och individen reagerar kognitivt, känslomässigt eller 

beteendemässigt i syfte att anpassa sig till kravet (Cassidy, 2003). Enligt en interaktionistiskt 

synsätt kan stress förklaras genom samspelet mellan individ och dess omvärld där brist på 

samspel mellan individen och dess omgivning ger upphov till fysisk och psykisk sjukdom 

(Cassidy, 2003).   

Teorier  

Coping 

Strategier för att hantera och bemästra svåra och påfrestande situationer i livet, både 

kortsiktiga och långvariga livssituationer kallas för coping (Rydén & Stenström, 2015). Det är 

ett engelskt begrepp som betyder bemästra, klara av och innebär hur en person använder sig 

av strategier för att hantera och minska upplevelser av stress som svåra situationer medför 

(Åkerlind, 2005). Enkelt uttryckt kan coping deffinieras som realistiska och flexibla tankar 

eller gärningar som löser problem och därefter minskar stress (Lazarus & Folksam, 1984). 

Copingstrategier kan vara probleminriktad eller emotionellt inriktad. Den probleminriktade 

innebär att den är riktad till att trots orosmoment och stress accepterar läget och försöker hitta 

lösningar för att ändå hantera den svåra situationen medan den emotionella riktningen 

försöker reducera oro och stress genom att glömma, koppla bort eller förtränga orosmomentet 

med andra aktiviteter (Rydén & Stenström, 2015). Den emotionella inriktningen är en viktig 

copingstrategi eftersom människan behöver, för att kunna ha en fungerande vardag, 

vidmakthålla moral och hopp, utan att känna sig handlingsförlamad av svåra känslor (Rydén 

& Stenström, 2015). Förträfflighet och effektiviteten av en copingstrategi fastställs utifrån den 

givna situationen och dess långsiktiga effekt (Lazarus & Folksam, 1984). 

Trots att EKB kan ha erfarit traumatiska händelser, kan de ändå behålla ett psykiskt 

välbefinnande och detta genom centrala copingprocesser såsom överlevnadsstrategier, inre 

krafter och resurser samt hjälp och stöd från omgivningen (Brunnberg, Borg & Fridström, 

2011) 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

Känsla av sammanhang, KASAM är ett salutogent perspektiv utvecklad av Aaron 

Antonovsky. Detta perspektiv innehåller tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Dessa komponenter står i relation med varandra. Personer med hög 

KASAM har höga värden av dessa komponenter. Begriplighet handlar om hur man upplever 

olika saker som händer i ens liv förutsägbara och förståeliga. En person med hög känsla av 

begriplighet kan göra saker som kommer att hända i framtiden, även oväntade saker som 

begripliga och förklarliga. Hanterbarhet innebär att man upplever att man har resurser för att 

hantera de krav som ställs på en. De resurser är antingen under ens kontroll eller dem som 

man kan lita på såsom anhöriga, vänner och Gud. En person med hög känsla av hanterbarhet 
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känner sig inte som offer vid nya omständigheter, utan tvärtom accepterar att dåliga saker 

händer men att man ändå kan hantera dem. Meningsfullhet innebär att man känner att livet har 

ett emotionellt innehåll och trots problem i livet finns det saker som man känner värde i att 

engagera sig i istället för att uppleva dem som besvär och belastningar (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten i KASAM. Människor som är 

engagerade och har hög känsla av meningsfullhet har alltid möjlighet att skapa förståelse och 

tar till vara sina resurser (Antonovsky, 1991). 

Socialekologiskt perspektiv 

Socialekologisk systemteori utvecklades av Bronfebrenner (1979) som menade att ett barns 

utveckling kan förstås utifrån ett system av relationer som bildar barnets miljö och inte enbart 

utifrån biologiska aspekter. Kännetecknade för socialekologisk systemteori är att detta system 

är delat i fyra olika skikt: microsystem, mesosystem, exosystem och makrosystem (Wimelius, 

Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2016). Barnets plats är i centrum av detta system 

(mikrosystem) vilket innebär att barnet är i sin närmaste närmiljö. I takt med att barnet växer 

kommer nya närmiljöer att ingå i barnets miljö som till exempel familjen, förskola, skola och 

kamrater och även religiösa ställen. Det finns samspel mellan dessa närmiljöer och relationer 

mellan närmiljöerna skapar ett så kallat mesosystem. Andra system kallas för exosystem där 

barnet inte har ett direkt samspel med, men blir ändå påverkat av det systemet. Exempel på 

exosystem är föräldrarnas arbetsplats, socialtjänsten och ungdomspolitiken. Sådant system 

påverkar barnets utveckling utan att ha direkt kontakt med barnet. Lagar, politik och ekonomi 

utgör makrosystem som också påverkar barnet på sitt sätt (Brunnberg et al., 2011; Wimelius 

et al., 2016). 

För ett EKB utifrån det socialekologiska perspektivet har livet före flykten varit som vilket 

barn som helst med betoning på micro och mesosystem. Men i samband med flykten sker ett 

sammanbrott mellan micro och mesosystemet som kommer att ha stark påverkan på barnets 

liv. Faktorer till flykten kan oftast vara på grund av händelser som skett i exo och 

makrosystem (Brunnberg et al., 2011).  

Problemformulering 

Antalet EKB på flykt är historiskt högt (Eurostat, 2016; Migrationsverket, 2017). Studier har 

visat att EKB och ungdomar löper större risk av att drabbas av psykisk ohälsa än andra barn 

(Hodes et al., 2008; Derluyn et al., 2009; Hopkins & Hill, 2010; Fazel et al., 2012; Bronstein 

et al., 2012; Vervliet et al., 2014). Tidigare händelser och trauman som EKB har varit med 

lämnar spår och behöver bearbetas (Bronstein et al., 2012; Vervliet et al., 2014). Att främja 

hälsa hos en sårbar grupp som EKB kräver kunskap, förberedelser och engagemang för att 

kunna bemöta denna målgrupps behov av stöd. Det bor nu tusentals EKB i Sverige och många 

av dem fortfarande väntar på beslut om uppehållstillstånd, många har bara fått tillfälligt 

uppehållstillstånd, många har fått sina ålder uppskrivna och blivit tvungna att lämna sitt 

trygga boende och skola (Migrationsverket, 2017). Sådana omständigheter sätter stor press på 

EKB och skapar instabil tillvaro och framtid bland dem. Det är därför viktigt att ha kunskap 

om faktorer som kan ligga till grund till att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos EKB. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa skyddsfaktorer till psykisk hälsa och välbefinnande hos EKB.  
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Metod  

Studien är baserad på systematisk litteraturstudie där tidigare genomförd forskning granskas 

och analyseras för att upplysa studies syfte. Det finns mycket forskning och publicerade 

vetenskapliga artiklar i den akademiska världen och den stora mängden av publikationer kan 

göra det svårt för en profession (exempelvis socialsekreterare) att ha koll på kunskapsläget 

inom det berörda ämnet. Det finns därför ett stort behov av att resultat från olika 

vetenskapliga studier på ett systematiskt sätt sammanställs (Forsberg & Wengström, 2015). 

En litteraturstudie av detta slag har som syfte att på ett systematisk och objektivt sätt 

identifiera och värdera tidigare litteratur. Viktigaste kriterier för en systematisk litteraturstudie 

är bland annat att studiesyftet ska vara tydligt och bara litteratur som adresseras till dess syfte 

ska inkluderas (Bowling, 2014). För att göra en systematisk litteraturstudie ska vissa kriterier 

uppfyllas: Studiens syfte och frågeställning ska vara tydliga och sökning och urval ska 

beskrivas tydligt. Alla relevanta studier ska inkluderas och att studierna är kvalitetsgranskade 

(Forsberg & Wengström, 2015). Denna studie försöker utgå från kriterierna för en systematisk 

litteraturstudie så gott det är möjligt utifrån uppsatsens omfång och tidsperspektiv. En 

kvalitetsgranskning av artiklarna genom att intervjua studierna enligt en mall framtagen från 

Forsberg och Wengström (2015) har genomförts.  

 

Datainsamlingsmetod 

Eftersom denna studie är en systematisk litteraturstudie har sökning i olika databaser med 

relevanta sökord använts. Sökord och synonymer som använts i olika kombinationer är bland 

annat:  unaccompanied, child, Young refugee, asylum-seeking adolescent, refugee minors, 

young asylum seekers, mental health, well-being, protective factors. Booleska söktermer som 

AND och OR använts mellan olika sökord för att få mer relevanta och specifika artikelträffar 

(se Tabell 1). Anledningen till att olika synonymer använts var för att öka sökresultat. Endast 

artiklar genomförd i västvärlden inkluderades och artiklar som hade en retrospektiv design 

vilket innebär att man studerade vuxna som hade varit ensamkommande vid ankomst till 

värdlandet. Åldersspann för äldre barn upp till 18 år som var ensamkommande inkluderades 

men vissa artiklar studerade barn som var äldre än 18 år. Dessa artiklar valdes ändå eftersom 

majoriteten av de studerade var under arton år gamla vid ankomsten. Endast peer-reviewade 

artiklar har inkluderats. Det innebär att artiklarna före publicering granskats av experter på det 

vetenskapliga området. Databaser såsom Pubmed, Academic research elite, Scopus var 

databaser där sökning genomfördes för artiklar publicerade under de senaste tio åren 2008-

2018. Dessa databaser valdes för deras bereda ämnesområden, stora artikelinnehåll och 

användarvänlighet. Databasen Pubmed innehåller över 28 miljoner artiklar inom medicin och 

databasen Scopus med över 71 miljoner journaler med daglig uppdatering. Vidare 

genomfördes en manuellsökning genom att gå genom artiklarnas referenslista och även 

artiklar som var relaterade och föreslogs av databaserna genomsöktes. Detta sätt att söka 

artiklar kallas för snöbollssökning där liknande och relevanta artiklar kan hittas. Sammanlagt 

valdes 16 artiklar för analys. Nedan presenteras sökhistoriken i en tabell (Tabell 1).  
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Tabell 1: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord Inkluderingskrit

erier 

Antal träff Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

27-03-

2018 

Pubmed ”young refugee*” AND ” 

mental health” 

Artiklar 2008-

2018, 

Engelska,Väster

ländska 

(+USA,Austalie

n) 

127 98 47 2  

08-04-

2018 

Pubmed Unaccompanied AND 

(child*  OR refugee*)  

AND ”mental health” 

 Samma som 

ovan  

24 24 21 3 

08-04-

2018 

Academic 

search elite 

”unaccompanied minors”  

AND ”protective factor*”  

AND ”mental health” 

Samma som 

ovan 

87 79 49 1 

09-04-

2018 

Academic 

research 

elite 

”Young refugee* ” OR 

”refugee minor*” AND 

”mental health” 

Samma som 

ovan 

97 46 46 3 

12-04-

2018 

Scopus ”unaccmpanied minor* ” 

OR ”young refugee*” 

AND ”mental health” OR 

well-being 

Samma som 

ovan 

36 36 36 3 (-1)* 

16-04-

2018 

Ostrukturer

ad, via 

referenser 

 Samma som 

ovan 

   4 (-1) 

17-04-

2018 

Scopus (Unaccompanied OR 

”Separated Child*” OR 

Minor OR Adolscent ) 

AND Refugee OR 

”Asylum seeker” 

Samma som 

ovan 

191 74 37 2 

*(-1) innebär att en artikel fallits bort inför analys 

Etiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska all medicinsk forskning utgå från etiska riktlinjer och 

främja respekt för människor och skyddar deras hälsa och rättigheter samt främja till 

välbefinnande hos människor och även skydda utsatta och sårbara forskningspopulationer 

(World Medical Association, 2018). När man gör forskning om barn gäller föräldrars 

medgivande oftast som nödvändig och grundlagd del av forskningen. För EKB som inte har 

sina vårdnadshavare är det god man som är deras ställföreträdare. Enligt lagen ska barn som 

fyllt 15 år och förstår vad forskningen innebär för hans eller hennes del blir informerad och 
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samtycka till att frivilligt delta i forskningen. Även om vårdnadshavare eller ställföreträdare 

till barnet samtycker till deltagande kan inte forskningen utföras om barnet inte samtycker till 

det (Codex, 2018).  

När EKB involveras i en studie är det ytterst viktigt att säkerstätta att barnet vet att det kan 

vägra att svara på specifika frågor utan att ens behöva ge någon anledning och att EKB kan 

när som helst avbryta intervjun (Hopkin, 2008). Hopkin (2008) poängterar att trots att 

forskare brukar påminna EKB om att de kan när som helst avbryta intervjun, kan det ändå 

vara svårt för EKB att avbryta en intervju eftersom det finns antagande och förväntningar 

gällande den makt och kontroll vuxna har. Forskaren kan då till exempel erbjuda EKB 

alternativ att välja istället för att bara påminna dem om deras rätt att avbryta intervjun. 

Det är viktigt att välja artiklar som fått godkännande av en etisk kommitté eller noggrann 

övervägande gällande etiska aspekter genomförts i studierna (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklar som ingick i denna uppsats är alla kollegialgranskade vilket innebär att artiklarna före 

publicering är lästa och granskade och även är etiskt godkända.  

EKB är en sårbar grupp som kräver mycket hänsyn och försiktighet i att ha som föremål för 

studier. Många av de EKB har varit med traumatiska händelse i sina liv och därför är det lätt 

att en ovan forskare rör till med deras känslor. Av den anledningen en litteraturstudie ansågs 

vara mest anpassande för studiens syfte.  

 

Analys 

Analys av artiklarna har skett genom en tematiks analys enligt Braun & Clarke (2006). Den 

tematiska analysen innehåller 6 faser. Det fösta steget var att bekanta sig med data genom att 

läsa den flera gånger och intressanta delar markerades med färgpenna. Andra steg var att gå 

genom data rad för rad, mening för mening för att hitta kännetecken i data. Sedan gjordes en 

organisering av data för att göra det förståeligt.  Här anteckningar skrevs ner på post it lappar i 

olika färger på för varje artikel för att underlätta tematiseringen.  

Det är viktigt att data läses noga för att kunna identifiera intressanta aspekter i data och även 

hitta ett mönster av upprepade begrepp (Braun & Clarke, 2016). Nästa steg var att identifiera 

teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. I fas tre söktes teman i data genom att 

undersöka likheter och skillnader i materialet. Här kan man försöka se mönster i materialet 

och hur olika begrepp förhåller sig till varandra (Braun & Clarke, 2006). En granskning av 

teman är enligt Braun & Clarke (2006) viktigt i fas 4 för att undvika onödiga och irrelevanta 

teman. I den femte fasen definierades varje tema och sub-tema och även varje tema och sub-

tema fick ett namn. Sista fasen var att producera analysrapporten vilken presenteras nedan. 

Analysen finns i tabellform i Bilaga A (Bilaga A. tabell 2. Översiktstabell).  
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Resultat 

De vetenskapliga studier som ingick i analysen var mestadels kvalitativa och på olika sätt 

undersökte EKBs livssituation och olika risk, frisk och skyddsfaktorer hade identifierats och 

undersökts. Även EKBs sätt att lyckas motstå svårigheter de hade upplevt före, under och 

efter flykten hade berörts av studierna för att på det sättet bidra till bättre förståelse av deras 

livssituation och bidra till mer praktisk kunskap för dem som dagligen möter dessa barn i sin 

profession. Skyddsfaktorer identifierades utifrån studiens syfte. En översiktstabell finns 

bifogad som bilaga (Bilaga A. tabell 2. översiktstabell) där artiklarnas metod, syfte, resultat 

samt skyddsfaktorer presenteras. Nedan presenteras resultatet av studien i följande teman: 

Socialt stöd, motivation, religion och distraktion.  

Socialt stöd 

Det fanns två underteman under Socialt stöd; Stöd från Vuxna och familj, socialt nätverk med 

kamrater vilka kommer att förklaras nedan var för sig. 

Stöd från vuxna och familj 

Socialt stöd återkom i majoriteten av artiklarna och verkade vara viktigt för EKB.  Både 

relation till vuxna och vänner berörs av studierna. Stöd från vuxna och kamrater var viktiga 

för EKB för att kunna hantera stress från asylprocessen och separationen från sina familjer 

(Abunimah & Blower, 2010). Mels, Derluin och Broekaert (2008) visade att boendepersonal 

var den viktigaste källan till EKBs välbefinnande. Socialt stöd i en direkt nivå bidrog till ökad 

självkänsla och därefter förbättrade psykosocial funktion hos EKB (Smyth, Shannon & Dolan, 

2015). Relationer som ansågs vara viktiga kunde reducera känslan av ensamhet och brist på 

makt och kontroll (Herz & Lalander, 2017). Möjligheten av att skapa meningsfulla relationer 

till vuxna i avsaknaden av nära familjerelationer kunde räknas som en viktig källa till 

känslomässigt välbefinnande och minskade stressnivån hos ett EKB (Smith et al., 2015). 

”It is always good to speak to someone now and then…need to speak to someone when you 

have a problem, I too need to speak to someone when I have a problem. It is good to have 

someone to speak to.” (Beltoon i Thommessen et al., 2015, s.15) 

 

I en amerikansk studie om lyckad anpassning hos EKB fann man att stödjande relationer till 

fosterföräldrarna, andra familjemedlemmar, boende personal och även stöd från skola och 

kyrka var betydelsefulla för barnens framgång (Luster, Qin, Bates, Rana & Lee, 2010). 

Oppedal och Idose (2015) fann att EKB i deras studie som hade kontakt med sin familj i 

hemlandet rapporterade mer socialt stöd och därefter hade lägre nivå av depression än EKB 

utan kontakt med sin familj. EKB menade att genom att pratat med någon de kunde lita på, 

fick de styrka ifrån (Kalverboer, Zijlstra, Os, Zevulun, Brummelaar & Beltman, 2015).  

En annan studie från England (Majumder, 2016) uppvisade att EKB som hade ett stabilt 

familjeförhållande och uppfostran hade utvecklat en inre styrka och hade större chanser att 

lyckas med sina mål men det fanns också ungdomar med instabil uppfostran som hade gått 

genom många svårigheter och ändå uppvisade motståndskraft och lyckades med att taklade 

nya utmaningar i det nya landet (Majumder, 2016). 
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EKB i Groark, Sclare och Raval (2010) studie förklarade sin relation till sin socialarbetare 

som en ”fadersfigur” som de hade förtroende för och fick sina behov i form av rådgivning, 

uppmuntran och ekonomiskt stöd tillgodosedda. Även en fungerade relation med fosterfamilj 

var viktig. Detta visades av Carlson, Cacciatore och Klimek (2012) där en vårdande fostermor 

förutom att tillgodose ungdomens fysiska behov agerade som moralisk kompas i den nya 

kulturella kontexten. 

Majoriteten av EKB i en studie om ungdomarnas upplevelse i Sverige påtalade vikten av 

socialt stöd, uppmuntran från boendepersonal och sina gode män (Thommessen, Corcoran & 

Todd, 2015).  Ungdomarna uttryckte önskan av att få vägledning, ha någon som kan lyssna på 

dem samt få skydd och stöd från vuxna i omgivningen (Thommessen et al., 2015). 

Socialt nätverk med kamrater 

Fostersyskon och amerikanska kamraterna i en studie av Luster et al. (2010) hjälpte EKB med 

anpassning till det amerikanska samhället och även hjälpte ungdomarna med att utöka 

vänskapskretsen hos amerikanska vänner. Groark et al.  (2010) visade att vänner spelade en 

viktig roll i att stötta och hjälpa EKB i det engelska samhället. Vänner var en 

rådgivningsresurs till EKB, agerade som guide till dem och visade dem hur deras anpassning 

skulle gå till. EKB menade att stöd och mod från andra som hade gått genom liknande 

svårigheter fick dem att känna sig mindre missförstådda och mindre ensamma (Thommessen, 

Corcoran & Todd, 2017). Studien om afghanska EKB i Norge visade att skapa relation med 

killar med liknande situation som deras och även norrmän i lokalsamhället var viktiga för att 

uppleva ett drägligt liv (Omland & Andenas, 2018).  Majoriteten av EKB (69%) i Abunimah 

och Blowers studie (2010) kunde etablera vänskap och relation med sina kamrater i Irland 

samt skapa normal relation med andra EKB i boendet och även stötte varandra. Det fanns 

några som hade en ledarroll vilket andra EKB såg upp till dem och sökte vägledning och stöd 

ifrån dem (Abunimah & Blower, 2010).  

Motivation 

I temat motivation ingår två underteman: Utbildning och Självständighet vilka kommer att 

presenteras nedan: 

Utbildning 

I nästan alla studier förekommer motivation till att studera, skaffa utbildning och lära sig det 

nya landets språk. De flesta EKB är måna om att starta skolan så snabbt som möjligt och 

värdesätter utbildning högt eftersom skolgång signalerar möjligheter till bättre framtid 

(Deveci, 2012). För EKB, skola erbjuder en strukturerad miljö som hjälper dem att återskapa 

sina liv och känsla av normalitet i vardagen och även förbättrar motståndskraften (Deveci, 

2012). EKB i studien av Luster et al. (2010) hade tre huvudsakliga mål när de kom till USA: 

Skaffa utbildning, hjälpa människor i hemlandet och återuppbygga sitt gamla hemland Sudan. 

Tretton av de tjugo fosterföräldrar, deltagande i samma studie, nämnde utbildning som en 

viktig faktor för EKBs anpassning och integration till det amerikanska samhället (Luster et al., 

2010). EKB sätter högt värde på att skaffa utbildning och försök till att förbättra sig själva och 

ser på utbildning som ett sätt som kan förbättra deras liv (Groark et al., 2010).  EKB från 

Subsahariska Afrika visade en stark vilja till utvecklig genom att skaffa utbildning och ett 

bättre liv (Thommessen et al, 2017). 
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” I remember that when I study I will get a good job and do something for myself.” (P5 18 i 

Groark et al., 2010) 

Ensamkommande nämnde skola, högskola och att lära sig saker, som faktorer som hjälpte 

dem att må bra och vara glad och lycklig (Chase, 2013). Utbildning och lärande möjliggjorde 

för EKB att se fram emot framtiden, ha ambitioner och hopp om framtiden (Chase, 2013). 

Skola nämndes som en värdefull arena för utveckling, socialt stöd och känsla av sammanhang 

men även tillgång till information och kunskap (Smith et al., 2015). Viljan av att skaffa 

utbildning och arbete var en del av en process där den ensamkommande ville vara som vilken 

ungdom helst (Thommessen et al., 2015).  

”You want to become something in your life. You don’t want your life to be like 

meaningless. That’s why you have to get your education…to become something.” (Ali i 

Chase, 2013, s. 864) 

Majoriteten av ensamkommande i en studie från Nederländerna sa att de ville bli klar med 

utbildningen och till exempel bli läkare, advokat, ingenjör eller fotbollsspelare. De ville ha ett 

normalt liv i det nederländska samhället och känna sig lyckliga (Kalverboer et al., 2015).  

Självständighet 

Att ha vuxit upp med svårigheter ökade motståndskraften hos EKB. Det fick dem att ta 

ansvaret att ta hand om sig själva i tidig ålder vilket i sin tur gjorde att när de var 

ensamkommande kunde göra detsamma, det vill säga ta hand om sig själva (Majumder, 

2016). Ensamkommandes uppfattning var att de var kapabla att ta hand om sig själva 

(Majumder, 2016). Ensamkommande agerade självständigt och det stärkte deras 

empowerment till att hantera svårigheter i livet (Raghallaigh & Gilligan, 2010). 

”You are no longerMammy’s boy or Daddy’s boy, you know how you grow up, you take care 

of yourself, you have to learn to live without your parents. . . I deal with my own problems.”  

 ( Raghallaigh & Gilligan, 2010, s. 231). 

 

EKB uttryckte att deras familj gav deras liv syfte och mening och ville därför hjälpa dem så 

gott de kunde. EKB menade att hjälpa sin familj var utvecklande eftersom hjälpandet 

markerade en övergång från att vara barn till att bli vuxen och med det medfördes ansvar för 

familjen (Omland & Andenas, 2018). Tanken av att hjälpa sin familj var en källa till styrka, 

hopp och samhörighet (Omland & Andenas, 2018). 

”I haven’t come here to kill myself. I want to build a good life and future. But I have a strong 

sense of commitment to my family…I have a commitment to and responsibility...”. (Omid i 

Omland & Andenas, 2018, S. 85) 

 

Religion 

En studie i Nederländerna där 132 ensakommande deltog, visade att EKB fick styrka av sin 

religion (Kalverboer et al., 2015). I en annan studie vikten av religion som en skyddande 
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faktor belystes och religion visade sig vara en källa till tröst och uppmuntran som hjälpte en 

genom många svårigheter i livet (Carlson et al., 2012).   

"Yes, this is my faith, who I am as a Christian, my life. I have been called a Lost Boy, but I'm 

not lost from God." So it's very powerful.” ( Jany i Carlson et al., 2012, s. 265-266) 

 

De flesta av ensamkommande i studien gjord av Majumder (2016) visade att tro var en viktig 

skyddande faktor för deras hälsa.  Konceptet av en allsmäktig figur som vakade över en, 

skyddade en i en tid fullt av osäkerhet och fara verkade vara en effektiv copingstrategi för att 

handskas med känslomässiga svårigheter (Majumder, 2016).  

”If they didn’t have this faith to lean on, they would be worse. Yeah, mentally they will be 

worse. I think that has helped to keep their sanity.” (Carer 4 i Majumder, 2016, s. 332) 

Tron på Gud för dem flesta ensamkommande var ett sätt för att hantera svårigheter i livet och 

vid problem vände man sig till Gud för att få hjälp och stöd. Det var också ett sätt att vara 

oberoende av andra människor. EKB i frånvaro av förtroendepersoner som familjemedlemmar 

och vänner hade svårt att lita på nya människor och därför lita på Gud var en viktig del i brist 

på dessa förtroendepersoner (Raghallaigh & Gilligan, 2010).  

”The only, only, only friend [laughs] I trusted all the time, that’s God.,[…]” (young person i 

Raghallaigh & Gilligan, 2010, s.232). 

 

Tron på Gud var ändå en strategi hos ensamkommande för att handskas med svårigheter i 

livet istället för att söka hjälp och stöd från personer i omgivningen (Raghallaigh & Gilligan, 

2010). En ensamkommande som hade gått genom en svår resa menade att tron på Gud var den 

enda som hjälpte honom att tacklas med svårigheter (Deveci, 2012).  

” When I pray, I truly trust when I pray…., I know you support our world, you know 

everything. God [is] everywhere … ,[…] (Young person 9 i Majumder, 2016, s. 332). 

 

Kyrka som ett religiöst ställe kunde ses som en trygg plats för ensamkommande att träffa 

andra personer och slippa känna sig ensamma (Groark et al., 2010). I studien av Chase (2012) 

påpekades ställe där ensamkommande besökte för att be i syfte att upprätthålla vardagliga 

rutiner. EKB uppgav också att besöka kyrkan eller moskén var ett sätt för att hantera daglig 

stress och ta itu med tidigare svårigheter (Chase, 2012).   

Distraktion 

Groark et al. (2010) visade i sin studie att ensamkommande hanterade svåra känslor och 

minnen genom att ”försöka glömma bort dem” eller ”blockera dem”. Ensamkommande 

medvetet undvek att tänka på smärtsamma förluster och erfarenheter genom att träffa sina 

vänner, lyssna på musik, läsa, göra läxor och ta promenad (Groark et al., 2010).   

Ensamkommande kunde genom att fokusera på sina studier undvika svåra känslor (Chase, 

2013). Skolan spelade en distraktionsroll för ensamkommande och även aktiviteter både i 

skolan och fritiden gjorde det möjligt för ensamkommande att försöka glömma bort sina 

problem (Mels et al., 2008).  
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”When I am in class I can forget, I am focusing on lessons and don’t have to worry about my 

past.” (Nasir i Chase, 2013, s. 864).  

 

Vårdgivare i studien av Majumder (2016) kallade EKB för överlevare eftersom 

ensamkommande hade en förmåga av att fokusera på överlevnad, stänga av jobbiga känslor 

och fokusera på nuet. Denna överlevnadsförmåga gav de styrka (Majumder, 2016).  

EKB betonade att de vill njuta av livet, skratta och distrahera sig från ensamhet, sorg och 

längtan efter sina familjer. Att fokusera på att ha roligt och skratta kunde ha varit ett sätt för 

ensamkommande att handskas med sina svårigheter (Thommessen et al., 2017). EKB talade 

om att genom att umgås med vänner kunde dem distrahera sig från att tänka på svårigheter 

(Thommessen et al., 2017). EKB försökte hålla sig upptagna genom att fokusera på skolan, 

hänga med vänner eller delta i aktiviteter. Sådant var ett sätt att undantrycka svåra känslor. 

Distraktion lämnade mindre tid för att känna sig ensam och tänka på svårigheterna 

(Raghallaigh & Gilligan, 2010). 

 

Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa skyddsfaktorer till ensamkommande barns psykisk 

hälsa och välbefinnande. Artiklar som inkluderades berörde allihopa ensamkommande barn 

och i huvudsak pojkar. Anledningen till att majoriteten av artiklarna ha en överrepresentation 

av pojkar är att det är det är flest ensamma pojkar som flyr sina hemländer. De teman som 

identifierades var socialt stöd, motivation, religion och distraktion. Alla dessa teman ansågs 

vara viktiga skyddsfaktorer för ensamkommandes psykisk hälsa och välbefinnande. Alla 

artiklar var eniga om vikten av socialt stöd för ensamkommandes hälsa och framgång. Ett 

annat tema var motivation. Gemensamt för temat motivation var motivering till att skaffa 

utbildning men även många artiklar talade om viljan till självständighet (Deveci, 2012; Luster 

et al.2010; Majumder, 2016; Raghallaigh & Gilligan, 2010). Annat tema var religion och tro 

som på många artiklar visades vara väldigt viktigt för ensamkommande med olika 

trosuppfattningar men generellt Islam och Kristendomen eftersom majoriteten av 

ensamkommande kommer från länder med dessa två huvudreligioner. Religion var en källa 

till tröst och uppmuntran (Carlson et al., 2012). Den gav ensamkommande styrka (Kalverboer 

et al., 2015) och hjälpte dem att handskas med svåra situationer (Carlson et al., 2012; Deveci, 

2012; Majumder, 2016; Raghallaigh & Gilligan, 2010). Sista temat var distraktion som inte 

var lika tydligt uttalad som de andra teman men det fanns tydliga indikatorer som gjorde det 

möjligt att komma fram till det. Distraktion uttryckte sig på många olika sätt men i huvudsak 

var distraktion en copingstrategi för ensamkommande att koppla bort från svåra tankar och 

känslor och istället fokusera på positiva saker som till exempel på sina studier, umgås med 

vänner, lyssna på musik, ha roligt, skratta och vara fysisk aktiva (Chase, 2013; Groark et al., 

2010; Thommessen et al., 2017). 
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Diskussion 

Temadiskussion 

Nedan diskuteras olika teman var för sig. 

Socialt stöd  

Socialt stöd har i tidigare studier visat sig vara viktig för ensamkommandes psykiska hälsa 

(Goodman, 2004) och brist på socialt stöd är kopplat till sämre psykisk hälsa (Derluyn et al., 

2009; Hodes et al., 2008).  I denna studie socialt stöd visade sig att vara en återkommande 

skyddsfaktor som spelade en stor roll i ensamkommandes vardag, hälsa och anpassning. 

Stödet var både från vuxna och ungdomarnas kompisar och vänskapskrets men det skilde sig i 

karaktär till viss del. Relationen till vuxna karaktäriserade sig oftast som stödjande och 

rådgivande medan relation till andra ungdomar både landsmän och kompisar från värdlandet 

verkade oftast som distraktion och ett sätt att slippa vara ensam och tänka på jobbiga saker 

(Abunimah & Blower, 2010; Mels et al., 2008; Thommessen et al., 2017 ). Men det fanns 

aspekter av rådgivning och stöd även hos vännerna (Abunimah & Blowers, 2010; Groark et 

al, 2010). Bland EKB fanns det de som hade en ledande och rådgivande roll vilka 

ensamkommande brukade få stöd och vägledning från dem (Abunimah & Blower, 2010). Alla 

EKB verkade inte vilja prata om sina svåra känslor med andra ungdomar och i fall de skulle 

dela med sig av sina känslor och bekymmer var det vuxna de vände sig till, vuxna som de 

kunde lita på och hade en stark relation med (Mels et al., 2008).  

Socialt stöd delas vanligen i två former, socialt nätverk och upplevt socialt stöd. Socialt 

nätverk avser kvantiteten på vänner och släktingar som finns i ens omgivning medan upplevt 

socialt stöd avser hur hjälpande man anser dessa personer är i olika avseende (Rydén & 

Stenström, 2015). Forsberg och Wallmark (2002) skriver att ett socialt nätverk som på ytan 

kan se ut att vara rik, behöver inte innebära att det även är helt positivt. Det som är viktigt är 

hur innehållsrikt nätverket är och på vilket sätt nätverket uppfyller individens behov av socialt 

stöd i form av känslomässig närhet, praktiskt och materiellt stöd och rådgivning.  

En direkt, nära och förtroendefull relation bidrog till bättre självkänsla, ökade välbefinnande 

och minskade stress hos ensamkommande (Abunimah & Blower, 2010; Smyth et al., 2015; 

Thommessen et al., 2017). Innehållsrikt socialt stöd kunde bidra till att minska 

ensamhetskänslan och känslan av kontroll och maktlöshet (Herz & Lalander, 2017). 

En fördel som ensamkommande i Sverige ha är att de har många vuxna omkring sig som på 

olika sätt stöttar dem oavsett om de bor i familjehem eller HVB-hem. Ensamkommande har 

social sekreterare, god man, personal, mentor, tränare och även lärare som har som uppgift att 

stötta och vägleda ensamkommande. Sådant socialt stöd är värdefullt men som tidigare 

nämndes, det är innehållet i socialt stöd som räknas och inte antalet vuxna och vänner 

omkring en.  
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Motivation 

Nästan alla ensamkommande i studierna var motiverade om att skaffa sig en utbildning. 

Ensamkommande såg utbildning som en källa till framgång och bättre framtid (Deveci, 2012; 

Groark et al., 2010; Thommessen et al, 2017). Många av ensamkommande i studierna var 

ambitiösa och pratade även om att ha bra och anständiga yrken i framtiden (Kalverboer et al., 

2015; Thommessen et al., 2015).  

Det är viktigt att nämna att trots att ensamkommande beskrivs som en skolmotiverad grupp 

men de har också svårt med att lära sig ett nytt språk och samtidigt klara av att läsa många nya 

ämnen på ett främmande språk (Socialstyrelsen, 2013). En förklaring kan vara att 

skolbakgrunden som ensamkommande har, varierar mycket och olika faktorer såsom 

ursprungsland, klass, kön, etnicitet och ålder spelar roll (Socialstyrelsen, 2013). De flesta 

ensamkommande har sitt ursprung i Afghanistan och Somalia där en kontinuerlig skolgång 

kan ha störts av många års krig och konflikter och det kan försvåra skolgången i nya landet 

(Socialstyrelse, 2013).  

Skolan som en arena för utbildning skapade en strukturerad miljö där EKB kunde få en 

normal vardag och även få bättre motståndskraft (Deveci. 2012). Skolan kunde skapa mening 

och sammanhang i ensamkommandes liv (Smith et al., 2015).  Även socialstyrelsen skriver i 

sin kartläggningsrapport (Socialstyrelsen, 2013) om vikten av utbildning och skola. Skola är 

en viktig arena för barn för att det skapar struktur och rutiner i livet (Socialstyrelsen, 2013). 

För ensamkommande blir vikten av skola ännu viktigare eftersom de med flykten förlorat en 

del av sitt sociala nätverk. För EKB kan skola skapa normalitet, stabilitet och en mötesplats 

för att knyta an nya relationer med både jämnåriga  och vuxna (Socialstyrelsen, 2013).  

Bradly et al., (2017) menade att en kombination av sårbarhet och motståndskraft kunde skapa 

hopp hos ensamkommande om att bygga en bättre framtid trots sämre förutsättningar. 

Antonovsky talar också om ”sårbar men oövervinnlig” som går att jämföra med maskrosbarn 

där barn som trots svåra uppväxtmiljöer som fattigdom och instabilitet i familjen lyckades bra 

i vuxenlivet (Antonovsky, 1991).  

En annan skyddsfaktor var motiveringen till självständighet. Viljan av att ta ansvar som vuxna 

tar både för sig själv och sin familj. Den sorten av ansvarstagande kan ha sina rötter i 

uppväxtomständigheter. Fattigdom och svåra uppväxtmiljöer kan få ett barn att ta ansvar i 

tidiga ålder. Familjen spelar en viktig roll för denna motivation. Det kan vara så att tanken på 

att ens familj har ekonomiskt svårt kan motivera EKB till att vilja hjälpa sina föräldrar och 

små syskon. Det kan i första anblick tyckas, att hjälpa sin familj ekonomiskt är för mycket 

begärt av ett ensamkommande barn, särskild om det inte ens har ekonomiska förutsättningar 

för det. Men bortsett från praktiska delen om att hjälpa sin familj ekonomiskt, kan möjligen 

inställningen till att vara självständig, ansvarstagande och kapabel till att ta hand om sig själv 

och andra, vara positivt och stärkande för EKB. Denna motivation kan skapa mening och 

sammanhang i ensamkommandes liv och kan därför ses som en viktig skyddsfaktor. 
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Religion  

De flesta i världen och även i Sverige har någon sorts relation till religion (Nordin & Schölin, 

2011). Utifrån ett individperspektiv kan religion vara ansluten till kända religioner som Islam 

och kristendomen men även kopplad till andlighet och spiritualitet. En person kan upprätthålla 

en tro utan att för den delen vara praktiserande och det är inte givet att en praktiserande alltid 

är religiös (Nordin & Schölin, 2011).  

Religionens funktion kan vara att den ge svar till existentiella frågor när man till exempel blir 

sjuk eller behöver omsorg (Nordin & Schölin, 2011). Religion kan också fungera som tröst, 

stöd och ge mening till livet. Det kan vara att bara tron i sig inte räcker som stöd och det kan 

även många gånger behövas att man talar med någon som har liknande tro och på det sättet 

man får mer styrka och tröst (Nordin & Schölin, 2011). Ensamkommande i vissa studier 

verkade vara mer reserverad till att söka hjälp och nämnde Gud som den enda som kunde 

hjälpa dem i svåra situationer. Det visar ändå den viktiga rollen religion kan spela för 

ensamkommande trots att de inte verka vilja söka hjälp i svåra situationer.  

Ensamkommande i vissa av studierna talade om religiösa ställen såsom kyrka och moské där 

dem kände sig lugna och det hjälpte dem att reducera dagliga stress och ett sätt att hantera 

svåra situationer. Religiösa ställen kan också ses som en mötesplats för gemenskap där man 

kan träffa andra med liknande bakgrund och språk och ett tillfälle att dela med sig av sina 

erfarenheter (Raghallaigh & Gilligan, 2010). 

Kontinuitet som innebär en känsla av att det förflutna och nutiden hänger ihop, är en viktig 

aspekt av ens identitet och denna kontinuitet är möjligt genom religiös tro (Raghallaigh & 

Gilligan, 2010). Religion kan ses som en brygga mellan dåtiden och nuet.  Religion som är 

kopplad till ens barndom, uppväxt och bakgrund förblir relativt oförändrad i nya kontexten 

eftersom det är en del av ens identitet. En möjlig tolkning kan vara att religion agerar som en 

stabil och solid ståndpunkt som trots nya omständigheter och oförutsägbara händelser i livet, 

vilka en individ kan utsättas för, bibehåller ändå sin form och funktion.  

Distraktion  

Strategier som ensamkommande i studierna använde sig för att distrahera sig från tunga 

känslor, ensamhet, avsaknad och sorg var i huvudsak genom att umgås med vänner, lyssna på 

musik och fokusera på studierna. Gemensamt för alla var att de hittade olika sätt att hantera 

svåra känslor. Här kan en emotionell inriktad strategi vara förklaringen till ensamkommandes 

sätt till distraktion. Den emotionellt inriktade strategin enligt Lazarus och Folkman (1984) 

innebär att man försöker reducera stress genom att koppla bort eller glömma det som känns 

svårt. Den emotionellt inriktade strategin behövs för att sänka stress och för att återställa den 

emotionella balansen hos individen (Rydén & Stenström, 2015). Beteendestrategier såsom att 

engagera sig i fysisk aktivitet för att glömma bort problem, meditera eller söka socialt stöd 

kan leda till omprövningar av en stressframkallande händelse (Lazarus & Folkman, 1984).  

Lazarus och Folkman (1985) Menar att den emotionellt inriktade processen kan förändra 

innebörden av en stressig transaktion utan att ändra på verkligheten och påpekar samtidigt den 

potential, självbedrägeri har som en del av denna copingstrategi. Man använder sig av 

emotionellt inriktad coping för att upprätthålla optimism och hopp (Lazarus & Folkman, 

1984). Detta strategiperspektiv kan vara en del av förklaringen till varför ensamkommande 
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använder sig av distraktion i vardagslivet. Distraktion kan vara viktig och oftast avgörande för 

ensamkommandes psykiska välbefinnande eftersom de positiva aktiviteter som 

ensamkommande ägnar sig åt för att distrahera sig från sina problem såsom socialisering med 

vänner, fokusera på studier och fritidsaktiviteter, kan leda till positiva utfall. Distraktion till 

stor del är skyddande för ensamkommandes välbefinnande och psykisk hälsa men den 

fungerar som en kortsiktig lösning och det kan vara svårt att använda sig av distraktion på 

lång sikt och därför ensamkommande kan behöva andra strategier för att ta itu med sina 

känslomässiga svårigheter.  

Metoddiskussion 

I denna studie användes 16 artiklar för analys. Alla studier som ingick i denna litteraturstudie 

hade genomförts i Europa och USA och samtliga var publicerade mellan 2008- 2018. Två 

artiklar var från Norge och två artiklar från Sverige. En inkludering av studier från Norge och 

Sverige kan vara en styrka eftersom likheter i nordiska kontext kan möjligtvis bidra till lättare 

förståelse utifrån nordiska förhållanden och eventuellt göra studien mer applicerbart. En 

annan styrka i studien kan vara att artiklar är från länder i Europa och USA och det innebär att 

överförbarheten kan öka i andra europeiska länder men mestadels höginkomstländer. Mer 

parten av artiklarna hade kvalitativa studiedesign med semistrukturerade intervjuer som 

metod med undantag två artiklar som hade mixade design. Alla artiklar behandlade 

ensamkommande barn som studiemålgrupp. Valet av metod var inte inkluderad eftersom det 

skulle minska antal träffar. Att så många kvalitativa studier valdes var inte heller som primär 

kriterier för denna studie men kvalitativa studier brukar användas för att skapa mer förståelse 

för företeelser medan kvantitativa studier testar redan definierade företeelser, deras 

egenskaper och hur dessa fördelar sig inom en population (Forsberg & Wengström, 2016). 

Fördelen med kvalitativa undersökningar är att kvalitativa undersökningar innehåller citat från 

informanterna i studierna där de berättar om sina upplevelser med egna ord och det skapar 

bättre och djupare förståelse. I studiens fall har dessa citat haft stor betydelse för att fånga 

både innebörden i artiklarna och att skapa nytt resultat (Friberg, 2017). 

En svaghet i denna studie var att artikelgranskningen som genomfördes via en 

granskningsmall hade inga siffror som talade om artiklarna hade hög, medel eller hög kvalitet 

och därför var kvalitetsbedömningen en självständig sådan. En annan svaghet kan vara att det 

skulle även finnas ytterligare studier som kunde inkluderas till denna studie men att man på 

grund av tidsbrist, språkkunskaper och inte minst uppsatsen begränsade storlek har missat att 

inkludera dem. Det kan även finnas andra brister i metoden som kan ha påverkat resultatet. 

Sådana brister kan möjligtvis hittas i sökningsmetoden eller val av sökord och dess 

kombinationer i olika databaser.  Det är även viktigt att ta det i beaktande att författarens 

förförståelse i studieområdet kan ha möjligtvis till vis del påverkat tolkningen av materialet. 

Malterud (2014) menar att om en forskare är väldigt närvarande i materialet kan dess giltighet 

och tillförlighet påverkas. Men eftersom studien var en litteraturstudie är risken att 

förförståelsepåverkan skett i studien mycket liten.  

Konklusion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa skyddsfaktorer till psykisk hälsa och 

välbefinnade hos ensamkommande barn. Resultatet visade att det finns flera faktorer som 

fungerade som skyddande för ensamkommandes mentala hälsa och välbefinnande. Resultatet 

visade att socialt stöd från både vuxna och jämnåriga i ensamkommandes omgivning var en 
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viktig skyddsfaktor. Man fann att trots att ensamkommande kan ha varit med svåra trauma i 

sina liv, besitter ändå någon form av motståndskraft och inre styrka som hjälper dem att 

skydda sig mot svåra känslor såsom ensamhetskänsla, sorg och saknad. Ensamkommande 

gjorde detta genom att distrahera sig med olika aktiviteter såsom att umgås med vänner och 

fokusera på studierna. Ensamkommande med hjälp av sina religiösa övertygelser kunde få 

tröst och handskas med svåra känslor. Ensamkommande var även motiverade till att skaffa ett 

drägligt liv i sitt nya hem genom att fokusera på studier och att ha framtidsvisioner. 

Implikationer 

kunskap om skyddsfaktorer till psykisk hälsa och välbefinnande hos EKB kan bidra till att 

EKBs situation i både mottagningen, introduktionen och integreringen i samhället förbättras. 

Det är viktigt att EKBs individuella resurser tas till vara och att deras utvecklingsmiljöer 

utformas utifrån deras behov och omständigheter. Resultatet av denna uppsats kan vara 

användbart för olika aktörer som på något sätt kommer i kontakt med ensamkommande eller 

berör ensamkommandes liv. Det kan vara av stort värde att till exempel socialsekreterare, 

boendepersonal och fosterfamiljer ha relevant kunskap och förståelse om dessa 

skyddsfaktorer vilka kan hjälpa aktörerna i sitt förhållningsätt och bemötande av EKB. Även 

handläggare på migrationsverket och policymakarna i kommunerna kan ha nytta av vad den 

här studien belyste. De kan i sina bedömningar och beslutfattande ta hänsyn till 

ensamkommades behov genom att vara försiktigt med beslut såsom omplaceringar av 

ensakommande som kan leda till att bryta stabila nätverk, relationer och trygghet som EKB 

har byggt under tiden. Dessutom kännedom om dessa skyddsfaktorer skulle kunna bidra till 

utformningen av effektiva hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och på så sätt minska 

eventuella vårdkostnader och konsekvenser av dålig psykisk hälsa hos EKB och därmed tjäna 

till bättre hälsa och utveckling hos EKB. 
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Bilagor 

Bilaga A 1.  Tabell 2. Översiktstabell 

Artikel, 

författare, 

land år 

Syfte Urval Metod  resultat Skyddsfaktorer 

1) Successful 

adaptation among 

Sudanese 

unaccompanied 

minors: 

Perspectives of 

youth  and foster 

parents. (Luster, 

Qin, Bates, Rana & 

Lee, 2010). 

USA 

Identifiera faktorer 

relaterade till 

individuella 

skillnader i 

anpassning hos 

Sudanesiska 

ensamkommande 

ungdomar genom 

deras och 

fosterföräldrarnas 

perspektiv 

19 sudanesisk 

ensamkommande 

och 20 

fosterföräldrar.  

medelåldern vid 

ankomst 15 år. 

Under intervjun 

22 år medelålder 

17 killar 

2 tjejer 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer, 7 år efter 

placering 

Perspektiv  och faktorer 

till lycka och anpassning 

utifrån ungdomarna och 

deras fosterföräldrars 

perspektiv.  Skaffa 

utbildning, jobba hårt, 

hjälpa sin familj, lyssna 

på råd var ungdomarnas 

bild av lycka. Utbildning 

och arbete ansågs 

indikatorer på lycka 

Skaffa utbildning,  

hjälpa sin familj i hemlandet, 

 fokuserad och jobba hårt,  

söka råd hos erfarna personer, 

anamma amerikanska 

kulturen,  

stödjande relation till 

fosterföräldrarna, amerikanska 

vänner och syskon,   

stöd från skola och sport och 

kyrka 

2) The role of 

social support in 

the acculturation 

and mental health 

of unaccompanied 

minor asylum 

seekers. (Oppedal 

& Idsoe, 2015). 

Norge 

Undersöka effekten 

av socialt stöd från 

familj och vänner i 

ackulturation, 

diskriminering och 

psykisk hälsa hos 

ensamkommande  

895 

ensamkommande 

ungdomar 

Medelålder 18,6 

år 

82,4% killar 

Enkätundersökning, 

Kvantitativ studie 

Studien visade att 

ungdomarna led av 

krigstrauma och 

depression samtidigt 

engagerad i 

anpassningsprocessen 

likvärdig andra 

invandrarungdomar. 

Socialt stöd visade ha 

direkt effekt på 

depression men inte på 

PTSD.  Socialt stöd 

indirekt effekt på 

hantering , 

diskriminering genom 

ökad kulturkompetens 

Kontakt med familj minskade 

depression,   

Socialt stöd ökar 

kulturkompetens och minskar 

risk för diskriminering,  

 



28 

 

Bilaga A 2. Tabell 2. Översiktstabell 

3) Understanding 

the experiences  

and emotional 

needs of    

unaccompanied 

asylum-seeking 

adolescents in the 

UK. (Groark, 

Sclare & Raval, 

2010). 

 

England 

-Att förstå 

ensamkommnde 

barns erfarenheter 

av att söka asyl och 

vara 

ensamkommande 

-Förstå hur deras 

tidigare och samtida 

upplevelser påverkar 

deras psykosocila 

välbefinnandde  

-undersöka 

psykosocial 

processer 

ensamkommande  

och copying 

strategiger 

 

 

6 

ensamkommande 

16-18 år 

4 killar, 2 tjejer 

Kvalitativ 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Förlust: smärtfyllt 

avsaknad av familj och 

vänner. Avsaknad av 

kontroll över sitt liv. 

Ovisshet, osäkerhet och 

otrygghet. 

Frihetskänsla, vara glad 

att vara i UK.  Hopp för 

framtid och önskan om 

bättre liv. 

Copyingstrategier: Att ta 

kontrollen, utbilda sig, 

öka kunskap, undvika 

dåliga tankar,  

Stöd:Vänner och 

professionellt stöd: 

socialt arbetare, kyrkan 

och skolan 

 

Hopp för framtiden 

Skaffa utbildning  

Viljan att ta kontroll över sitt 

liv genom utbildning, Öka 

kunskap, tro på sig själv 

Undvika, förtränga dålig 

känsla, distraktion 

Träffa vänner, lyssna på 

musik, läsa, promenera, göra 

läxor. 

Acceptera läget 

Lära sig av vänner 

Vuxnas stöd: Social arbetare 

som ”faderfigur” 

Stöd från skola: lära sig 

kulturen,  

Kyrka: trygg miljö & skapa 

relationer 

4) Security and 

subjective 

wellbeing: the 

experiences of 

unaccompanied 

young people 

seeking asylum in 

the UK (Chase, 

2013) 

England 

Att behandla hur 
ensamkommande i 

UK konceptualiserar 

välbefinnande ( en 
känsla av ordning, 

stabilitet, rutin och 

förutsägbarhet för 
livet)  

 

54 

ensamkommande  

11-23 år gamla 

(ensamkommande 

vid ankomst) 

25 killar 

29 tjejer 

 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Brist på status och 

förlust av identitet, dålig 

mental hälsa, 

sömnproblem, kroniskt 

depression, 

självmordstankar hos 

ensamkommande. 

Copying: 

Rutiner, ordning och 

säkerhet. Skaffa 

utbildning och lära sig 

engelska.  

Hopp 

Framtidstro och målsättning 

Skolgång, språkträning, 

studera hårt, skaffa utbildning 

Skapa rutiner och 

regelbundenhet 

Gå till moské, kyrka , 

ungdomsgrupper 
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Bilaga A 3. Tabell 2. Översiktstabell 

5) Social support 

in unaccompanied 

asylum-seeking 

boys: a case study. 

(Mels, Derluyn & 

Broekaert, 2008) 

Belgien 

Att undersöka hur 

ensamkommande i 

Belgien uppfattar 

olika former av 

socialt stöd och 

innebörden  och 

effekten av socialt 

stöd 

12 

ensamkommande 

killar (15-18 år) 

Medelålder 16,3 

år 

Kvalitativ studie Personal på boende och 

etniska föreningar var 

det viktigaste stödet. 

Kamratskap var en viktig 

copyingstategi.   

Stöd från personal: undervisar 

språk, kunskap om samhället 

och kulturen, introducera till 

nya kontaktnät, rådgivning 

och problemlösning 

Skola: distraktion, aktivitet 

med klasskamrater 

Fritidsaktivitet: som 

stressreduktion 

Socialt stöd i fritiden: träffa 

vänner av samma etnicitet. 

Vänner som distraktion 

6) A Risk and 

Resilience 

Perspective on 

Unaccompanied 

Refugee Minors. 

(Carlson, 

Cacciatore & 

Klimek, 2012) 

USA 

Genom ramverk för 

risk och 

motståndskraft och 

fallstudie om ”The 

lost boy of Sudan 

who became social 

worker” utmaningar 

och problem 

illustrerades 

Fallstudie: 

Jay 16 år 1995 

Fallstudie och 

ramverk 

Individuella 

skyddsfaktorer: hög 

intellekt, god copying 

och 

ploblemlösningsförmåga,  

tro på Gud,  att vara 

kvinna, låg temperamnet 

Familjefaktorer: 

anknytning till minst en 

förälder, nära stöd av 

föräldrar, stabilitet 

Miljöfaktorer: nära 

relation till vuxna, skola 

och kyrka 

Individuellt: Förmågan till att 

trivas och överleva, högt 

intellekt,  

Religion, 

 låg temperament, positiv 

attityd, känsla av lycka, Skaffa 

utbildning. Motivation, 

Mening med livet 

Fysisk aktivitet,Acceptera 

läget, Förträngning och 

distraktion 

Relation med jämnåriga 

Fosterfamiljens stöd:  känsla 

av säkerhet och moralisk 

kompas 

Vuxenstöd: mentor, skola, 

kyrka, grupper 
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Bilaga A 4. Tabell 2. Översiktstabell 

7) Experiences of 

arriving to Sweden 

as an 

unaccompanied 

asylum-seeking 

minor from 

Afghanistan: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

(Thommessen, 

Corcoran & Todd, 

2015) 

Sverige 

Att undersöka 

erfarenheter av 6 

ensamkommande 

Afghanska killar av 

att komma till 

Sverige och hur de 

uppfattade 

tillgängligt stöd för 

dem 

6 

ensamkommande 

killar från 

Afghanistan (18-

19 år). Killarna 

var 15-16 år vid 

ankomst till 

Sverige som 

ensamkommande 

Kvalitativ studie Kvalitativa fynden 

uppmärksammar 

asylprocessens 

komplexitet,  skyddande 

effekten av socialt stöd, 

vikten av 

utbildningshandledning 

och deltagarnas starka 

önskan av att passa in i 

samhället och att gå 

vidare med sina liv 

Socialt stöd: 

Personal, god man, mentor: 

Får kunskap, introduktion till 

samhället, ordnar aktivitet, ger 

känsla av tillhörighet, bli 

lyssnad 

Vänskapsrelation med vänner 

Skaffa Utbildning och bli 

någon 

8) ‘Inoculated in 

pain : examining 

resilience in 

refugee children in 

an attempt to elicit 

possible 

underlying 

psychological and 

ecological drivers 

of migration. 

(Majumder, 2016) 

England 

Att undersöka 

mekanismer bakom 

ensamkommades 

motstådnskraft och 

deras coping 

startegier 

15 

ensamkommande 

och 15 

fosterförälder, 

personal, socialt 

arbetare 

Ensamkommades 

ålder (15-18 år, 

endast en tjej) 

Kvalitativ studie Tro på gud, optimism, att 

blivit exponerad för 

motgångar och blivit 

vuxen för tidigt visade 

sig vara kopplade till 

ökad motståndskraft hos 

ensamkommande. 

Hopp 

Tro på gud 

Överlevnadskraft: Överlevnad 

ger styrka långsiktigt, Leva i 

nuet 

Bli vuxen: Kan som vuxna ta 

hand om sig själv 

Känsla av sammanhang 

9) Voices rarely 

heard: Personal 

construct 

assessments of 

Sub-Saharan 

unaccompanied 

asylum-seeking 

and refugee youth 

in England. 

(Thommessen, 

Corcoran & Todd, 

2017)   

England 

Undersöka 

ensamkommandes 

erfarenheter om 

deras sociala 

situation. Att 

fastställa olika vägar 

till ensamkommades 

integration och 

utveckling 

6 

ensamkommande 

från Afrika (Ålder 

vid studien 18-28 

år). OBS! 

Deltagarna var 

ensamkommande 

vid ankomst till 

England 

Endast en kvinna 

Kvalitativ studie Vikten av socialt stöd, 

hopp, relationskapande, 

viljan att gå framåt och 

uppnå sina mål. Även 

rädslan av att bli utstött  

Socialt stöd: relation med 

vänner 

Distraktion: genom aktiviteter, 

ha kul och skratta, umgås med 

vänner med samma problem. 

Titta fram,  utnyttja 

möjligheter, stark vilja till 

utveckling och bättre framtid, 

integrering 

Fokus på utbildning 
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Bilaga A 5. Tabell 2. Översiktstabell 

10) Being alone or 

becoming lonely? 

The complexity of 

portraying 

‘unaccompanied 

children’ as being 

alone in Sweden. 

(Herz & Lalander, 

2017).  

Sverige 

Att analysera hur 

ensamkommande 

pratar om sina 

dagliga liv ensamhet 

23 

ensamkommande 

(15-25 år gamla) 

Endast 2 tejejr 

Kvalitativ, Follow 

up studie 

Ensamhet kan orsakas 

genom brist på kontroll i 

livet och när dem känner 

att ingen sörjer för dem. 

Social kontakt och 

vänner kan bidra till 

minskad ensamhet 

Hope genom att andra bryr sig 

om en. 

Relationskapande: kontakt 

med vänner, familj och 

organisationer. Slippa vara 

ensam 

Viktiga relationer: Personal, 

social arbetare 

11) ). Active 

survival in the 

lives of 

unaccompanied 

minors: coping 

strategies, 

resilience, and the 

relevance of 

religion. 

(Raghallaigh & 

Gilligan, 2010) 

Irland 

Undersöker coping 

strategier, 

motståndskraft och 

vikten av religion 

hos 

ensamkommande  

32 

Ensamkommande 

18 tjejer, 14 killar 

14-19 år gamla 

Kvalitativ studie 6 olika coping strategier 

identifierades: att 

upprätthålla kontinuitet i 

ny kontext, justering 

genom lärande och 

anpassning,  en positiv 

synsätt,  dämpa 

känslorna och söka 

distraktion, agera 

självständigt, misstro  

Religion och tro 

Upprätthålla kontinuitet, leva 

som vanligt (känsla av 

sammanhang) 

Anpassningsförmåga: lära sig 

det nya språket och kulturen, 

Lära sig av kompisar, anpassa 

beteende 

Hope, framtidstro, bättre 

framtid, studier 

Distraktion och förträngning: 

hänga med vänner, upptagen 

med skola, gå till kyrka 

Agera självständigt: ökar 

känslan av kontroll och makt 
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Bilaga A 6. Tabell 2. Översiktstabell 

12)Unaccompanied 

minors in the 

Netherlands and 

the care facility in 

which they flourish 

best. (Kalverboer, 

Zijlstra, Os, 

Zevulun, 

Brummelaar & 

Beltman, 2015) 

Nederländerna 

Att undersöka 

ungdomarnas 

upplevelser i att vara 

i olika vårdplaner 

(t.ex.: stödboede, 

fosterfamilj) i 

Nederländerna 

132 

ensakommande 

(medelålder 16-

17 år).  

94 killar 

38 tjejer 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

Ensamkommande i 

fosterfamilj trivs bäst 

och mest positiv i 

Holländskt samhälle, 

ensamkommande i 

boende minst nöjda, 

känner sig utanför 

samhället, ensamma och 

ledsna och upplever brist 

på omsorg och stöd. 

Socialt stöd: Familj, 

fosterhem, mentor,lärare, 

fotbollstränare. Styrka i att 

pratat med förtroendepersoner. 

Aktivitet 

Skola som miljö 

Religion 

Motivation: skaffa utbildning, 

leva lyckligt, framtidstro 

13) Transcending 

borders: Social 

support and 

resilience, the case 

of separated 

children.(Smyth, 

Shannon & Dolan, 

2015) 

Irland 

Att undersöka hur 

socialt stöd 

uppfattas av 

ensamkommande i 

en Irländsk kontext 

9 

ensamkommande 

(13-17 år 

medelålder 16& 

17 år)     

Kvalitativ follow 

up stuide (10 år) 

Riskfaktorer: Mindre 

socialt nätverk, socialt 

exkludering, rädsla, 

trauma, otrygghet, 

asylprocessen 

och skyddsfaktorer: 

socialt stöd, skola och 

fritidsaktivitet, hopp, 

utbildning 

 

Socialt stöd: från vuxna 

Utbildning: skola, 

kunskapsökning, viktigt för 

integration 

Hopp 

Fritidsaktiviteter 

 

 

14) The 

Circumstances and 

Needs of Separated 

Children Seeking 

Asylum in Ireland 

(Abunimah & 

Blower, 2010) 

Irland 

Att undersöka 

ensamkommande 

barns behov som 

sökt asyl i Irland 

samt hur man kan 

möta deras behov på 

ett bra sätt 

Journaler 

(socialtjänstens) 

från 100 

ensamkommande 

(15-18 år gamla) 

53 tjejer 

47 killar 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ (case 

study) mixstudie 

 

Ensamkommande är inte 

en homogen grupp och 

därför deras behov kan 

skilja sig beroende på 

erfarenhet och 

svårigheter. Trots att en 

del står inför svårigheter 

men vissa trivs bra i sin 

nya miljö 

Socialt stöd: Social arbetare 

och vuxna och ungdomarna 

stöder varandra 

Stödjande relationer med 

vuxna och kamrater 

Att ha haft föräldrar före 

flykten: mer Motivation, 

skaffa Utbildning, Socialt 

aktiva 
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Bilaga A 7. Tabell 2. Översiktstabell 

15) Negotiating 

developmental 

projects: 

Unaccompanied 

Afghan refugee 

boys in Norway 

(Omland & 

Andenas, 2018) 

Norge 

Att undersöka vad 

verkar vara de 

centrala 

utvecklingsprojekten 

för unga 

ensamkommande 

afghanska pojkar 

och hur förhandlar 

ensamkommande 

pojkarna dessa 

projekt och hur 

upplever de sina 

möjligheter att driva 

projekten 

 

18 

ensamkommande 

killar från 

Afghanistan ( 

medelålder 14 år) 

28 vårdgivare ( 2 

fosterföräldrar 

och 26 

barnomsorg 

personal) 

Kvalitativ Centrala 

utvecklingsprojekt hos 

ensamkommande var 

etablering av ett drägligt 

liv samt hjälpa familjen i 

hemlandet.  

Socialt stöd: Skapa relation, 

vänner, skaffa rätt vänner 

Dagliga rutiner: tillräcklig 

sömn, gå upp på morgon 

Motivation: Skola: lyckas i 

skol, lära sig. Lära sig norska 

snabbt 

önskan att hjälpa familjen, 

samhörighet familj ger mening 

Motivation: Agera som vuxen: 

ansvar: hjälpa familjen, bli 

vuxen 

Motivation: Utbildning och 

jobb 

16) Trying to 

understand: 

promoting the 

psychosocial well-

being of separated 

refugee children 

(Deveci, 2012) 

England 

Att undersöka hur 

ett holistiskt 

relationsbaserat 

tillvägagångssätt för 

att främja 

välbefinnandet hos 

ensamkommande 

separerade 

flyktingbarn i 

England fungerar 

Erfarenheter av 

att arbeta med 4 

ensamkommande  

Kvalitativ Sammanhållning: stötta 

ensamkommande med 

deras praktiska behov. 

Förbindelse: förståelse 

och stöd med att 

bearbeta tidigare 

händelser och trauman 

Sammanhang: skapa 

mening i ny kontext 

genom relationskapande 

Socialt stöd: skapa förtroende 

relationer med andra barn och 

vuxna. Relationer  främjar 

känsla av tillhörighet och 

kontroll 

Distraktion: aktivitet, umgås 

med vänner, fokus på skola,  

Tro på gud 

Viljan till skaffa utbildning 

 

 


