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Sammanfattning  
Det har visat sig i tidigare studier att många ensamkommande barn lider av psykiska besvär 
och är i behov av psykosocialt stöd. Dessa barn är en särskilt utsatt målgrupp som blir 
tvungna att fly ensamma från sitt hemland och börja ett nytt liv i ett främmande land. Därmed 
är det viktigt att socialarbetare och andra vuxna som är i kontakt med ensamkommande barn 
har kunskap kring dessa barns utsatthet och behov samt erbjuder rätt stöd och insatser i tid. 
Syftet med denna forskningsöversikt är att kartlägga vad forskning säger kring hur och på 
vilket sätt ensamkommande barn drabbas av psykisk ohälsa utifrån risk- och skyddsfaktorer 
samt vilka insatser som finns och behövs för dessa barn. Denna forskningsöversikt är baserad 
på tio publicerade studier kring ämnet ensamkommande barn och deras psykiska ohälsa. Vårt 
resultat visar att ensamkommande barn utsätts för påfrestande livshändelser både innan 
flykten, under flyktprocessen och efter ankomsten till asyllandet. Upplevelserna är psykiskt 
påfrestande och förvisso påverkar barnets psykiska hälsa negativt. Vidare konstateras även att 
dessa barn till följd av bristande omsorg och svårigheter som barnen möter under sin uppväxt 
utvecklar en otrygg anknytning. Under temat “innan flykten” framkommer traumatiska 
livshändelser som krig och förföljelser, en nära släktings bortgång, våld och övergrepp, som 
sätter barnen i riskzonen att fly hemlandet. Under flyktprocessen framkommer en rad 
riskfyllda händelser som långa/farliga resor, våld och övergrepp vilket är psykiskt påfrestande 
för ett barn att genomgå. Vidare utsätts barnet för svårigheter även efter att de har anlänt till 
asyllandet. Svårigheterna gäller inte bara frågor om anpassningen, bemötandet eller 
språkinlärningen utan även psykiska svårigheter som upplevelser av post-trauma. Resultat 
från studierna visar ett samband mellan traumatiska livshändelser och psykisk ohälsa som 
posttraumatisk stress syndrom, PTSD, vilket uppvisades av majoriteten av barnen. Dessvärre 
visar också resultatet att det finns brister på professionell hjälp för dessa barn avseende deras 
psykiska ohälsa. Det har även visat sig att det finns brister i insatser samt bemötandet 
gentemot målgruppen. Då tidigare forskning visar att ensamkommande barn är en sårbar 
grupp och i behov av specifikt stöd är en slutsats att bedömning av insatser bör ske i tid och 
utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till barnets uppväxt, upplevelser under flykten samt 
tiden efter ankomst. Detta då det finns många olika faktorer som inverkar på 
ensamkommande barns känslomässiga mående som i sin tur kan påverka deras psykiska 
hälsa. Befintliga insatser har visat sig inte vara tillräckliga vilket innebär ett behov av mer 
kunskap hos aktörer som är i kontakt med ensamkommande barn samt en utveckling av 
insatser. Vidare har tidigare forskning i övervägande grad fokuserat på ensamkommande 
barns anpassningsprocess, och emellertid lite forskning gjorts kring tiden före flykten och 
betydligt färre kring flyktprocessen. Därmed blir en annan slutsats utifrån studierna att det 
finns ett behov av mer forskning kring barnens uppväxt och processen under flykten. Detta 
för att öka kunskapen kring samtliga faktorer som kan ha påverkat ensamkommande barns 
psykiska hälsa.  
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Abstract  
It has been shown in previous studies and research reviews that many unaccompanied 
children are suffering from mental illness and are in need of psychosocial support. Thus, it is 
important that social workers and other adults who are in contact with unaccompanied 
children have knowledge about these children's vulnerability and their need to receive the 
right support and efforts in time. The purpose of this literature review is to explore what 
research says about how and in what way unaccompanied children are exposed to mental 
illness based on risk and protective factors as well as which interventions exist and are needed 
for these children. This literature review is based on ten existing studies on the topic of 
unaccompanied children and their mental illness. Our results show that unaccompanied 
children are exposed to difficult life events both during their childhood and during their flight 
but also after their arrival in the country of asylum. The experiences are mentally stressful 
which have a negative impact on the mental health of these children. The results also show  a 
link between traumatic life events and mental illness such as PTSD, which was reported by 
the majority of children. Unfortunately, the results also show that there are deficiencies in 
professional help for these children concerning their mental health. It has also been found that 
there are shortcomings in interventions and the treatment towards unaccompanied children. 
As the previous research shows that unaccompanied children are a vulnerable group and are 
in need of specific support, a conclusion is that the assessment of interventions should be 
made in time and from a holistic perspective with consideration to the child's childhood, 
experiences during the flight and time after arrival. Another conclusion is that there is a need 
for more research on children's childhood and processes during escape in order to increase 
knowledge about factors that may affect these children’s mental health. 
 
Keywords: Unaccompanied health, mental health, unaccompanied children, experience, 
escape, unaccompanied.  
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1. Inledning 
Psykisk ohälsa har ökat bland ensamkommande barn, detta med grund i studier som vi har 
granskat. De senaste åren har även självmordsförsök ökat hos målgruppen (Hagström, Hollander 
& Mittendorfer-Rutz, 2018). Enligt forskare på Karolinska Institutet har ensamkommande barn 
nio gånger högre risk att begå självmord jämfört med jämnåriga barn i Sveriges befolkning. 
Ensamkommande barns psykiska hälsa kan ha påverkats av traumatiska händelser i hemlandet, 
under flykten och av upplevelser i det nya landet (ibid). Därmed är ensamkommande barn en 
utsatt målgrupp som genomgår många svårigheter under sin uppväxt som att förlora en 
närstående, leva under konstant hot eller bli misshandlad av sina föräldrar vilket kan leda till 
barnens flykt (Eriksson, 2013). Även tidigare studier i ämnet visar ett samband mellan barns 
psykiska ohälsa och traumatiska händelser som barnen genomgår under sin uppväxt (Jensen, 
Fjermestad, Granly, & Wilhelmsen, 2015). Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn kan 
därmed medföra många konsekvenser, och den mest allvarliga är självmordsförsök. Enligt SVT-
nyheter var antalet ensamkommande barn som begick självmord 51,2 per 100 000 personer under 
2017, samtliga av barnen hade ansökt om asyl och majoriteten hade en pågående asylprocess 
(Horvatovik, 2018). En berättelse som har fått stor uppmärksamhet av nyheter och allmänhet och 
som publicerades i Aftonbladet under 2017 är berättelsen om Ismats självmordsfall. Ismat, 17 år, 
var ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som genomgick många svårigheter under 
sin uppväxt i hemlandet med en pappa som misshandlade honom samt en styvmamma och två 
halvsyskon som hotade honom. Under flykten möttes Ismat av betydligt mera svårigheter genom 
att bli misshandlad av poliser samt trakasserad av främlingar i Pakistan, Iran och Turkiet. När 
Ismat anlände till Sverige uppvisade han posttraumatiska symtom genom depression och 
självmordsförsök vid tre tillfällen. Sista försöket ledde till Ismats död (Kerpner, 2017).  
 
För att förebygga att psykisk ohälsa leder till större lidande och allvarliga konsekvenser bör 
samtliga som möter barnet visa ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2013a). Enligt Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (2018) upplever ensamkommande barn 
socialtjänsten som ett betydelsefullt stöd, men att det stöd de får inte är tillräckligt. Det är 
socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att ensamkommande barn ska få den hjälp och det 
stöd de behöver (Wigzell, 2019). Därav ska barnens behov utredas och riktade insatser ska 
tillföras (Socialstyrelsen, 2013a). För att detta ska ske behövs det mer kunskap om 
ensamkommande barns psykiska hälsa och faktorer som kan påverka detta. Detta då myndigheter 
tidigare har haft svårt att fånga upp målgruppen eftersom det inte har funnits tillräckligt med 
kunskap och resurser för dessa barn. Att denna målgrupp hamnar utanför skyddssystemet medför 
en stor risk för allvarliga konsekvenser som långvariga psykiska besvär. I bakgrunden kommer vi 
att fördjupa oss mer i ensamkommande barns psykiska mående och bidragande faktorer till varför 
dessa barn kan drabbas av detta psykisk ohälsa.  
 
2. Problemformulering 
Ensamkommande barn är en väldigt utsatt grupp då de tvingas lämna sina nära och kära bakom 
sig för ett nytt liv i ett nytt land. Detta med förhoppningen om att leva i en trygg miljö och få en 
bättre framtid (Eriksson, 2013). Tidigare studier har visat att ensamkommande barn utsätts för 
psykiska påfrestningar både innan, under och efter flykten men att det inte finns tillräckligt med 
forskning som belyser de behov de har. Det finns även brister i befintliga insatser och 
samarbetsprocesser vilket är en risk för dessa barns utveckling (Huemer et al, 2009; Barrie & 
Mendes, 2011; Seidel & James, 2019). Ensamkommande barn behöver stöd och omsorg för sina 
komplexa psykosociala behov. Detta kan bli svårt för socialarbetare att tillgodose då det inte 
finns tillräckligt med djupgående forskning kring dessa barns upplevelser och erfarenheter. I 
denna studie kommer vi att granska den senaste forskningen kring ensamkommande barn och 
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deras psykiska mående med syfte att identifiera bidragande faktorer till att utveckla psykisk 
ohälsa samt befintliga och nödvändiga insatser för målgruppen.  
 
2.1 Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna forskningsöversikt är att kartlägga deskriptivt och analytiskt vad forskning 
säger om hur och på vilket sätt ensamkommande barn drabbas av psykisk ohälsa, genom att 
beskriva tiden före, under och efter flykten, samt även belysa vilka insatser som finns och vilka 
insatser som behövs för dessa barn. 
 Frågeställningarna är följande: 

- Vilka risk- och skyddsfaktorer påverkar ensamkommande barns psykiska hälsa? 
- Vilka insatser finns för dessa barn? 
- Vilka insatser behövs för dessa barn? 

 
Disposition  
I denna studie kommer vi att granska tio befintliga studier kring ämnet ensamkommande barn 
med särskilt fokus på deras psykiska ohälsa. Arbetet är uppdelat i fem avsnitt och varje avsnitt 
behandlar specifika delar. Avsnitt ett innefattar bakgrund kring målgruppen och inleds med 
definitioner av centrala begrepp, vidare följer några centrala anledningar till att barn flyr 
ensamma; vi tar även upp bakgrund kring flyktingsituationen i världen och Sverige. Vi beskriver 
psykiska ohälsa hos barn generellt och även specifikt hos ensamkommande barn. Vi behandlar 
ensamkommande barns rättigheter i Sverige samt befintliga insatser som målgruppen kan beviljas 
efter ankomst i Sverige. Avsnittet bakgrund avslutar vi med tidigare forskningsöversikt kring 
ensamkommande barn och deras psykiska ohälsa. I avsnitt två beskriver vi studiens teoretiska 
utgångspunkter som består av begreppen risk- och skyddsfaktorer och anknytning. Begreppen 
utgör studiens teoretiska ramverk såtillvida att studiens datamaterial kommer att analyseras med 
utgångspunkt i dessa begrepp. I avsnitt tre följer en beskrivning av studiens metodansats, 
nämligen en genomgång av datainsamlingsmetod i text och tabell och en beskrivning av studiens 
dataanalysmetod. Vidare följer även en kort beskrivning av etiska aspekter som författarna har 
särskilt beaktat i studien. Avsnitt fyra innefattar en resultatdel och en analysdel som redovisas 
utifrån följande  teman: innan, under och efter flykten. Under temat efter flykten följer även en 
beskrivning av insatser som författarna i studierna anser att ensamkommande barn är i behov av 
efter ankomst till det migrerande landet. Avsnittet inleds med resultat av varje tema och avslutas 
med tillhörande analys av respektive tema i de två första teman. Temat efter flykten avslutas med 
en genomgång av insatser som tas upp i studierna. Slutligen följer sista avsnittet som är 
diskussion och innefattar en metod- och resultatdiskussion samt slutsatser. 
 
3. Bakgrund 
3.1 Definitioner 
Barn är en målgrupp som är under 18 år (FN:s barnkonvention, artikeln 1; 1. kap. 2 § 
socialtjänstlagen [2001:453], SoL). Barn som söker skydd i ett främmande land utan sällskap av 
föräldrar eller någon annan medföljande legal vårdnadshavare som kan ta hand om barnens 
rättsliga vårdnad, definieras som ensamkommande barn (Gärdergård, 2017; Migrationsverket, 
2019). Flykting är en person som flyr hemlandet på grund av välgrundad fruktan, det kan handla 
om krig, förföljelser eller andra bekymmer som gör att personen tvingas att fly. En allmän 
definition av begreppet flykting enligt Genevekonvention är en person som:  
 

av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 
tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, 
vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss 
sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd eller den som, utan att vara 
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medborgare i något land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig utanför det 
land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av 
sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit (Genevekonvention, artikel 
1 p.2, 1949/2019) 

 
Asylsökande är personer som har ansökt om asyl vars begäran ännu inte har behandlats 
(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Barn som flyr ensamma och ansöker om asyl i ett 
främmande land definieras som ensamkommande asylsökande barn. Som det framhävs finns det 
olika benämningar på begreppet ensamkommande barn, likaså framhäver artiklar som används i 
denna studie olika benämningar. Det gemensamma är att samtliga med ensamkommande barn 
avser personer som är under 18 år och som anländer till ett främmande land utan sina föräldrar 
eller någon annan närstående. I denna studie kommer vi att utgå från denna definition samt även 
inkludera ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd men också barn som är under 
asylprocessen.  
 
3.2 Varför flyr barn ensamma? 
Anledningarna till barn anländer till ett främmande land ensamma är olika beroende på det 
enskilde barnets livshistoria, men några generella orsaker som Schéele och Strandberg (2010) 
identifierar är krig/naturkatastrofer, att slippa genomgå militärtjänst, på grund av kriminalitet och 
brottslighet, att barnet tvingas till prostitution eller att barnet är familjens hopp s.k. ankarbarn. 
Eriksson (2013) belyser några ytterligare skäl till att barn och ungdomar tvingas att fly ensamma. 
Det kan vara på grund av förföljelser, eller att någon närstående som exempelvis pappa eller äldre 
bror som var familjens försörjare har dött eller också bevittnande och/eller upplevelser av våld 
som gör att barn och ungdomar flyr. Beslutet om att fly tas i de flesta fall av vuxna i familjen och 
av den anledningen förstår barnet oftast inte orsaken till sin flykt. Det förekommer också fall där 
barnet och familjen är överens om att barnet ska fly på grund av svårigheter som landet drabbats 
av (ex. krig), i hopp om att återförenas med familjen under andra omständigheter med bättre 
förutsättningar.  En del barn vägleds av släktingar som redan bor i andra delar av världen som 
organiserar barnets flykt. För de flesta barn innebär flykten ökad förväntan på livet och på en 
bättre framtid för sig själv men också för sin familj (ibid). 
 
3.3 Flyktingsituationen genom historia  
Migration är inget nytt fenomen. Sedan 1800-talet har människor runt om i världen utvandrat för 
överlevnad. Från Europa utvandrade 52 miljoner människor till länder som Amerika på grund av 
krig och fattigdom. Av dessa var 15 % barn mellan 0 till 15 år och hela 20 % av ungdomar 
mellan 15 till 19 år. Majoriteten av barnen utvandrade ensamma utan sällskap av sina föräldrar 
eller någon annan släkting (Gärdegård, 2017). Det innebär att barn har migrerat ensamma sedan 
långt tillbaka och grunden till migrationen har i stor utsträckning varit överlevnad. Antalet 
asylsökande barn som anlänt till ett främmande land ensamma var som högst under 2015. Då 
migrerade totalt 98 400 barn ensamma i hela världen, av dessa kom 88 250 till EU varv 45 765 
till Norden. Under den perioden mottog Sverige ett stort antal ensamkommande asylsökande barn 
(Gärdegård, 2017). Enligt statistiken var antalet asylsökande barn i Sverige som högst under 2015 
då flyktingströmmen ägde rum med totalt 162 877 inkomna asylansökningar varv 35 369 
omfattade ensamkommande barn (Migrationsverket, 2016). Majoriteten av barnen var från 
Afghanistan och i åldrarna 14 till 17 år, av dessa var endast 8 procent flickor (Gärdegård, 2017). 
Senaste statistiken framtagen i Sverige beträffande ensamkommande barn visar 759 
asylansökningar varav 49 i åldrarna 0-6 år, 119 i åldrarna 7-12 och 591 i åldrarna 12-17 år. 
Majoriteten av barnen kommer ursprungligen från Syrien, Afghanistan, Somalia och Marocko 
(Migrationsverket, 2019). Trots att antalet asylsökande barn har minskat sedan 2015 är frågor 
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kring barnens välbefinnande aktuellt än idag, vilket vi kommer att belysa i de kommande 
avsnitten i arbetet.  
 
3.4 Psykisk ohälsa hos barn 
För att förstå på vilka sätt barn kan uppleva psykisk ohälsa och hur utsatta de är som grupp gör vi 
en sammanfattning av psykisk ohälsa hos barn generellt. Psykisk ohälsa kan ses som ett 
övergripande begrepp som inkluderar självrapporterade besvär som oro och nedstämdhet, som 
ses som påfrestande men lindriga besvär, men även psykiska sjukdomar som schizofreni och 
depression. Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i syndrom som vården kan undersöka och identifiera 
utifrån olika diagnostiska kriterier (Socialstyrelsen, 2013b). När det gäller barn har 
Socialstyrelsen i slutet av 2017 rapporterat att cirka 190 000 barn och unga i Sverige har sökt 
vård på grund av psykisk ohälsa under år 2016. Under de senaste tio åren har psykiatrisk diagnos 
bland barn i åldern 10-17 år ökat med 100 procent. Socialstyrelsens registeranalyser har uppvisat 
att unga som har uppgett att de upplever ängslan, oro eller ångest riskerar att dö i förtid, att 
behandlas för psykisk sjukdom eller begå självmord (Wigzell & Carlson, 2018). Skolan har en 
central roll i barns psykiska hälsa, vilket därmed kräver förbättring i förebyggande åtgärder då 
brister i skolans funktion har bidragit till att psykosomatiska besvär hos barn har ökat (ibid). Det 
är viktigt att uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn och ungdomar för att i tidigt skede 
motverka att det utvecklas och får allvarliga konsekvenser på sikt. Dessa konsekvenser kan bland 
annat vara koncentrationssvårigheter i skolan som påverkar barnets akademiska utveckling, 
svårigheter i att etablera sig på arbetsmarknaden samt utveckla ett nätverk för att på så sätt få 
relationer att fungera och exempelvis bilda familj (Socialstyrelsen, 2013b).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2013b) finns det ingen klar orsak bakom barns psykiska ohälsa. Däremot 
lyfter BRIS årsrapport (2018:1) behovet av en förändring i barns livsvillkor för att motverka en 
ökning av psykisk ohälsa. I rapporten utgår BRIS från Socialstyrelsens definition av psykisk 
ohälsa. Fokus behöver ligga på skolor som främjar psykisk hälsa, att skapa förutsättningar för att 
få vård som ger tidiga insatser vid rätt tid, det vill säga när barn mår dåligt. Skolgången i Sverige 
anses vara en bidragande faktor till barns psykiska ohälsa, detta då det har framgått i BRIS 
årsrapport (2018:1) att drygt hälften av barnen som ringer dit uttrycker stress och 
prestationsångest kring resultat och betyg samt att detta påverkar hela deras livssituation. Detta 
samtidigt som Skolverkets återkommande undersökning “Attityder till skolan” inte påvisar en 
större förändring över tid i hur barn upplever sig stressade i skolan. Däremot har det visat sig i 
forskning att andelen barn som känner sig stressade har ökat, bland annat i den internationella 
studien Skolbarns Hälsovanor (HBSC) där det framgår att andelen barn som känner sig stressade 
ökar mellan 11-15 års ålder. Barns upplevelser av stress och ångest ökar även vid 16-18 års ålder 
enligt BRIS årsrapport då det inkommer fler samtal till BRIS kring ämnet. BRIS slutsatser blir att 
omsorgen inte klarar av att följa sitt uppdrag och vård inte ges när det behövs. Detta speglas även 
i forskningen som BRIS tar upp i årsrapporten där barns egna beskrivningar av hur de mår och 
deras oro för att söka hjälp har varit i fokus. Barnen berättar om bristande information från deras 
vårdgivare, tystnadslöften som har brutits och bristande delaktighet i sin egen vård. Det som även 
påverkar barnens mående är hur föräldrar/vårdnadshavare samt skolan inte tillgodoser barnens 
behov av stöd. Därmed krävs det ett bättre samarbete mellan aktörer samt systematiska 
uppföljningar av insatser för att motverka att psykisk ohälsa fortsätter öka bland barn (ibid).  
 
3.5 Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn 
Som tidigare nämnts migrerar barn av många olika anledningar såsom krig, naturkatastrofer, 
förföljelser eller att familjens försörjare har dött vilket leder till levnadssvårigheter (Shéele och 
Strandberg, 2010, Eriksson 2013). En vanlig reaktion hos barnen blir Posttraumatisk 
Stressyndrom (PTSD) då de har upplevt påfrestande och livshotande händelser som fysiskt våld, 
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psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Det som karakteriserar PTSD-symtom är 
återupplevelse av de traumatiska händelserna, undvikande av situationer som påminner om det 
förflutna, negativa tankar, koncentrationssvårigheter samt rädsla. Ensamkommande barn är därför 
i behov av uppmärksamhet och stöd i vardagen; de behöver växa upp i en stabil miljö, få 
emotionellt stöd och delta i aktiviteter. I vissa fall kan barn även behöva psykiatrisk vård 
(Socialstyrelsen, 2018b).  
 
Den vanligaste orsaken till barns flykt är att förlora en anhörig - ofta en pappa. Att växa upp med 
en ensamstående mamma kan i flera sammanhang innebära en riskfaktor för fattigdom och social 
utsatthet. En majoritet av ensamkommande barn har varit med om traumatiserande upplevelser 
både innan och under flykten. Därför är det gemensamma för dessa barn att söka sig till en trygg 
plats med förhoppningen om att få utbilda sig och få ett bättre liv (Socialstyrelsen, 2013a). 
Franco (2018) belyser i sin forskningsöversikt de stressfaktorer som kan uppstå vid flykt. Barn 
upplever flera stressfaktorer som kan leda till bland annat PTSD, ångest och depression. I ett 
fallexempel kan de olika händelsernas effekter ses genom trepartsprocessen; tiden innan, under 
och efter migration. Barnet i fråga har bevittnat sina vänner bli mördade av gängmedlemmar och 
blivit hotat av dessa efter händelsen. Detta har lett till sömnsvårigheter och mardrömmar samt 
svårigheter att hantera vardagen. Därmed blir barnet tvunget att lämna sin familj och sina vänner 
för att ta sig till ett nytt land. Efter ankomsten upplever barnet fysisk ohälsa, bland annat 
aptitförlust, förändring i kroppsvikt och minskande energi (ibid).  
 
3.6 Ensamkommande barns rättigheter 
Vid ankomsten till Sverige omfattas ensamkommande barn av särskilda lagstiftningar, bland 
annat av Lagen [1994:137] om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Av 2 och 3 §§ LMA 
följer särskilda bestämmelser om mottagandet av barn som är under 18 år och som är skilda från 
båda sina föräldrar eller saknar en legal vårdnadshavare vid ankomsten till Sverige. Av aktuella 
paragrafer följer därmed att Migrationsverket är myndigheten som har huvudansvaret för 
mottagandet av asylsökande. I övrigt omfattas ensamkommande barn i Sverige av samma 
rättigheter och skyldigheter som andra minderåriga barn som av någon anledning inte kan bo 
kvar hos sina föräldrar. Av FN:s barnkonvention följer fyra grundprinciper som framgår av 
artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa principer ger en sammanfattande förståelse av hur helheten i 
konventionen kan tolkas. Artikel 2 handlar om förbud mot diskriminering och behandlar barnens 
rättigheter och lika värde, artikel 3 handlar om “barnets bästa” som ska tas hänsyn till i alla beslut 
och åtgärder som rör barn. Artikel 6 behandlar frågor kring barnets fysiska, psykiska och sociala 
utveckling och artikel 12 belyser barnets rätt till att framföra sina åsikter i alla frågor som berör 
barn (Barnombudsmannen, 2019). Principerna ska beaktas i alla beslut och åtgärder som rör barn. 
Vidare följer av 6 kap. 1 § föräldrabalken [1949:381], FB, bestämmelser om barnets rätt till 
omvårdnad, för ensamkommande barn avses en god man som tar hand om barnens rättsliga 
vårdnad, vilket även följer av Lagen [2005:429] om god man för ensamkommande barn. I 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen [1990:52] med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) regleras bestämmelser om barnets rätt till stöd och skydd.  
 
3.7 Befintliga insatser 
Som det påvisats i föregående avsnitt omfattas ensamkommande barn av samma rättigheter och 
skyldigheter som andra barn i Sverige, detta gäller även barnskyddslagarna. Det innebär att 
oavsett var i asylprocessen ensamkommande barn befinner sig, ska socialtjänsten behandla en 
inkommen orosanmälan om att barnen far illa eller en ansökan om stöd från kommunen på 
samma villkor som andra barn. Gällande boende och omsorg för ensamkommande barn ligger 
ansvaret hos kommunens socialtjänst både innan och under asylprocessen men också efter att 
barnen har fått uppehållstillstånd. Det är med andra ord socialtjänsten som ordnar ett boende åt 
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ensamkommande barn, utser en god man för barnen samt utreder barnets behov av stöd. Exempel 
på sociala insatser som ensamkommande barn, utefter utredning och individuell behovsprövning, 
kan vara berättigad till är familjehem/fosterhem, kontaktperson, öppenvård eller tvångsåtgärder 
om kriterier för LVU föreligger. Familjehem är särskilda boenden som på uppdrag av 
myndigheter tar emot ensamkommande barn och stärker dem i deras utveckling och 
anpassningsprocess (Gärdegård, 2017). Enligt Gärdegård (2017) råder det brist på familjehem i 
Sverige, av den anledningen kan ensamkommande barn i vissa fall placeras på 
anknytningsboende som är ett tillfälligt boende hos en släkting eller vän som barnen känner sen 
tidigare, i avvaktan på utredning av barnens behov. Vidare kan ensamkommande barn som är 
mellan 16 till 20 år beviljas stödboende, vilket är ett eget boende med anpassat stöd för barn och 
unga. I de fall då kriterier för LVU föreligger kan barnen bli placerade i ett särskilt ungdomshem 
hos Statens Institutionsstyrelse (SiS). Socialtjänsten har det övergripande ansvaret både före men 
även efter barnets placering, vilket innebär att utsedd socialsekreterare följer upp beviljade 
insatser genom regelbunden kontakt med barnet och familjehemmet där barnet är placerade 
(ibid). 
 
3.8 Tidigare forskningsöversikter 
Denna forskningsöversikt har som syfte att granska redan befintliga studier kring 
ensamkommande barns psykiska ohälsa. Vi kommer att kartlägga var forskningen befinner sig 
idag och därigenom belysa bidragande faktorer till psykisk ohälsa hos barnen. Genom denna 
forskningsöversikt vill vi även lyfta fram befintliga insatser för att åtgärda/förebygga den 
psykiska ohälsan hos ensamkommande barn men också uppmärksamma behövliga insatser som 
barnen kan vara i behov av men som kanske saknas. Detta då tidigare forskningsöversikter kring 
ämnet visar traumatiska livshändelser som ensamkommande barn genomgår innan flykten samt 
symtom på PTSD efter ankomsten till asyllandet. Därav är helhetssyn på faktorer både innan, 
under och efter flykten viktiga att ta hänsyn till vid bedömningen av insatser för dessa barn. 
Tidigare forskningsöversikter belyser även vikten av socialt stöd för målgruppen samt bristande 
professionell hjälp för ensamkommande barn som lider av psykiska ohälsa. Därav är det viktigt 
att uppmärksamma dessa barns psykiska ohälsa för att rätt bedömning ska göras samt anpassat 
stöd ska erbjudas för målgruppen. Då tidigare forskning inte behandlar alla delar av 
flyktprocessen ansåg vi att det finns ett behov av att sammanställa dessa delar och framföra ett 
helhetsperspektiv gällande faktorer som kan vara bidragande till ensamkommande barns psykiska 
ohälsa.  
 
Tidigare studier om ensamkommande barn visar ett samband mellan hälsa och socialt stöd. Detta 
framgår av bland annat Barrie och Mendes (2011) översikt som undersökte publicerade studier 
om erfarenheter och behov hos ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i fosterhem 
och/eller andra vårdsystem i Storbritannien och Australien. Studien har särskilt fokuserat på 
förhållandet mellan psykosocial hälsa och typ av stödboende som ges till ensamkommande barn 
och ungdomar. Resultatet visade att barn som var placerade i mer stödjande boende som 
exempelvis fosterhem upplevde lägre nivåer av stress och psykiska svårigheter jämfört med barn 
som var placerade i mindre stödjande boende, som exempelvis vandrarhem. Studien visar att 
ensamkommande barn i Storbritannien har upplevt höga nivåer av trauma före ankomst och 
följaktligen visat mycket höga nivåer av posttraumatiska stressymtom. Studien visar att det finns 
brist på professionell hjälp för ensamkommande barn som lider av psykiska besvär och studien 
hävdar att kunskap kring barnens behov är bristande inom socialt arbete i Storbritannien. Detta 
resulterar i att färre barn hänvisas till fullständig behovsbedömning eller terapeutisk stöd. Således 
menar studien att nivåer av behov hos ensamkommande barn bör utredas tillräckligt för att 
lämpligt stöd ska kunna erbjudas. Vidare identifierar studien faktorer som kan främja 
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ensamkommande barns välbefinnande och anpassning i det nya samhället, som exempelvis 
socialt stöd, målmedvetna aktiviteter och religiöst engagemang.  
 
En forskningsöversikt av Huemer et al (2009) betonade vikten av att undersöka PTSD-symtom 
hos ensamkommande barn då det finns för lite forskning kring denna grupp samt för lite 
interventioner. Det har visat sig i forskning att ensamkommande barn  är en växande målgrupp 
med specifika psykosociala och psykiatriska behov vilket kräver mer forskning kring det som kan 
uppstå när ett barn flyr från ett land. Kärnan i dessa problem bekräftas av forskare som anser att 
orsaken bakom dessa barns begränsade åtkomst till hälso- och sjukvård är deras 
levnadsförhållanden och språkbarriärer. Detta gör det svårt att utveckla och använda sig av 
standardiserade åtgärder för att utforska dessa ungdomars hälsa i forskning och för att möjliggöra 
förbättringar i interventioner. Huemer et al (2009) belyste även en annan orsak till detta, 
nämligen dessa ungdomars instabilitet kring boende då de ofta migrerar. Detta gör det svårt att 
exempelvis organisera ett forskningsprojekt. Studien belyste behovet av ett bredare perspektiv 
genom att integrera modeller för att hantera stress, sammanställa personlighetsprofiler, utföra 
långsiktig forskning samt undersöka dessa ungdomars motståndskraft. Forskarna avslutar sin 
forskningsöversikt med förslag på framtida forskning som bör ge långsiktiga resultat, fakta kring 
stresshantering och en mer ingående analys av hela psykopatologin.  
 
Seidel & James (2019) har gjort en forskningsöversikt kring hur Sverige har hanterat mottagandet 
av ensamkommande barn och vilka utmaningar som har uppstått inom socialt arbete efter 
flyktingvågen 2015. Studien har särskild fokus på hur barnen har blivit erbjudna boende och 
omsorg. Det som framgår i studien är att Sverige kan ses som ett land med erfarenheter om 
mottagande av migranter. Däremot har flyktingströmmen utmanat välfärdsstatens möjlighet till 
att hålla en hög standard vid socialt stöd och på sociala insatser. De ansträngningar som har gjorts 
för att anpassa befintliga insatser och skapa nya psykosociala interventioner har tyvärr varit 
otillräckligt då alla barn inte har fått sina behov tillgodosedda vilket har lett till att vissa har blivit 
väldigt utsatta. Seidel och James (2019) belyser vikten av ett samarbete mellan olika aktörer som 
Migrationsverket, Socialtjänsten, socialarbetare inom boendeomsorg och juridiska 
vårdnadshavare. Detta då tidigare samarbetsprocesser har varit väldigt splittrade och bedöms vara 
otillräckliga. Även ändring av kontaktpersoner (exempelvis socialarbetare, vårdnadshavare och 
advokater) har varit ett hinder för barns anpassningsprocess då de inte har fått tillräckligt med 
psykosocialt stöd. Trots att kunskapen kring ensamkommande barn psykiska behov har ökat 
krävs det mer fakta kring deras erfarenheter, motståndskraft, integration samt vilka insatser som 
är mest lämpliga för att möta deras flerskiftade psykosociala behov. 
 
4. Teoretiska utgångspunkter  
Vårt fokusområde för denna forskningsöversikt är ensamkommande barn och deras psykiska 
ohälsa. Ensamkommande barn är en utsatt målgrupp som genomgår många påfrestande 
livshändelser innan de anländer till asyllandet, därför behöver dessa barns psykiska hälsobehov 
undersökas och utredas för att rätt stöd ska kunna erbjudas. Vi har valt att utgå från begreppen 
risk- och skyddsfaktorer och anknytning som teoretiska utgångspunkter. Huvudfokuset är risk- 
och skyddsfaktorer, därför kommer anknytning att betraktas som en del av risk- och 
skyddsfaktorer då anknytning kan både vara en riskfaktor och skyddsfaktor. Dessutom är 
anknytning en central del för barnets psykosociala utveckling. För en bättre förståelse av vad 
anknytning innebär har vi valt att ha en separat förklaring av begreppet nedan. 
 
4.1 Risk- och skyddsfaktorer 
Risk- och skyddsfaktorer är faktorer som ökar respektive minskar risken för att ett barn ska 
utveckla psykisk ohälsa. Det är viktigt att ha kunskap om dessa faktorer inom förebyggande och 
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hälsofrämjande arbete, då det sker ett komplext samspel mellan de faktorer som påverkar en 
människas mående. Det kan finnas många faktorer som påverkar hur en individ hanterar trauma 
och påfrestande händelser samt försvårar eller underlättar återhämtningen av dessa. För de flesta 
blir livet påverkat av traumatiska händelser och de reaktioner som följer under lång tid. Inte minst 
är det barn som påverkas av traumatiska upplevelser (Hedrenius & Johansson, 2013). Christie 
Johnsen  (1999) beskriver skyddande faktorer för ensamkommande barn som har upplevt trauma 
då dessa kan ha en stor påverkan på hur barn hanterar sina erfarenheter. Skyddande faktorer kan 
vara föräldrarnas roll i barnets liv samt det känslomässiga stöd som de får. Upplevelsen av 
samhörighet, känslan av att bli förstådd av andra och att ha en känslomässig anknytning till 
någon är centrala skyddsfaktorer. Vidare är även barnets upplevelse av sitt egenvärde och 
förmågan att hantera tillvaron några faktorer som påverkar hur barnet hanterar stress och trauma 
(ibid). Ingenting är svårare för barn som att inte ha en förälder som finns som skydd; detta kan 
vara att barnet har tvingats separeras från sin förälder eller att barnet har utsatts för våld och 
övergrepp (Hedrenius & Johansson, 2013). Därför behöver barn vid ankomst till det nya landet 
bo i trygga miljöer och ha ett socialt skyddsnät. En stabil skolgång med rutiner i vardagen och 
meningsfulla aktiviteter är centrala skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. Några exempel på 
riskfaktorer som kan påverka barns utveckling är brister i omsorgen, misshandel och övergrepp 
och bristande skolgång. Ensamkommande barn kan ha upplevt traumatiska händelser innan 
migrationen såsom krig, förlusten av en närstående och separation från en eller båda föräldrarna. 
Dessa barn kan ha upplevt traumatiska händelser även under migrationen såsom farliga resor, 
hårda förhållanden, våld och övergrepp. Dessa erfarenheter utgör en risk för att utveckla psykisk 
ohälsa (Socialstyrelsen, 2018a).  
 
4.2 Anknytning 
Anknytning innebär ett starkt och varaktigt emotionellt band mellan barnet och dennes 
vårdnadshavare. Det handlar om nära och känslomässiga relationer som är av stor betydelse för 
barnets sociala och emotionella utveckling. Anknytning är en process som utvecklas i olika faser 
och genom faserna uppvisar barnet olika anknytningsbehov som behöver tillgodoses för att 
barnet ska få en gynnsam utveckling. I annat fall finns det en risk att barnet utvecklar en otrygg 
anknytning som kan medföra negativa följder för barnet senare i livet (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009). Anknytning kan ses både som en skyddsfaktor, dessvärre även som en 
riskfaktor. En trygg anknytning är en skyddsfaktor som gör att barnet kan lätt anpassa sig till sin 
omgivning, medan en otrygg anknytning kan bli en riskfaktor som gör att barnet känner sig 
osäker i sin omgivning och därmed utvecklar psykosociala problem. Som nämnts i föregående 
avsnitt är ensamkommande barn en utsatt målgrupp som växer upp under svåra förhållanden 
vilket leder till att deras anknytningsbehov blir missgynnat. En del barn har förlorat sin pappa 
eller äldre bror i krig som var familjens försörjare (Brunnberg et al, 2011), vilket har gjort att 
barnet har tagit till sig vuxenrollen i tidig ålder och därmed trängt bort sina anknytningsbehov. 
Andra barn har växt upp med föräldrar som har utsatt dem för våld och misshandel (Eriksson, 
2013), vilket har lett till att dessa barn inte har någon förståelse för sina anknytningsbehov då 
behovet aldrig har blivit tillgodosett.  
 
4.3 Tillämpning av teoretiska begrepp  
Vi kommer att analysera studiens datamaterial utifrån begreppen risk- och skyddsfaktorer och 
anknytning med syfte att identifiera bidragande faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos 
ensamkommande barn, med fokus på tiden innan, under och efter flykten. För att barnen ska få 
rätt stöd krävs kunskap kring de tidigare traumatiska upplevelser som barnen har genomgått 
under sin uppväxt, under flykten och efter att de har anlänt till asyllandet. Det krävs ett 
helhetsperspektiv för att professionella ska kunna bemöta barnen utefter deras behov. Genom att 
lyfta fram risk- och skyddsfaktorer och den typ av anknytning som barnen kan ha utvecklat under 
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sin uppväxt, samt gått miste om på grund av flykten kan vi få en bättre förståelse för bidragande 
faktorer till psykisk ohälsa hos barnen. 
 
5. Metod 
Med utgångspunkt i studiens syfte ansåg vi att en forskningsöversikt är som mest lämplig att 
utföra. Detta då vi anser att det är viktigt att se var forskning står gällande psykisk ohälsa hos 
ensamkommande barn för att kunna få förståelse för deras utsatthet samt kunna förbättra 
bemötandet gentemot dem. En forskningsöversikt innebär en sammanställning av kunskapsläget 
inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2015). Befintlig forskning sammanställs för att få 
en uppfattning om vad som har studerats inom det område som vi har valt ut. Forskningsarbetet 
kan innefatta både kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa studier ger en övergripande 
bild, på aggregerad nivå, av psykisk ohälsa hos ensamkommande barn jämfört med kvalitativa 
studier som har barnens upplevelser och erfarenheter i fokus. Kombinationen av de olika data kan 
bidra till att styrka varandra (Friberg, 2017). De artiklar vi har valt ut representerar både 
kvantitativ och kvalitativ forskning. Detta för att få en större förståelse av ensamkommande barns 
psykiska utsatthet (se bilaga 1). Artiklar som har inkluderats i vår forskningsöversikt är 
markerade med (*) i referenslistan. 
 
5.1 Urval och litteratursökning 
Informationssökningen utgör en central del i studier som är baserade på forskningsöversikter 
vilket kräver noggrann planering, struktur och kritisk förhållningssätt. Tillvägagångssättet består 
av informationssökning och dokumentationsarbete som syftar till att skapa struktur över 
materialet (Östlundh, 2017). Litteratur som har använts i detta arbete har sökts fram via 
databaserna Primo den 8 november 2019, Social Service Abstracts den 9 november 2019, 
Academic Search Elite och Google Scholar den 11 november 2019, där tidigare forskning har 
återfunnits med hjälp av följande sökord: Unaccompanied, health, mental health, unaccompanied 
children, experience, ensamkommande barn och flykt. Vi började med att söka på samma sökord i 
samtliga databaser, bland annat unaccompanied + health, vilket inte gav många träffar relevanta 
för denna forskningsöversikt. Därefter sökte vi på andra kombinationer med synonymer till både 
svenska och engelska ord. Litteratursökningen resulterade i 21 064 träffar där vi med 
utgångspunkt i studiens titel valde ut 98 av studierna för vidare granskning, detta då ju längre vi 
kom i vår sökning insåg att titlarna i studierna som visades blev mindre relevanta i förhållande till 
vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har valt att läsa samtliga 98 studiers frågeställningar för 
att bedöma om dessa uppfyller våra inklusionskriterier. Då bedömdes 57 av 98 studier uppfylla 
inklusionskriterier, därav valde vi att läsa igenom abstract i samtliga 57 studier, varav tio 
bedömdes vara mest relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Under granskning av 57 
studier uppnådde vi även en mättnad, vilket innebär att vi, utifrån de tio studier vi återfann 
bedömde att data var tillräckligt för att vi ska kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 
Vårt mål var att belysa ensamkommande barns upplevelser både före, under och efter flykten 
samt insatser. De studier som inkluderades i denna forskningsöversikt behandlar någon del av 
denna process och även befintliga och nödvändiga insatser, för att ensamkommande barn inte ska 
drabbas av psykiska ohälsa. Genom dessa studier upplevde vi att vi kommer kunna besvara våra 
frågeställningar, därför valde vi att inte inkludera fler studier. Nedan följer en sammanställning 
av de artiklar som återfunnits i respektive databas med hjälp av de sökord som inkluderades i 
sökprocessen (se tabell 1). 
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Tabell 1- studier som inkluderades utifrån sökord   
 
Litteratursökningen har avgränsats genom “peer reviewed” samt “årtal”. Inklusionskriterierna för 
litteratursökningen var att studierna skulle vara inriktade på ensamkommande barn mellan 10 till 
18 år som har flytt till ett främmande land utan sina föräldrar eller någon annan släkting. Denna 
forskningsöversikt behandlar faktorer som påverkar ensamkommande barns psykiska hälsa både 
innan, under och efter flykten samt vilket stöd dessa barn får och behöver efter ankomst, därav 
inkluderades endast de studier i arbetet som berörde någon del av dessa områden. Detta då 
målgruppen i studien är ensamkommande barn med fokus på deras upplevelser av psykisk ohälsa 
samt bidragande faktorer till detta. Vidare har vi valt ut studier som är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2009 och 2019 då vi ville inkludera den senaste forskningen 
kring den aktuella situationen för målgruppen. Exklusionskriterierna var att studierna inte ska 
vara inriktade på individer som är äldre än 18 år och som är på flykt, detta då ensamkommande 
barn per definition är individer under 18 år (se avsnittet om definitioner). Enligt Friberg (2017) är 
det viktigt att litteratursökningen dokumenteras och redovisas noggrant så att även utomstående 
ska förstå hur det slutliga valet av artiklar har gått till. Denna avgränsning kan redovisas genom 
en tabell (ibid). En beskrivning över vår sökningsprocess, sökord och antal träffar i respektive 
databas redovisas nedan (se figur 1). 

 
Figur 1 - inklusions- och exklusionsprocess 
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5.2 Analysmetod 
Studien följer Fribergs (2017) steg vid analys av forskningsöversikt där det 1. första steget är att 
studierna måste läsas flera gånger för att få en helhetsförståelse för deras innehåll. Studierna har 
sammanfattats för att få större förståelse för innehållet. 2. Andra steget är att identifiera likheter 
och skillnader i studierna, bland annat likheter och skillnader i metodologiska tillvägagångssätt, 
analys och syfte. Därefter ska resultaten från studierna jämföras (ibid). Detta har gjorts genom en 
sammanfattning i en tabell (se bilaga 1) där det tydligt framgår hur alla studier har genomförts 
och vad för resultat de har fått. Enligt Fribergs (2017) beskrivning av analys är det upp till 
forskaren att bestämma vilka detaljer som ska vara med i tabellen beroende på studiens syfte. En 
jämförelse av studiernas resultat har även gjorts i vårt resultat- och analysavsnitt. 3. Det tredje 
steget i analysmetoden är att sortera data och huvudfokus ligger oftast på resultatinnehållet (ibid). 
I vår studie ligger fokus på resultat samt forskarnas diskussion där de lyfter fram olika orsaker 
bakom resultatet samt ger förslag på insatser. Fribergs (2017) analysmetod för 
forskningsöversikter kombinerades med tematisk analysmetod. Data från studiernas resultat och 
diskussion har analyserats i form av centrala teman: tiden innan, under och efter flykten (Bryman, 
2011). Detta för att få en helhetsbild av hur ensamkommande barn blir utsatta för psykisk ohälsa 
samt vilka orsaker som finns bakom det. 
 
5.3 Forskningsetiska överväganden 
Att överväga etiska aspekter är en central del i studier som består av forskningsöversikter. Hur 
urvalet av studier har gått till ska redovisas tydligt och analyseras utifrån valda teoretiska 
begrepp. Därmed ska inklusions- och exklusionsprocessen redovisas tydligt, vilket vi har gjort 
genom en tabell och en figur för att göra det lättare för utomstående att förstå hur urvalet har gått 
till. Detta då det inte ska ske en förvrängning av forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 
2016). I denna forskningsöversikt är samtliga studier som inkluderats i arbetet vetenskapliga, 
därav etiskt godkända. Vidare följer en redovisning av samtliga inkluderade studier genom syfte, 
metod, analys och resultat i en tabell samt även presenteras i resultatdelen. I denna studie har 
även en stor vikt lagts på opartiskhet och objektivitet, genom att de inkluderade studierna har 
genomlästs flera gånger samt diskuterats oss författare emellan för att minimera risken för 
feltolkning. Vidare har vi varit noggranna med att skilja mellan fakta och våra egna påståenden 
genom hela arbetet. Analysen innehåller endast fakta från inkluderade studier som analyseras 
med hjälp av teoretiska begrepp. Vi har även varit noggranna med referenshanteringen för att 
minimera misstolkning och missförstånd av innehållet (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
6. Resultat och analys  
Syftet med denna forskningsöversikt var att belysa risk- och skyddsfaktorer som kan påverka 
ensamkommande barns psykiska hälsa, genom att beskriva tiden före, under och efter flykten, 
samt även belysa vilka insatser finns och vilka behövs för dessa barn. För att få en helhetsbild 
över faktorer som kan ha påverkat ensamkommande barns psykiska hälsa, kommer resultatet i 
studien att sorteras enligt följande teman: innan, under och efter flykten samt analyseras utifrån 
risk- och skyddsfaktorer och begreppet anknytning. Dessa teman har bestämts i förväg då vår 
ambition var att få en helhetsbild över faktorer som kan påverka ensamkommande barns psykiska 
hälsa.  Varje tema behandlar ett resultat- och analysavsnitt där vi tillämpar begreppen risk- och 
skyddsfaktorer och anknytning. Även en jämförelse av studierna har genomförts, för att 
identifiera likheter och skillnader i studiernas resultat och förslag på insatser. Däremot kunde inte 
en tillräcklig jämförelse av studierna i temat under flykten genomföras då det fanns för lite 
forskning kring tiden under flykten. Därmed har vi valt att inte ha en underrubrik för jämförelser i 
detta tema. Även behövliga insatser för ensamkommande barn kommer att sammanställas utifrån 
de studier vi har valt att inkludera i vår forskningsöversikt. De studier som har inkluderats i vårt 
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arbete är inte jämnt fördelat i den mening att sex studier behandlar tiden innan flykten, tre av 
studierna behandlar tiden under flykten och nio av de totala tio studierna behandlar tiden efter 
flykten och anpassningsprocessen för ensamkommande barn. De centrala teman som vi har 
identifierat i vår analys framgår i figur 2 (se sida 23). 
 
6.1 Innan flykten  
6.1.1 Resultat 
Sex av samtliga tio studier som inkluderats i arbetet behandlar barnets uppväxt och tiden innan 
flykten. Av samtliga sex studier framgår att ensamkommande barn upplever betydande 
svårigheter under deras uppväxt i hemlandet som kan ha påverkat barnens psykiska hälsa samt 
bidragit till deras flykt från hemlandet. Foong, Arthur, West, Kornhaber, Mclean, och Clearys 
(2019) artikel visar att ensamkommande barn utsätts för olika traumatiska upplevelser under sin 
uppväxt som påverkar deras psykiska hälsa negativt. Av artikeln framgår att ensamkommande 
barn i Australien har visat symtom på psykiatriska störningar efter ombosättning till följd av 
stress, förlust och trauma som barnen har genomgått. Artikeln visar att barnen har upplevt 
”livshotande händelser”, fysiska övergrepp eller förlust av en nära släkting. Till följd av dessa 
upplevelser har barnen visat högre nivåer av psykologiska symtom som Posttraumatisk 
Stressyndrom (PTSD) (ibid). Jensen, Fjermestad, Granly och Wilhelmsen (2015) studie 
genomförd i Norge visar ett samband mellan påfrestande livshändelser och psykisk ohälsa hos 
ensamkommande barn. Resultatet från studien visar att ensamkommande barn har upplevt flera 
påfrestande och traumatiserande livshändelser. Barnen har rapporterat höga incidenter av inte 
bara krigsrelaterade upplevelser, utan också våld och övergrepp, till följd av vilket barnen har 
uppvisat symtom både på PTSD och depression. I genomsnitt har barnen rapporterat ett 
medelvärde på 5,5 påfrestande livshändelser i studien. Livshändelser som var gemensamma för 
många barn och som rapporterades av mer än hälften av barnen var att förlora en närstående som 
har betytt mycket för barnet (67,7 %), krig och väpnade konflikter (62,4 %) samt bevittnat fysiskt 
våld (63,4 %) (ibid). 
 
I samband med de svårigheter som ensamkommande barn möts av i livet upplever de en del 
förluster. Groark, Sclare och Raval (2011) studie genomförd i Storbritannien visar att 
ensamkommande barn genomgår både konkreta och emotionella förluster under sin uppväxt. 
Samtliga barn som deltog i studien uttryckte att de har upplevt någon form av förlust i hemlandet. 
Smärtsamma förluster som barnen har rapporterat är plötsliga förluster av familj och vänner men 
också upplevelser av att förlora ”sig själv” som exempelvis förlust av sin identitet, av makt och 
kontroll över sitt eget liv. Förluster lämnade barnen med känslor av ensamhet och isolering. 
Barnen uttryckte även förluster på en mer "intern" nivå som exempelvis förlust av kontroll, 
visshet och säkerhet. Samtliga barn uttryckte starka känslor av osäkerhet innan de lämnade sitt 
hemland och beskrev att de fortsatte uppleva osäkerhet och instabilitet även i Storbritannien. I 
sina hemländer upplevde de flesta hot om skada för sig själva och sin familj till följd av krig eller 
förföljelse, vilket ledde till känslor av rädsla, osäkerhet och hjälplöshet. Samtliga barn fruktade 
för sitt liv och sina familjers liv; de beskriver att de levde under hot i perioder (ibid). Jensen, 
Skar, Andersson och Birkelands (2019) studie genomförd i Norge finner ett samband mellan 
påfrestande livshändelser och psykisk ohälsa hos ensamkommande barn. Studien visar att barnen 
till följd av traumatiska livshändelser i hemlandet har uppvisat symtom på ångest, depression och 
PTSD efter ankomst till Norge. Studien följer ensamkommande barns psykiska ohälsa vid tre 
tillfällen, sex månader, två år och fem år efter ankomst till asyllandet. Urvalet i studien bestod av 
95 ensamkommande barn som rapporterade ett medelvärde på 5,7 påfrestande livshändelser 
varav mest allvarliga var en närståendes död,  bevittnande av våld och krig som rapporterades av 
66 % av barnen. Vidare visar resultatet från studien att av de totala psykiska problem hos barnen 
var allmänna psykiska problem vid tillfälle ett 20,6 %, vid tillfälle två 20 % och vid tillfälle tre 
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19,6 %. Medan PTSD vid tillfälle ett var 62,5 %, vid tillfälle två var 55,8 % och vid tillfälle tre 
var 41,9 %. Slutsatsen tyder på en ungefär samma nivå av allmänna psykiska besvär i alla tre 
tillfällen medan minskad nivå av PTSD efter två och fem år i asyllandet.   
 
Traumatiska livshändelser som ensamkommande barn genomgår kan vara de grundläggande 
orsaken till barnens flykt. Jahanmahan och Bunar (2018 ) studie genomförd i Sverige visar en del 
svårigheter som ensamkommande barn möter under sin uppväxt och som tvingar barnen till att 
fly hemlandet. Forskarna har intervjuat 15 ensamkommande barn från Afghanistan i åldrarna 15 
till 18 år. Vidare har studien med utgångspunkt i begreppet migrationsekologi och dess tre faser, 
bestående av för-migratiosnfasen (uppväxten), trans-migrationsfasen (tiden under flykten) och 
post-migrationsfasen (första tiden i asyllandet) analyserat barnens livshistoria. Post-
migrationsfasen kommer vi att titta närmare på i avsnittet “efter flykten”. Barnens berättelser 
synliggör traumatiska händelser som de upplevt under sin uppväxt och under flykten till Sverige. 
Krig, förföljelser och politiska förhållanden är faktorer som har bidragit till att de flesta barnen 
som intervjuades i denna studie har lämnat hemlandet. Barnen berättar att till följd av krig och 
förföljelser har pappan eller äldre bröder som var familjens försörjare antingen dödats, dött eller 
kidnappats med ovisst öde. Första vändpunkten i barnens liv började där då barndomen var slut 
och flykt-processen började (ibid). Även Vervliet et al (2014) studie genomförd i Belgien och 
Norge visar ett samband mellan traumatiska upplevelser och psykisk ohälsa hos ensamkommande 
barn. Resultatet från studien visar att samtliga barn som deltog i studien har genomgått någon 
form av traumatiska upplevelse under sin barndom som har bidragit till barnens flykt samt 
psykiska besvär hos barnet. Några exempel på traumatiska händelser som barnen har genomgått 
är, förlust av en närstående som har betytt mycket för barnen, fysisk misshandel av nära släkting 
eller främlingar och upplevelser av hot på grund av krig och förföljelser. Dessa händelser har 
påverkat barnens psykiska hälsa. Till följd därav har barnen senare i livet visat symptom på 
depression, PTSD och andra psykiska besvär. Urvalet i studien bestod av totalt 307 
ensamkommande barn som anlänt till Belgien och Norge ensamma. Av dessa visade 38,3 % 
symtom på ångest, 44,1 % symtom på depression och hela 52,7 % symtom på PTSD, till följd av 
traumatiska livshändelser som barnen har genomgått (ibid).  
 
Jämförelser 
Flertalet studier tyder på att barn som flyr ensamma möts av allvarliga svårigheter såväl 
sociala/ekonomiska som politiska problem som tvingar barnet att fly. En del barn växer upp 
under svåra förhållanden som orsakas av barnets närmaste anhöriga som exempelvis våld i nära 
relationer (Foong et al, 2019; Jensen et al, 2019; Jensen et al, 2015:, Vervliet & Jakobsen et al, 
2014). Andra barn måste gå in i vuxenrollen i tidig ålder, på grund av att familjen har förlorat sin 
försörjare (Jensen,et al, 2019; Jahanmahan & Bunar, 2018; Groark et al, 2011) och enligt 
traditionen flyttas då ansvaret för familjeförsörjningen till äldsta barnet i familjen. Faktorer som 
missförhållande i hemmet eller nära släktings bortgång som resulterar i att barnen tar stort ansvar 
i livet, kan leda till barnens flykt. I det första fallet i hopp om att få ett bättre liv utan våld och i 
det andra fallet i hopp om att återförenas med familjen under bättre förutsättningar i det 
migrerande landet. Samtliga sex studier tyder på bland annat krigsrelaterade händelser som har 
bidragit till barnet flykt. Till följd av krig och förföljelser har barnen upplevt livshotande 
händelser (Foong et al, 2019; Vervliet & Jakobsen al, 2014; Groark et al, 2011) men också 
fysiska övergrepp, våld och misshandel (Jensen et al, 2015:, Jensen et al, 2019:, Jahanmahan & 
Bunar, 2018). Samtliga sex studier visar även att ensamkommande barn har upplevt någon form 
av förlust innan flykten. Det kan handla om förlust av familjemedlemmar eller nära vänner (; 
Foong et al, 2019; Jensen et al, 2019; Jahanmahan & Bunar, 2018; Jensen et al, 2015; Vervliet & 
Jakobsen et al, 2014) men också förlust av sin egen identitet eller förlust av kontroll och makt 
över sitt eget liv (Groark et al, 2011). Förlusterna beskrevs av barnen som smärtsamma, i 
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synnerhet plötsliga förluster av familj och vänner. Sådana upplevelser av förlust leder i sin tur till 
förlust av samhälle, hem, livsstil, frihet, förtroende, trygghet, rikedom, kulturell identitet till och 
med känslor av att “förlora sig själv”. I samband med förlusterna upplever barnen ensamhet och 
isolering samt starka känslor av osäkerhet. Barnen lever i konstant hot om skada för sig själva 
men också för sina familjemedlemmar, till följd av krig eller förföljelser som i sin tur utvecklar 
känslor av rädsla, osäkerhet, hjälplöshet och maktlöshet hos barnen (Groark et al, 2011). Fyra av 
studierna visar att ensamkommande barn har utsatts för eller har bevittnat fysisk våld och 
misshandel tidigt i barndomen. Det kan vara fysisk misshandel av främlingar eller av statliga 
myndigheter, som exempelvis poliser (Foong et al, 2019), men också att bli utsatt för våld av en 
eller båda sina föräldrar samt bevittna våld i hemmet (Jensen et al, 2019; Jensen et al, 2015; 
Vervliet & Jakobsen et al, 2014). Flertalet av barnen har genomgått många av dessa upplevelser 
innan de flydde hemlandet.  
 
6.1.2 Analys  
Ensamkommande barn utsätts för olika traumatiska upplevelser under deras uppväxt som 
påverkar barnens psykiska hälsa negativ samt tvingar barnet att fly hemlandet (Foong et al, 
2019:, Jahanmahan & Bunar, 2018). Fyra av studierna visar ett samband mellan tidigare 
traumatiska upplevelser och psykiska ohälsa hos ensamkommande barn, främst symtom på 
PTSD. Det kan handla om påfrestande livshändelser som exempelvis krigsrelaterade upplevelser 
eller våld och övergrepp (Jensen et al, 2019; Jensen et al, 2015) men också förlust av en 
närstående som har betytt mycket för barnen, livshotande händelser eller fysisk misshandel 
(Foong et al, 2019; Jensen et al, 2019; Vervliet & Jakobsen et al, 2014). Detta tyder på en rad 
riskfaktorer och därmed färre antal skyddande faktorer i barnens liv. Krig, förföljelser, våld, 
bristande omsorg, misshandel och övergrepp är exempel på konkreta riskfaktorer som kan 
påverka ett barns utveckling (Socialstyrelsen, 2018a). Däremot att förlora sin pappa eller äldre 
bror som var familjens försörjare kan betraktas både som riskfaktor men också skyddsfaktor, på 
så sätt att händelsen leder till att barnet tar till sig det stora ansvaret att skydda och försörja sin 
familj. Att förlora en närstående är en betydande riskfaktor (Socialstyrelsen, 2019) men att känna 
ett ansvar i livet som exempelvis skydda och försörja familjen kan stärka barnets egenvärde och 
förmågan att hantera sin tillvaro samt förlusten (Johnsen, 1999). Vidare menar Johnsen (1999) att 
föräldrarnas roll och den känslomässiga anknytningen mellan barnet och föräldern som gör att 
barnet känner samhörighet och förståelse, är en central skyddsfaktor för ett barns gynnsam 
utveckling (ibid).   
 
Ensamkommande barn som förlorar sin förälder i tidig ålder eller utsätts för våld och övergrepp 
av en eller båda sina föräldrar, saknar den känslomässiga anknytningen som kan bidra till barnets 
gynnsamma utveckling. Tre av studierna visar att ensamkommande barn har blivit utsatta för våld 
och övergrepp av en eller båda sina föräldrar (Jensen et al, 2019: Jensen et al, 2015; Vervliet & 
Jakobsen et al, 2014). Fem av studierna visar att barnen har förlorat en förälder i barndomen 
(Foong et al, 2019; Jensen et al, 2019; Jahanmahan & Bunar, 2018; Vervliet & Jakobsen et al, 
2014; Groark et al, 2011), två av dessa studier visar att barnen både har förlorat en förälder i tidig 
ålder och har blivit utsatt för våld och övergrepp av den andra föräldern (Jensen et al, 2019; 
Vervliet & Jakobsen et al, 2014). Dessa barns anknytningsbehov blir missgynnat på så sätt att 
barnet tränger bort sina anknytningsbehov till följd av brist på omsorg eller för stort ansvar som 
exempelvis att försörja sin familj när familjens försörjare försvinner, vilket resulterar i att barnets 
anknytningsbehov inte blir tillgodosedda. Detta till följd att barnet får en otrygg anknytning, 
vilket i sin tur medför konsekvenser senare i livet. Detta då en otrygg anknytning betraktas som 
en riskfaktor som gör att barnet upplever osäkerhet i sin omgivning och på så sätt utvecklar 
psykosociala problem (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Samtliga studier visar att 
ensamkommande barn har upplevt någon form av svårigheter under deras uppväxt som tyder på 
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en otrygg anknytning. Till följd av förlust av en närstående eller våld och övergrepp i hemmet får 
barnet en otrygg anknytning. Dessutom upplevde barnet livshotande händelser till följd av krig 
och förföljelser. Alla dessa upplevelser är psykiskt påfrestande för ett barn som är i behov av 
skydd och försvar. Dessa faktorer bidrar till barnets flykt samt ökar risken för psykisk ohälsa hos 
barnet, då flertalet studier tyder på ökad risk för PTSD hos ensamkommande barn (Foong et al, 
2019; Jensen et al, 2019; Jensen et al, 2015; Vervliet & Jakobsen et al, 2014), till följd av tidigare 
traumatiska upplevelser som barnen har genomgått.  

 
6.2 Under flykten  
6.2.1 Resultat  
Svårigheter som ensamkommande barn möter under sin uppväxt kan vara en orsak till barnets 
flykt, dock tar svårigheterna inte slut med flykten utan barnet möts av ytterligare utmaningar 
under flyktprocessen. Tre studier som inkluderades i detta arbete behandlar processen under 
flykten. Alla tre studier tyder på att barn som flyr ensamma utsätts för en mängd svårigheter 
innan de når sin destination. För det första är dessa individer bara barn, för det andra reser de 
ensamma utan sin familj eller någon annan närstående som kan skydda och försvara dem. Således 
är barnet ensam och i ett främmande land med ett ovisst öde. En studie av Jahanmahan och Bunar 
(2018) visar att ensamkommande barn passerar genom många andra länder under långa perioder 
med olika/farliga transportmedel innan de anländer till slutdestinationen, i detta fallet var 
destinationen Sverige. Resan är inte lätt och inte heller fridfull, barn utsätts för hunger, törst och 
inte minst misshandel. De flesta av barnen har passerat länder som Pakistan, Iran, Turkiet och 
Grekland innan de tog sig till Sverige (ibid).  
 
Barnens berättelser i studien synliggör traumatiska händelser som de upplevt under flykten till 
Sverige. I hopp om att få ett bättre liv har barnen flytt sitt hemland men hamnat i fängelse samt 
har blivit misshandlad av polisen i Pakistan och Iran (Jahanmahan & Brunar, 2018). Händelser 
under flykten utvecklar därmed känslor av rädsla och osäkerhet samt maktlöshet hos barnet. 
Groark, et al (2011) visar att svårigheter som barnen upplever under sin flykt leder till att barnen 
upplever hot, rädsla och osäkerhet samt förlust av kontroll över sitt liv för att inte kunna påverka 
sin situation, vilket i sin tur leder till känslor av maktlöshet. Barnen berättar att deras liv var som 
att leva “i limbo” med ett ovisst öde sedan de lämnade sina hemländer (ibid). Vidare kan även 
traumatiska händelser som barnen har upplevt innan flykten återupplevas av barnen under 
flykten, i form av att barnen kan bli utsatta för eller bli påminda av de tidigare upplevelserna som 
barnen har genomgått under sin uppväxt. Exempelvis blir en del barn tvungna att lämna sin familj 
i det krigsdrabbade landet ofrivilligt, vilket leder till att barnet känner oro för sina 
familjemedlemmar trots att barnet själv är på flykt och kämpar för sitt eget liv. Andra barn kan ha 
blivit utsatta för våld och misshandel av en eller båda sina föräldrar under hela sin uppväxt, som 
dessvärre blir utsatt för ytterligare våld och övergrepp under flykten. Jensen et al (2015) visar att 
47,3 % av barnen har rapporterat att de separerades från sin familj och vänner ofrivilligt. 54,8 % 
av barnen rapporterade att de blivit utsatta för fysisk våld och misshandel under flykten och 9,7 
% rapporterade att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp (ibid).  
 
6.2.2 Analys  
Samtliga tre studier visar att ensamkommande barn utsätts för ytterligare svårigheter även under 
flykten. Barnet separeras från sin familj ofrivilligt samt genomgår farliga resor när de passerar 
genom andra främmande länder innan de anländer till det migrerande landet. Vidare utsätts 
barnet även för våld och övergrepp i de främmande länderna (Jahanmahan & Bunar, 2018; Jensen 
et al, 2015). Barnet är dessutom ensam i ett främmande land vilket gör att barnet känner hot, 
rädsla och osäkerhet (Groark, et al, 2011). Dessa barns liv präglas av ett antal riskfaktorer vilket i 
sin tur minimerar antalet skyddsfaktorer; som exempel kan anknytning fungera både som en 
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skyddsfaktor men också som en riskfaktor om barnet utvecklar en otrygg anknytning (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009). Om barnet exempelvis till följd av bristande omsorg utvecklar en 
otrygg anknytning utgör dessa en riskfaktor för barnet vilket i sin tur minimerar sannolikheten till 
en trygg anknytning. På liknande sätt kan avsaknaden av en skyddsfaktor utgöra en riskfaktor i 
barnets liv. Ensamkommande barn genomgår stora förändringar och medföljande traumatiska 
händelser i livet. Dessa barns anknytningsbehov blir inte tillgodosedda och trots faktumet att 
barnet upplever traumatiska händelser under sin uppväxt som exempelvis krig, förföljelse och 
förlust av en närstående (Jahanmahan & Bunar, 2018; Jensen et al 2015; Groark et al, 2011) 
utsätts barnet för svåra omständigheter även under flykten som exempelvis farliga resor, hårda 
förhållanden, våld och övergrepp (Jahanmahan & Bunar, 2018; Jensen et al, 2015; Groark, et al, 
2011). Sådana förhållanden som barnet genomgår under flykten är psykiskt påfrestande och kan 
öka risken för psykisk ohälsa hos barnet (Socialstyrelsen, 2018a). Ytterligare en riskfaktor 
förutom händelser under flykten är separationen från familjen, släkten och vänner som de flesta 
barn separeras ofrivilligt från. Det kan vara på grund av krig och förföljelser (Jensen et al, 2015) 
men också på grund av att familjen har förlorat sin försörjare eller våld och övergrepp 
(Jahanmahan & Bunar, 2018; Groark et al, 2011).  
 
Att ofrivilligt separeras från sina nära och kära kan skapa oförutsägbara känslor hos barnet som 
exempelvis ånger, saknad och frustration. Att bli utsatt för fysiskt våld och sexuella övergrepp 
kan medföra skador för livet, det kan exempelvis öka risken för psykosociala problem, 
svårigheter med att vistas i sociala miljöer och förtroendeproblem senare i livet. Hedrenius och 
Johansson (2013) menar att förlust av skyddet från en eller båda föräldrarna kan vara det svåraste 
som ett barn kan uppleva, det kan exempelvis handla om att tvingas separeras från sina föräldrar 
eller att bli utsatt för våld av en eller båda sina föräldrar (ibid). Samtliga studier tyder på att 
ensamkommande barn har blivit utsatta för våld och övergrepp under flykten. En av studierna 
visar dessutom på farliga resor genom olika främmande länder med farliga transportmedel som 
ensamkommande barn genomgår under flykten (Jahanmahan & Bunar, 2018). Alla dessa 
upplevelser kan vara psykiskt påfrestande för ett barn som reser ensam. Således utgör 
separationen, våld och övergrepp samt farliga resor stora riskfaktorer för barnet under flykten. 
Detta kan medföra konsekvenser för barnets psykiska hälsa senare i livet.  
 
6.3 Efter flykten  
6.3.1 Resultat 
Av de tio studier som inkluderades i denna forskningsöversikt undersöker nio av dem 
ensamkommande barns anpassningsprocess efter flykten. Av dessa nio studier har sju av dem 
ensamkommande barn som deltagare i studien. Wade (2019) har fokus på förberedelser och 
bedömning inför ensamkommande barns placering i fosterhem, barns integration och den relation 
som barn och fosterfamilj utvecklar över tid samt vilka stöd som var behjälpliga för 
ensamkommande barn i deras anpassningsprocess. Resultatet visar att de flesta ensamkommande 
barn har upplevt processen av att bli placerade som stressande och påfrestande, men senare 
uttryckt lättnad när de väl kom till fosterhemmet. Där uppskattade de känslan av säkerhet, vård 
och tillgivenhet som fosterfamiljen gav dem. Barnen hade även upplevt känslor av lättnad, 
desorientering och förvirring; lättnad när de anlände till en destination, en spännande känsla för 
att bo med en ny familj, men även oro över vad som kommer hända framöver. Det var inte 
ovanligt för vissa barn att vakna under natten, hungriga och utmattade. Vidare visar studien tre 
typer av relationer avseende barn och fosterfamilj. Den första är ”familjeliknande relation” där 
barnet och familjemedlemmarna har utvecklat ett kärleksfullt familjeband. Det andra är 
”tillfälliga hemmabasen” där relationen mellan barn och fosterfamilj är god men att det saknar 
det starka bandet och generellt betraktas som tidsbegränsat. Den sista typen av relation är ”logi” 
vilket innebär att fosterfamiljen ser allt som ett kontrakt och barnet inte känner sig hemma. I 
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studien uttalade sig en större andel av ensamkommande barn om den familjeliknande relationen. 
Majoriteten av dessa barn hade positiva upplevelser av fosterfamiljen då de sågs som en trygghet 
och byggde upp ett nätverk av familjeliknande relationer som tillhandahöll en säker bas för 
barnet att kunna utforska världen utanför placeringen. De fosterfamiljer som deltog i studien 
uttryckte svårigheter i att kunna bemöta ensamkommande barn då det finns skillnader i kultur, 
sociala roller och normer. Detta belyser behovet av mer förberedelser kring utbildning och att 
fosterfamiljer är i behov av kontinuerligt stöd för att kunna möta dessa utmaningar (ibid). 
 
Groark et al (2011) har fokus på ensamkommande barns egen förståelse av sina erfarenheter av 
att söka asyl i Storbritannien. Fokus är på att ge en fördjupad förståelse för ensamkommande 
barns erfarenheter av att starta ett nytt liv, deras psykologiska besvär och deras 
anpassningsprocess. Analysen presenteras genom fyra huvudteman och det första huvudtemat var 
förlust. Studiens deltagare uttryckte att de hade upplevt flera förluster, både konkreta och 
emotionella. Vidare är det andra huvudtemat att förhandla om ett nytt liv där barnen fick jämföra 
sitt hemland med Storbritannien. De fick jämföra känslan av frihet, vilket gav deltagarna känslan 
av lycka och hopp om framtida möjligheter i Storbritannien, bland annat utbildning och bättre 
livskvalitet. Barnen fick även jämföra bemötande där vissa uttryckte positiva erfarenheter medan 
andra uttryckte att de fick en identitet som asylsökande och på så sätt blev bemötta på ett 
annorlunda sätt. Att vara asylsökande upplevde barnen avskilde dem från allmänheten vilket 
ledde till en risk att bli avvisad. Detta påverkade barnens förmåga att skapa relationer vilket i sin 
tur ledde till isolering och sämre självkänsla (Groark et al, 2011). Vidare är det tredje huvudtemat 
upplevelser av nöd där samtliga deltagare uttryckte att svåra livshändelser hade påverkat dem på 
olika sätt; barnen upplevde ångest kopplad till osäkerhet samt känslor av ilska och frustration 
som i sin tur påverkade deras sömn och aptit. Det sista huvudtemat är anpassningsprocessen som 
präglades av barnens försök att få kontroll; utbildning och kunskap ansågs vara det primära sättet 
att få kontroll i livet då detta sågs som en ”väg ut” ur deras maktlösa position. Barnen uttryckte 
en önskan att ha kontroll och makt för att kunna hjälpa andra i liknande situationer, göra 
förändringar i sitt hemland samt hjälpa unga människor i Storbritannien (ibid). 
 
Ett sätt att hantera svårigheter var önskan att kunna förändra sitt och andras liv, vilket i sin tur 
ökade barnens självförtroende. Strategier som dessa ungdomar använde sig av för att undvika 
negativa tankar var exempelvis att träffa vänner, läsa, lyssna på musik, gå på promenader och 
skolarbete. Ett annat sätt att hantera svårigheter för dessa barn var att acceptera sin situation och 
hoppas på förbättring. Att få vänner uttrycktes som stödjande men svårt då deltagarna ville 
undvika svek vilket i sin tur ledde till att de kände sig isolerade. För vissa fungerade vänner som 
en distraktion från negativa tankar och en rådgivande guide för att passa in i samhället, 
exempelvis hur man ska klä sig och vilka kurser som är bra att gå på. Socialarbetaren, skolan och 
kyrkan nämndes som ett stödnätverk då de mer eller mindre hjälpte deltagarna i 
anpassningsprocessen. Studien belyser komplexiteten i att förstå ensamkommande barns 
erfarenheter och vikten av att vården och socialarbetaren beaktar helhetsbilden i dessa barns 
situation för att kunna ge rätt stöd åt dem (Groark et al, 2011). 
 
Oppedal och Idsoe (2015) har fokus på psykologisk anpassning efter ombosättning bland 
ensamkommande barn i Norge. Resultatet visar att deltagarna led av höga nivåer av pågående 
krigsrelaterade symtom och depression. Detta samtidigt som de deltog i anpassningsprocesser för 
barn med invandrarbakgrund för att bygga nätverk och utveckla kulturkompetens. I enlighet med 
studiens huvudhypotes hade socialt stöd direkta effekter på depression samt indirekta effekter 
genom att öka kulturkompetensen som i sin tur kunde hjälpa deltagarna att hantera diskriminering 
som de stötte på i det nya landet. De barn som hade kontakt med sina familjer i hemlandet 
uppgav höga nivåer av stöd trots hinder för fysisk kontakt och direkt kommunikation. Barnen 
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uppgav även höga stödnivåer både från sina etniskt norska vänner och de vänner från samma 
etnicitet, vilket innebar att dessa barn har lyckats skapa sociala nätverk i deras lokala samhälle. 
Det som skulle kunna vara ett hinder för ensamkommande barn att skapa ett nätverk genom 
vänner var upplevelsen av fördomar i det nya landet mot denna målgrupp. Slutligen diskuterar 
studien vilket stöd och vilka insatser som behövs för att hantera de trauman som 
ensamkommande barn har utsatts för, som inte bara är relevant kunskap för kliniker men även 
socialarbetare. Studiens resultat kan ses som en inriktning till vilka hälsofrämjande insatser som 
behövs, inte minst vikten av att hitta barns familjemedlemmar som bor i hemlandet. Det är viktigt 
att vara inkluderande och underlättande för ensamkommande barn samt ge stöd i att skapa ett 
nätverk. Studien belyser även vikten av organiserade aktiviteter för att stärka dessa barns 
kulturkompetens och för att främja deras hantering av diskriminering och psykisk hälsa (ibid). 
 
Foong et al (2019) belyser de svårigheter som ensamkommande barn stöter på och hur de drabbas 
av psykisk ohälsa med stöd i andra forskningsartiklar kring ämnet. Artikeln belyser att 
ensamkommande barn blir stämplade som invandrare i en miljö som är långt ifrån den säkra, 
kärleksfulla och vårdande miljön som barn behöver för sin utveckling. Enligt forskarna i artikeln 
har det rapporterats psykiska störningar hos dessa barn där den mest vanliga är PTSD samt 
effekter av trauman som ensamkommande barn utsätts för, bland annat de utdragna effekterna av 
stress och förlust. Artikeln belyser vikten av mänskliga skyddssystem genom familjestöd och 
starka känslomässiga band för att ensamkommande barn ska kunna återhämta sig. Dessa barn har 
högre nivåer av psykologiska symtom och är särskilt sårbara på grund av kombinationen mellan 
traumatiska upplevelser och förlusten av en primär vårdare. Artikeln tar upp barns behov av 
specifika fysiska, beteendemässiga, känslomässiga och kognitiva behov för utveckling, inklusive 
externa källor som skolor, miljö, kamratkrets, sportklubbar och andra resurser i samhället. 
Därmed bör psykisk ohälsa behandlas som en prioritet när det gäller ensamkommande barn.  
 
En studie av Vervliet och Lammertyn et al (2014) följde ensamkommande barn från att de 
anlände till Belgien upp till 18 månader efter. Traumatiska upplevelser, psykiska ohälsosymtom 
och dagliga stressfaktorer mättes vid ankomsten till Belgien, 6 månader efter och 18 månader 
efter. Generellt rapporterade ensamkommande barn höga nivåer av ångest, depression och PTSD. 
Antalet traumatiska upplevelser och antalet dagliga stressfaktorer ledde till en betydligt högre 
symtomnivå av depression, ångest och PTSD. Dagliga stressfaktorer ökade med tiden och det 
som var mest anmärkningsvärt var ökningar i upplevelser av diskriminering, sociala 
stressfaktorer som svårigheter i relationer med kamrater och vuxna, materiella stressfaktorer 
såsom otillräcklig medicinsk vård och bostäder samt oro för uppehållsdokument. Uppföljningen 
efter 18 månader visar att psykiska hälsoproblem hos ensamkommande barn inte har förändrats 
väsentligt över tid och totalt sett förblivit ganska höga. Däremot finns det fortfarande stora 
skillnader i varje ensamkommande barns psykiska hälsoutveckling då det även finns en stor 
grupp av dessa barn som inte utvecklar allvarliga psykiska hälsoproblem. Slutligen belyser 
författarna vikten av att beslutsfattare och socialarbetare erkänner de stora och långvariga 
effekterna av dagliga stressfaktorer som ensamkommande barn utsätts för vilket kan ha en 
koppling till hur mottagandet och vården av dessa barn sker. Det är viktigt att barn får delta i 
planering av insatser (så långt som det går) och att dennes nätverk (bland annat vårdnadshavare 
och socialarbetare) får anpassade utbildningar kring ensamkommande barns behov och tillgång 
till information kring beslut som fattas. Det är viktigt att de som är i kontakt med 
ensamkommande barn uppmärksammar risken för psykiska hälsoproblem och adekvat hjälp ges. 
Detta kräver även regelbundna uppföljningar av ensamkommande barns psykiska hälsa.  
 
Jahanmahans och Bunars (2018) studie hade som syfte att undersöka hur ensamkommande barn 
på flykt upplever relationen till socialtjänst och gode män under asylprocessen. Det är tre faser i 
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migrationsekologi och den tredje fasen är postmigrationsfasen (tiden efter ankomst till det nya 
landet). Deltagarna i studien har berättat hur deras första tid i Sverige har präglats av att vänta på 
att få uppehållstillstånd. Barnen uppgav att de har upplevt känslor som ovisshet, stress, oro och 
ängslan. Att vänta på uppehållstillstånd handlade om mer än att bara få ett besked, utan om 
förväntningar om att förändra sitt liv, hjälpa sin familj och kunna återförenas med familjen i 
Sverige. Barnen uttryckte både positiva och negativa erfarenheter av socialtjänsten, men i 
övervägande grad var det positiva erfarenheter. Däremot uttryckte vissa barn negativa 
upplevelser av boendepersonal som hade uttalat sig om att dessa barn inte hade behövt komma 
till Sverige och att de borde vara tacksamma över att de får vara här. Vidare framhävs 
interaktionen mellan ensamkommande barn och god man som en viktig faktor för att dessa barn 
ska kunna anpassa sig i samhället. Barnens förväntningar på gode mannen var att denne skulle ha 
tillräckligt med tid, visa engagemang samt ha goda kunskaper i svenska språket och det svenska 
samhället. Därmed är studiens slutsats att positiva relationer mellan myndigheter (såsom 
socialtjänsten, god man och boendepersonal) och ensamkommande barn är en avgörande faktor 
för att dessa barn ska kunna känna sig trygga i det nya landet med tanke på barnens tidigare 
erfarenheter av vuxna som har trakasserat och misshandlat dem. Det är viktigt att bygga 
tillitsfulla relationer med ensamkommande barn och engagera sig i deras liv genom att bekräfta, 
stärka och stödja dem.  
 
Zijlstra et al (2019) lyfter fram ensamkommande barns upplevelser av olika miljöer. Mer än 
hälften av de ensamkommande barnen i denna studie (57 %) uppgav hälsoproblem i intervjuerna 
och cirka en tredjedel rapporterade att de hade vissa känslomässiga svårigheter. De 
ensamkommande barn som var placerade i mottagningscenter upplevde sämre kvalitet i sin 
omgivning. Samma grupp hade även större risk att uppleva känslomässiga besvär och svårigheter 
i kamratrelationer. De barn som uttryckte känslomässiga svårigheter hade inte varit i kontakt med 
vården kring detta, utan upplevde att det inte togs på allvar av vårdgivare. Huvudresultatet i 
denna studie är att barn som kände sig älskade, vårdade och respekterade samt stimulerade i sin 
utveckling upplevde färre känslomässiga besvär (ibid). Vidare undersöker Jensen et al (2015) 
sambandet mellan livserfarenheter och psykisk ohälsa hos ensamkommande barn som nyligen 
anlänt till Norge och som genomgår asylprocessen. Resultatet visar att det finns ett samband 
mellan påfrestande livshändelser och psykisk ohälsa hos ensamkommande barn. Barnen som 
deltog i studien hade upplevt flera påfrestande traumatiska livshändelser och rapporterade även 
höga incidenter av krigsrelaterat våld samt våld och övergrepp utöver det krigsrelaterade. 
Språkutveckling, kognitiv kapacitet, personliga resurser och hanteringsförmågor ses som centrala 
roller för att barn ska kunna anpassa sig efter trauma (ibid). 
 
Jensen et al (2019) studie har som fokus på att öka kunskap kring välbefinnande och integration 
för ensamkommande barn när de strävar efter att etablera ett nytt liv i ett nytt land. Studien följer 
en grupp ungdomar som flydde till Norge utan sina vårdgivare vid tre tidpunkter: sex månader, 
två år och fem år efter ankomst. Regressionsanalyser genomförs för att undersöka om dagliga 
motgångar, upplevt stöd och nya traumaupplevelser förutsäger posttraumatisk stress, 
internalisering och somatisering. Efter fem år hade medelnivån på depression minskat signifikant. 
Däremot hade ångest, PTS och externa symtom inte gjort det. Många av deltagarna rapporterade 
att de inte får tillräckligt med stöd och de vanligaste dagliga motgångarna som ungdomarna 
rapporterade var ”för lite pengar” (27%), ”känna osäkerhet” (22%) och “osäkerhet om framtiden” 
(20%). Efter ankomst var det bland annat 50 % av ungdomarna som hade bevittnat våld och/eller 
upplevt dödsfall eller sjukdom hos en nära person, 33 % som hade bevittnat våld där de bodde, 24 
% som hade upplevt medicinskt trauma samt 16 % som hade slagits eller skadats av en annan 
person. Därmed belyser studien att även dagliga svårigheter kan leda till depression, ångest och 
PTSD. De ungdomar som hade blivit exponerade för svårt trauma hade högre symtomnivåer och 



 

20 

fem år efter ankomst hade många fortfarande kliniska nivåer av psykiska hälsoproblem. Socialt 
stöd har visat sig minska effekterna av trauma och daglig stress. I studiens diskussion hänvisar 
författarna till en annan studie (La Greca et al, 2010) som har identifierat att mindre socialt stöd, 
hög ångest och svårigheter i känsloreglering förutsäger om PTSD-symtom minskar eller förblir 
kroniska.  
 
Jämförelser 
De studier som har inkluderats under temat “efter flykten” belyser de psykiska påfrestningar som 
ensamkommande barn har upplevt och de svårigheter som de fortsätter att uppleva efter flykten. 
Samtliga studier belyser att psykisk ohälsa är vanligt bland ensamkommande barn och vikten av 
socialt stöd samt trygga och skyddande levnadsförhållanden för dessa barn. Två studier påvisar 
att psykisk ohälsa inte förändras över tid och att många ensamkommande barn fortfarande hade 
kliniska nivåer av psykiska hälsoproblem flera år efter ankomst (Vervliet & Lammertyn et al, 
2014; Jensen et al, 2019). Vidare undersöker fyra studier de känslor som ensamkommande barn 
har upplevt vilket visar att dessa barn har upplevt känslor som stress, påfrestning, osäkerhet, oro, 
ovisshet, ängslan och isolering under anpassningsprocessen (Groark et al, 2011; Jahannaman & 
Burhan, 2018; Jensen et al, 2019; Wade, 2019;  Zijlstra et al, 2019; ). Andra har uttryckt känslor 
som lättnad och spänning när de har anlänt till en fosterfamilj (Wade, 2019) och känslor av hopp 
och förväntan om att förändra sitt liv, hjälpa sin familj och kunna återförenas med dem i det nya 
landet (Jahanmahan & Bunar, 2018). Det visar sig även att ensamkommande barn har haft 
förväntningar om att få en bättre framtid genom utbildning då de har uppgivit att de upplevde mer 
frihet i det nya landet vilket gav dem hopp om framtiden, bland annat kring utbildning och bättre 
livskvalitet. Många hade en önskan om att få kontroll över sitt liv och kunna hjälpa andra i 
liknande situationer, göra förändringar i sitt hemland och hjälpa unga människor i deras nya land 
(Groark et al, 2011). 
Studien av Groark et al (2011) skiljer sig från de andra studierna på så sätt att denna studie tar 
upp specifika strategier som ensamkommande barn har använt sig av för att undvika negativa 
tankar. Dessa strategier är att träffa vänner, läsa, lyssna på musik, gå på promenader och 
skolarbete. De strategier som studien presenterar påvisar att dessa ensamkommande barn har 
förmågan att hantera tillvaron och på så sätt löper mindre risk att bli utsatta för kronisk psykisk 
ohälsa (Johnsen, 1999).  
 
6.3.2 Analys  
Enligt Jensen et al (2015) är personliga resurser och hanteringsförmågor centrala faktorer för att 
kunna anpassa sig efter trauma. Vissa av barnen påvisar förmågan att kunna hantera tillvaron 
genom hopp, förväntan och önskan om en bättre framtid genom utbildning och återförening med 
sin familj vilket kan ses som skyddsfaktorer till att de inte utvecklar psykisk ohälsa (Johnsen, 
1999). Sju studier belyser ensamkommande barns erfarenheter av bemötande och relationer samt 
vilka typer av relationer dessa barn är i behov av under anpassningsprocessen (Goark et al, 2011; 
Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Oppedal & Idsoe, 2015; Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong 
et al, 2019; Ziljstra et al, 2019; Wade, 2019). Vissa barn uttryckte att de fick en identitet som 
asylsökande då de upplevde sig själva särskilja från allmänheten och bli bemötta på annorlunda 
sätt. Detta ledde till en rädsla att bli avvisad vilket påverkade dessa barns förmåga att skapa 
relationer, vilket i sin tur ledde till isolering och sämre självkänsla (Groark et al, 2011). 
Upplevelsen av fördomar kan ses som ett hinder för ensamkommande barn att skapa ett nätverk i 
det nya landet då socialt stöd har visat sig öka kulturkompetens och minska risken för depression 
vilket i sin tur kan hjälpa dessa barn att hantera diskriminering (Oppedal & Idsoe, 2015). Dagliga 
stressfaktorer som upplevelser av diskriminering och sociala stressfaktorer som svårigheter i 
relationer med kamrater och vuxna kan ses som ett hinder för att upprätthålla en god psykisk 
hälsa (Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Jensen et al, 2015). De negativa känslor som 
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ensamkommande barn har upplevt efter ankomst till det nya landet kan ses som riskfaktorer till 
att utveckla psykisk ohälsa då de har upplevt traumatiska händelser innan och under flykten. 
Dessa barn behöver bo i trygga miljöer och ha ett socialt skyddsnät för att kunna hantera stress 
och trauma (Johnsen, 1999; Socialstyrelsen, 2018a).  
 
När det gäller bemötande har det visat sig att ensamkommande barn i övervägande grad har haft 
positiva erfarenheter av socialtjänsten, men att det även finns vissa som har haft negativa 
upplevelser av boendepersonal som har uttalat sig på ett kränkande sätt (Jahanmahan & Bunar, 
2018). De ensamkommande barn som var placerade i mottagningscenter upplevde sämre kvalitet 
i sin omgivning och hade en större risk att uppleva känslomässiga besvär och svårigheter i 
kamratrelationer (Zijlstra et al, 2019) jämfört med barn som var placerade i fosterfamilj. De barn 
som var placerade i fosterfamilj hade haft positiva upplevelser av familjen då dem sågs som en 
trygghet och som ett stöd för att bygga upp ett nätverk. Barnen uppskattade känslan av säkerhet, 
vård och tillgivenhet som de fick av fosterfamiljen (Wade, 2019). Det har även visat sig att de 
barn som kände sig älskade, vårdade och respekterade samt bekräftade, stärkta och stöttade och 
stimulerade i sin utveckling hade lägre risk att utveckla känslomässiga besvär som i sin tur kan 
leda till psykisk ohälsa (Jahanmahan & Bunar, 2018; Zijlstra et al, 2019). En tillitsfull relation 
mellan god man och ensamkommande barn är något som ses som en faktor för att dessa barn ska 
kunna anpassa sig i samhället och känna sig trygga i det nya landet då barnens tidigare 
erfarenheter av vuxna har varit våld och trakasserier (Jahanmahan & Bunar, 2018). De barn som 
hade haft goda relationer med sina familjer uppgav höga nivåer av stöd från dem trots hinder för 
fysisk kontakt och direkt kommunikation då familjen fortfarande var bosatt i hemlandet (Oppedal 
& Idsoe, 2015). Vidare påvisar de barn som uppgav mycket stöd från sina vänner att de har 
lyckats skapa ett socialt nätverk i deras lokala samhälle (Oppedal & Idsoe, 2015). För vissa 
ensamkommande barn fungerade kamrater som en distraktion från negativa tankar och en 
rådgivande guide för hur man passar in i samhället (Groark et al, 2011). 
 
Dessa studier visar att det krävs mänskliga skyddssystem för att ensamkommande barn ska kunna 
återhämta sig och anpassa sig. Barnen är i behov av bland annat känslomässigt och kognitivt stöd 
för att kunna utvecklas; dessa kan vara externa källor som skolor, omgivning, kamratkrets, 
aktiviteter och andra resurser i samhället (Foong et al, 2019). Därmed kan socialt stöd i form av 
trygghet och tillit samt familjeliknande relationer ses som en skyddsfaktor för dessa barn att 
återhämta sig från trauma (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Brunnberg et al, 2011). 
Barns upplevelser av samhörighet, känslan av att bli förstådd av och andra och ha en 
känslomässig anknytning är centrala skyddsfaktorer för att barn inte ska utveckla psykisk ohälsa. 
Detta då nära och känslomässiga relationer är viktigt för ensamkommande barns emotionella och 
sociala utveckling. En trygg anknytning kan ses som en skyddsfaktor då det tillgodoser barnets 
behov av känslomässigt stöd, som i sin tur underlättar anpassningen i det nya landet. En otrygg 
anknytning är en riskfaktor och kan, som det framgår i studien utförd av Jahanmahan och Bunar 
(2018), leda till en osäkerhet i sin omgivning samt psykosociala problem (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009; Brunnberg et al, 2011).  
 
6.4 Insatser efter ankomst 
Utöver våra teman var syftet med denna forskningsöversikt att sammanställa de insatser som 
finns och behövs för ensamkommande barn. Samtliga studier i temat “efter flykten” belyser 
vikten av socialt stöd för ensamkommande barn. Vidare belyser Jensen et al (2019) att socialt 
stöd har visat sig minska effekterna av trauma och daglig stress. De flesta ensamkommande barn 
har haft positiva upplevelser av fosterfamiljer då de sågs som en trygghet och hjälpande hand för 
barnen att kunna bygga upp nätverk (Wade, 2019). Familjeliknande relationer och känslomässiga 
starka band är viktiga för att ensamkommande barn ska kunna återhämta sig och anpassa sig i det 
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nya landet då dessa barn inte har tillgång till sina primära vårdare. De barn som kände sig 
älskade, vårdade och respekterade upplevde färre känslomässiga besvär (Foong et al, 2019; 
Wade, 2019;  Zijlstra et al, 2019). Det kan tolkas som att de ensamkommande barn som har fått 
uppleva familjeliknande relationer har fått en god och trygg anknytning till vuxna vilket kan 
underlätta deras anpassningsprocess. Detta kan även ses som en skyddsfaktor till att dessa barn 
inte ska drabbas av psykisk ohälsa då dessa barns behov av en trygg miljö och ett socialt 
skyddsnät blir tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2018a). För att fosterfamiljer ska kunna ge 
ensamkommande barn det stöd de behöver är familjerna i behov av mer förberedelser kring 
utbildning och kontinuerligt stöd. Detta då många fosterfamiljer har uttryckt svårigheter i att 
bemöta ensamkommande barn då det finns skillnader i kultur, sociala roller och normer (Wade, 
2019). De ensamkommande barn som hade kontakt med sina familjer uppgav höga nivåer av stöd 
trots hinder för direkt kommunikation och fysisk kontakt, vilket belyser vikten av att man hittar 
dessa barns familjer. Detta för att de ska få så mycket stöd som möjligt och på så sätt förhindra 
att de utvecklar psykisk ohälsa (Oppedal & Idsoe, 2015). Därmed kan det tolkas som att 
ensamkommande barn löper mindre risk att utveckla psykisk ohälsa om de har en god relation till 
sin familj och upplever att de får känslomässigt stöd från dem, även utan direkt kommunikation; 
därav har en trygg anknytning till sin familj. En stärkande skyddsfaktor skulle vara att dessa barn 
får möjligheten att ha kontakt med sin familj efter flytten, om relationen har varit god, för att 
minska risken för att drabbas av psykisk ohälsa (Brunnberg et al, 2011). Vidare sågs kamrater 
som ett socialt stöd och en distraktion från negativa tankar, vilket belyser vikten av att 
ensamkommande barn får hjälp med att skapa nätverk och utforska världen utanför sin placering. 
Vissa barn såg kamrater som en rådgivande guide för att passa in i samhället vilket kan ses som 
en del av anpassningsprocessen och påvisar att barn som blir inkluderade lyckas skapa sociala 
nätverk (Groark et al, 2011; Oppedal & Idsoe, 2015; Foong et al, 2019; Wade, 2019). Även 
socialt stöd från kamrater kan ses som en skyddsfaktor då de kan ge en känsla av samhörighet och 
att bli förstådd samt vägleda barnet i anpassningsprocessen, exempelvis vara ett socialt stöd i 
skolan (Hedrenius & Johansson, 2013; Socialstyrelsen, 2018a).  
 
Även socialarbetare och gode män har en central roll i ensamkommande barns utveckling då 
dessa personer innefattar det sociala nätverket och ses som ett stöd i anpassningsprocessen och 
därmed kan bli en skyddsfaktor till att dessa barn inte ska utveckla psykisk ohälsa (Groark et al, 
2011; Hedrenius & Johansson, 2013; Jahanmahan & Bunar, 2018; Socialstyrelsen, 2018a). 
Positiva relationer mellan myndigheter såsom socialtjänsten, god man och boendepersonal ses 
som en avgörande faktor för att ensamkommande barn ska känna sig trygga i det nya landet och 
inte utveckla psykisk ohälsa. Många ensamkommande barn som har uttryckt känslomässiga 
svårigheter har inte varit i kontakt med vårdtjänster kring detta då de upplevde att de inte togs på 
allvar av vårdgivare, vilket kan ses som en riskfaktor då de inte känner sig förstådda av 
omgivningen (Hedrenius & Johansson, 2013; Zijlstra et al, 2019). Därmed är det viktigt att bygga 
tillitsfulla relationer med dem och uppmärksamma risken för psykiska hälsoproblem i tid för att 
dessa barn ska få den hjälp de behöver. Detta kräver även regelbundna uppföljningar av 
ensamkommande barns psykiska hälsa (Vervliet et al, 2014; Jahanmahan & Bunar, 2018). Andra 
insatser som behövs för att ensamkommande barn ska kunna utvecklas kognitivt är organiserade 
aktiviteter och språkutveckling för att stärka deras kulturkompetens samt hantering av 
diskriminering och psykisk ohälsa. Rutiner i vardagen och en stabil skolgång där de får möjlighet 
att utveckla sina språkkunskaper är centrala skyddsfaktorer till att ensamkommande barn inte 
drabbas av psykisk ohälsa. Många ensamkommande barn har uttryckt förväntningar om att deras 
god man ska ha tillräckligt med tid för dem samt ha goda kunskaper i svenska språket och det 
svenska samhället (Jensen et al, 2015; Oppedal & Idsoe, 2015; Jahanmahan & Bunar, 2018; 
Socialstyrelsen, 2018a).         
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Vi har identifierat några centrala underteman under analysprocessen med fokus på tiden innan, 
under och efter flykten. Dessa underteman är en produkt av vad de flesta studier har belyst, vilket 
vi har identifierat genom att jämföra studierna med varandra. En sammanställning av våra 
huvudteman och underteman framgår i figur 2 nedan: 
            

 
 
Figur 2 -  sammanställning av centrala teman utifrån analys 
 
7. Diskussion 
Syftet med denna forskningsöversikt har varit att kartlägga deskriptivt och analytiskt vad 
forskningen säger kring hur och på vilket sätt ensamkommande barn kan drabbas av psykisk 
ohälsa samt vilka insatser som finns och vilka insatser som kan vara nödvändiga för dessa barn. 
Studiens datamaterial har analyserats utifrån risk- och skyddsfaktorer samt anknytning som kan 
ses som både risk- och skyddsfaktor. Resultat och analys har delats upp i teman innan, under och 
efter flykten. I detta avsnitt kommer vi att diskutera styrkor och svagheter i vårt val av metod 
samt det som framkom i resultat- och analysdelen.  
 
7.1 Metoddiskussion  
Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar ansåg vi att en forskningsöversikt var 
mest lämplig att utföra. Detta för att få mer kunskap och större förståelse för deras utsatthet samt 
kunna förbättra bemötandet gentemot dem. Den kunskap vi sammanställer samt den analys vi gör 
kan vara till hjälp vid anpassningsprocessen och vid integreringen av ensamkommande barn i 
samhället (Forsberg & Wengström, 2015). I denna forskningsöversikt har vi använt oss av tio 
studier; det föreligger en blandning av både kvalitativ och kvantitativ metodansats. Kvantitativa 
studier ger en mer övergripande bild av psykisk ohälsa hos ensamkommande barn, exempelvis i 
vilken utsträckning det förekommer och vilka händelser som kan ligga till grund för detta, 
jämfört med kvalitativa studier som ger en djupare förståelse för dessa barns upplevelser och 
erfarenheter. Att kombinera olika metodansatser kan bidra till en bredare bild av 
kunskapsområdet kring ensamkommande barns situation samt även styrka varandra (Friberg, 
2017). Detta ser vi som en styrka i arbetet då fokus på både ord och siffror ger en bredare bild av 
kunskapsfältet. Vidare har vi använt oss av olika databaser då flera databaser täcker mer kunskap 
än en och flera av artiklarna återkom i olika databaser. Vi har avgränsat litteratursökningen 
genom “peer reviewed” samt “årtal” mellan 2009-2019, vilket är en styrka i vår 
forskningsöversikt då de artiklar vi har valt ut är både granskade och godkända av andra forskare 
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samt är den senaste forskningen inom kunskapsområdet. Inkludering- och exkluderingsprocessen 
har vi dokumenterat och redovisat tydligt i tabell 1 och figur 1 (se sida 10) där vi visar sökord 
som vi har sökt i databaserna samt när vi har sökt i dessa. Detta ser vi som en styrka i vårt arbete 
då vi har varit transparenta i vårt tillvägagångssätt. Att vara transparent i en forskningsöversikt är 
viktigt eftersom utomstående ska kunna förstå hur det slutliga valet av artiklar har gått till 
(Friberg, 2017). 
 
Under sökprocessen uppnådde vi en mättnad på så sätt att vi bedömde att de återfunna artiklarna 
var tillräckliga för att vi ska kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar, dock kan vi ha 
missat andra relevanta artiklar på grund av att vi inte fortsatte sökprocessen eller valde att inte 
inkludera fler artiklar. Vårt val av att inkludera tio artiklar i vår forskningsöversikt kan både ses 
som en styrka och svaghet. Det kan ses som en styrka då vi har fått möjlighet att fördjupa oss i 
samtliga artiklar och göra en mer djupgående analys, men även som en svaghet då vi kan ha 
missat andra artiklar som kunde ha varit relevanta för vår forskningsöversikt. En annan orsak till 
att vi kan ha missat artiklar som är relevanta för vårt arbete kan vara missvisande eller svårtolkad 
titel. Med tanke på den tid vi hade att skriva vårt arbete bedömde vi att tio artiklar var tillräckligt 
för att utföra vår forskningsöversikt på ett adekvat sätt. Vidare har vi följt Fribergs (2017) steg 
vid analys av forskningsöversikt, vilket är en relevant metod för vårt arbete samt ger oss 
möjlighet att besvara våra frågeställningar. Detta har även kombinerats med tematisk 
analysmetod då vi har använt oss av centrala teman i vår analys (innan, under och efter flykten) 
för att få en helhetsbild av ensamkommande barns psykiska ohälsa samt orsaker som finns bakom 
detta (Bryman, 2011). Av samtliga tio artiklar var nio skrivna på engelska. Då engelska inte är 
vårt modersmål kan det finnas en risk för misstolkning av författarnas formulering i sina studier. 
Detta har vi uppmärksammat och därav diskuterat varje artikels innebörd med varandra för att i 
bästa möjliga mån återge artiklarna på ett korrekt sätt. Att samtliga artiklar var från europeiska 
länder var inte förutbestämt, men kan ses som en styrka då den kunskap vi har sammanställt kan 
vara överförbar och användbar i både Sverige och andra europeiska länder. Att många av 
studierna genomfördes i Norge kan likaväl ses som en styrka då det finns likheter i kontext 
mellan Norge och Sverige såväl som i norden. Slutligen vill vi betona den vikt vi har lagt på att 
framställa de utvalda artiklarna på ett objektivt sätt; detta för att öka trovärdigheten i vår 
forskningsöversikt.  
 
7.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
Resultatet i denna studie har tillhandahållits genom en analys av tio studier om ämnet 
ensamkommande barn och deras psykiska ohälsa, med fokus på faktorer innan, under och efter 
flykten. Syftet med denna forskningsöversikt var att kartlägga forskningen kring 
ensamkommande barns psykiska ohälsa samt vilken typ av insatser som barnen får och insatser 
som de kan vara i behov av. Därmed var fokusområdet för denna forskningsöversikt att belysa 
risk- och skyddsfaktorer samt befintliga och nödvändiga insatser för målgruppen. Resultatet visar 
att ensamkommande barn utsätts för traumatiska livshändelser båda innan flykten, under 
flyktprocessen och efter att de har anlänt till asyllandet.  
 
7.2.1 Risk- och skyddsfaktorer innan flykten  
Under temat “innan flykten” framgår traumatiska livshändelser som sätter barnen i riskzonen att 
fly hemlandet. Resultatet visar på tre centrala riskfaktorer under barnets uppväxt som tvingar 
barnet att fly hemlandet samt även påverkar barnets psykiska mående. Dessa är krig och 
förföljelser, en nära släktings bortgång och/eller våld och övergrepp i hemmet (Groark et al, 
2011; Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Jensen et al, 2015; Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong 
et al, 2019; Jensen et al, 2019; ). Krigsrelaterade händelser sätter barnet i livshotande situationer, 
en nära släktings bortgång försvårar barnets och familjens överlevnad samt våld och övergrepp av 
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en närstående eller främlingar ger barnet upplevelser av konstant hot. Resultatet visar också att 
ensamkommande barn har utvecklat en otrygg anknytning till följd av bristande omsorg dels på 
grund av våld och övergrepp i hemmet (Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Jensen et al, 2015;  
Jensen et al, 2019), dels på grund av att barnen har förlorat en eller båda av sina föräldrar i tidig 
ålder (Groark et al, 2011; Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong 
et al, 2019; Jensen et al, 2019), vilket leder till att barnet känner stor ansvar att skydda och 
försörja sin familj. Faktorer som dessa gör att barnet tränger bort sina anknytningsbehov, därav 
blir behoven aldrig tillgodosedda. Därtill kan ansvarskänslan som barnen känner efter förlust av 
familjens försörjare ses som en form av skyddsfaktor som kan hjälpa barnet att hantera förlusten 
genom att känna ett ansvar i livet.  
 
Vi har genom arbetet konstaterat att betydligt färre studier har gjorts kring barns uppväxt samt 
processen under flykten. Även av de tidigare studier som redovisas i avsnittet “tidigare 
forskningsöversikter” behandlar väldigt få tiden innan flykten, därtill processen under flykten tas 
inte upp av någon av dessa forskningsöversikter. Att det inte finns tillräckligt med forskning om 
ensamkommande barns uppväxt kan bero på att vissa barn inte känner sig trygga i att berätta vad 
de har upplevt i sin uppväxt för okända vuxna. Detta kan även vara en anledning till att det finns 
brister i tidigare forskning om ensamkommande barns upplevelser under flykten, men även att en 
återberättning av deras upplevelser kan väcka påfrestande minnen. Utifrån de få tidigare 
forskningsöversikter som tar upp tiden innan flykten och barnets uppväxt, kan uttydas att 
resultatet i denna forskningsöversikt står till viss del i linje med resultat från tidigare 
forskningsöversikter. Barrie och Mendes (2011) forskningsöversikt visade att ensamkommande 
barn har genomgått traumatiska livshändelser i hemlandet innan flykten till Storbritannien. 
Samtliga sex studier som inkluderades i denna studie och som presenteras under temat “innan 
flykten” tyder på en mängd traumatiska livshändelser som ensamkommande barn utsätts för 
innan flykten. Krigsrelaterade händelser och förlust av en närstående framgår av samtliga sex 
studier, varav fyra av studierna tyder på utsatthet eller bevittnad våld i hemmet (Groark et al, 
2011; Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Jensen et al, 2015; Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong 
et al, 2019; Jensen et al, 2019). Enligt Eriksson (2013) kan faktorer som att förlora en närstående, 
leva under konstant hot eller bli misshandlad av sina föräldrar vara bidragande till barnets flykt 
(ibid). Därav kan uttydas att faktorer som krig, förlust och våld kan sätta barnet i riskzonen att fly 
hemlandet. Vidare tyder resultatet på att en större del av barn som flyr ensamma utvecklar en 
otrygg anknytning. Detta till följd av missförhållanden som råder mellan barnet och dennes 
föräldrar, som exempelvis att barnet blir utsatt för våld och misshandel (Vervliet & Lammertyn et 
al, 2014; Jensen et al, 2015; Jensen et al, 2019), men också på grund av att barnet förlorar en eller 
båda av sina föräldrar i tidig ålder (Groark et al, 2011; Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong et al, 
2019). Att förlora en förälder kan medföra implikationer som att barnet blir tvunget att ta till sig 
vuxenrollen i tidig ålder för att skydda och försörja sin familj och på så sätt tränger bort sina 
anknytningsbehov. Att växa upp med en eller båda föräldrar som utsätter barnet för våld och 
misshandel, kan leda till att barnet inte förstår sina anknytningsbehov då behoven aldrig blir 
tillgodosedda, därav utvecklar barnet en otrygg anknytning.  
 
Resultatet i denna studie visar också på ett samband mellan traumatiska livshändelser som 
ensamkommande barn utsätts för och psykisk ohälsa hos barnen, framför allt uppvisade barnen 
symtom på PTSD (Vervliet & Jakobsen 2014; Jensen et al, 2015; Foong et al, 2019; Jensen et al, 
2019). Detta framgick av Huemer et al (2009) forskningsöversikt som menade att 
ensamkommande barn är en målgrupp med specifika psykosociala och psykiatriska behov som 
bör uppmärksammas. Forskarna menar att barnen är begränsade i åtkomsten till hälso- och 
sjukvård på grund av deras instabila levnadsförhållanden och språksvårigheter, därav bör deras 
behov av vård uppmärksammas. Vidare kommer forskarna fram till att för lite forskning har 
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gjorts kring ensamkommande barns psykiska ohälsa avseende PTSD därav belyser forskarna 
vikten av att undersöka PTSD symtom hos ensamkommande barn (ibid). Även Barrie och 
Mendes (2011) forskningsöversikt påvisade brister på professionell hjälp för ensamkommande 
barn som lider av psykiska besvär, därav menade forskarna att ensamkommande barns behov av 
vård bör utredas tillräckligt för att lämpligt stöd ska kunna erbjudas (ibid). Genom arbetet har vi 
också uppmärksammat ensamkommande barns psykiska ohälsa, då barnen förutom allmänna 
psykiska besvär har till följd av traumatiska livshändelser som de genomgått uppvisat symtom på 
PTSD.  
 
7.2.2 Risk- och skyddsfaktorer under flykten  
Resultatet visar att ensamkommande barn utsätts för svåra omständigheter även under flykten. 
Studien konstaterar även att väldigt lite forskning har gjorts kring barnets upplevelser av 
processen under flykten. Detta då av samtliga tio studier som inkluderades i denna 
forskningsöversikt, endast tre av dem behandlar barnets upplevelser under flykten. Dessvärre 
framgår av samtliga tre studier att barnen under sin flykt utsätts för svåra omständigheter som är 
psykiskt påfrestande för ett barn att genomleva. Till att börja med separeras barnen från sin familj 
och sina vänner ofrivilligt (Jensen et al, 2015). Vidare befinner sig barnen ensam i ett främmande 
land, dessutom passerar barnen flera andra främmande länder innan barnen anländer till det 
migrerande landet. Resan är lång, farlig och skrämmande för ett barn att genomgå ensam; barnen 
utsätts för törst, hunger och misshandel (Jahanmahan & Bunar, 2018;). Således visar resultatet i 
denna studie på en rad riskfyllda händelser under flyttprocessen som är psykiskt påfrestande och 
förvisso påverkar barnens psykiska mående. Aspekter som dessa är centrala att ta hänsyn till vid 
bedömningen av ensamkommande barns psykiska och fysiska hälsobehov. Dessa barn genomgår 
oförutsägbara och svåra livshändelser med många vändpunkter under sin uppväxt och betydligt 
mer svårigheter under flykten. Det är anmärkningsvärt att väldigt lite forskning har gjorts kring 
ensamkommande barns upplevelser under flykten, mot bakgrund av att flykten är en central del 
av hela processen som innefattar faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömningen av 
dessa barns psykiska hälsa.   
 
Majoriteten av studier som har inkluderats i denna forskningsöversikt fokuserar mer på barns 
situation i det migrerade landet och på deras anpassningsprocess, vilket tyder på att forskningen 
värdesätter de synliga aspekter i en flyktprocess som anpassningsmiljön och fysiska hälsan 
framför de dolda eller osynliga aspekter som exempelvis barnets psykiska hälsa. Förvisso är 
anpassningsmiljön en viktigt faktor för barnets välbefinnande som också är centralt för barnets 
psykiska mående, dock eliminerar inte den nya miljön de tidigare traumatiska upplevelserna. 
Dessa upplevelser behöver uppmärksammas av forskningen för att professionella ska kunna 
erbjuda stöd och hjälp utefter barnets behov. Det kan dock finnas svårigheter i att kunna få ut 
tillräckligt med material för att kunna genomföra en hel studie kring barnets upplevelser under 
flykten. Det kan bero på att barnen inte samverkar i processen genom att de inte delar med sig av 
sina upplevelser, på grund av rädsla om att bli utvisade eller osäkerhet om vad som kan hända om 
de berättade om sina upplevelser. Av samtliga tre studier som presenteras i temat “under flykten” 
behandlades processen under flykten väldigt kortfattat av två studier och mer omfattande av 
endast en studie som är Jahanmahan & Bunar (2018) studie. Nästan alla studier som inkluderades 
i arbetet har antingen genomfört en kvantitativ studie eller använt tolk under intervjuerna, 
förutom Jahanmahan & Bunar (2018) studie som undersöker bland annat ensamkommande barns 
upplevelser under flykten genom att intervjua 15 ensamkommande barn från Afghanistan. 
Forskaren beskriver att intervjuerna har genomförts på barnets modersmål, nämligen talade 
forskaren samma språk som barnen (ibid). Utifrån detta kan uttydas att språk och känslan av 
gemenskap kan vara två grundläggande aspekter för ett barn att kunna berätta mer om sina 
upplevelser. Detta kan även diskuteras utifrån begreppet anknytning, då de flesta 
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ensamkommande barn till följd av svårigheter som barnen genomgår utvecklar en otrygg 
anknytning gentemot sina egna föräldrar/vårdnadshavare. Till följd av den otrygga anknytningen 
kan barnet känna osäkerhet även gentemot andra vuxna. Enligt oss hade det varit en fördel om en 
forskare som ska utföra en studie kring exempelvis afghanska ensamkommande barns psykiska 
hälsa själv är av afghanskt ursprung, talar deras språk eller är från ett närliggande land för att 
skapa en gemenskap. Språklig och kulturell gemenskap tycker vi är en central aspekt för att 
barnet ska kunna bygga en form av förtroende till forskaren då vuxna från ett land med annan 
kultur kanske inte kan förstå den kultur som det ensamkommande barnet har växt upp i. Vidare 
kan det även krävas möten vid flera tillfällen för att stärka detta förtroende. Processen kan vara 
tidskrävande och resurskrävande men är grundläggande för att kunna åstadkomma en produkt av 
god kvalité för barnets bästa. Ensamkommande barn är en målgrupp som genomgår stora och 
mest allvarliga livshändelser i tidig ålder; händelserna är psykiskt påfrestande och kan uppvisa 
negativa följder senare i livet. Därav bör dessa barns psykiska hälsa utredas noggrant med hänsyn 
till samtliga faktorer som kan ha påverkat barnets psykiska hälsa, och processen under flykten är 
en central del av detta.  
 
7.2.3 Risk- och skyddsfaktorer samt insatser efter flykten 
Samtliga nio studier som vi har inkluderat i temat “efter flykten” belyser att psykisk ohälsa är 
vanligt bland ensamkommande barn och vikten av socialt stöd samt trygga och skyddande 
levnadsförhållanden för dessa barn. Detta är något som även tidigare forskningsöversikter 
nämner, även att det finns brister i befintliga interventioner (Huemer et al, 2009; Barrie & 
Mendes, 2011; Seidel & James, 2019). De flesta studier som har inkluderats i temat “efter 
flykten” belyser ensamkommande barns erfarenheter av bemötande och relationer samt vilka 
relationer dessa barn är i behov av under anpassningsprocessen (Goark et al, 2011; Vervliet & 
Lammertyn et al, 2014; Oppedal & Idsoe, 2015; Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong et al, 2019; 
Wade, 2019; Ziljstra et al, 2019). Det framkom i analysen att ensamkommande barn som var 
placerade i mottagningscenter upplevde sämre kvalitet i sin omgivning och hade en större risk att 
uppleva känslomässiga besvär och svårigheter i kamratrelationer (Zijlstra et al, 2019). Vidare 
hade ensamkommande barn i övervägande grad haft positiva erfarenheter av socialtjänsten, men 
vissa hade negativa upplevelser av boendepersonal då dessa hade uttalat sig på ett kränkande sätt 
(Jahanmahan & Bunar, 2018). De barn som var placerade i fosterhem rapporterade positiva 
upplevelser av familjen då de såg dem som en trygghet och som ett stöd för att bygga upp ett 
nätverk (Wade, 2019). Detta har även visat sig i  tidigare forskningsöversikter; att barn som blir 
placerade i fosterhem upplever högre nivåer av stöd och därav upplever lägre nivåer av stress 
(Barrie & Mendes, 2011). De barn som kände sig älskade, vårdade, respekterade samt bekräftade, 
stärkta och stöttade hade lägre risk att uppleva daglig stress samt utveckla känslomässiga besvär 
som kan leda till psykisk ohälsa (Jahanmahan & Bunar, 2018; Jensen et al, 2019; Zijlstra et al, 
2019). Därmed kan det utifrån de studier som har inkluderats i vårt arbete samt tidigare forskning 
konstateras att ensamkommande barn uppskattar familjeliknande relationer som präglas av vård, 
tillit och kärlek. Detta ser vi även som skyddsfaktorer till att ensamkommande barn inte ska 
uppleva känslomässiga besvär som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa.  
 
I tidigare forskningsöversikter belyser Seidel och James (2019) vikten av en stabil och 
kontinuerlig relation med kontaktpersoner, exempelvis socialarbetare och vårdnadshavare, där 
ensamkommande barn får tillräckligt med psykosocialt stöd. Detta då en brist på nära och 
känslomässiga relationer kan försvåra anpassningsprocessen för dessa barn (ibid). Detta är även 
något som framkom i vår analys där en nära, känslomässig och tillitsfull relation mellan 
exempelvis god man och ensamkommande barn ses som en central skyddsfaktor och en trygg 
anknytning för att dessa barn ska kunna anpassa sig och känna sig trygga i det nya landet 
(Jahanmahan & Bunar, 2018; Foong et al, 2019). Även positiva relationer mellan myndigheter 
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såsom socialtjänsten och boendepersonal ses som en avgörande faktor för att ensamkommande 
barn inte ska utveckla psykisk ohälsa (Zijlstra et al, 2019), vilket även vi ser som skyddsfaktorer. 
Däremot har det nämnts i både tidigare forskningsöversikter (Huemer et al, 2009; Barrie & 
Mendes, 2011; Seidel & James, 2019) samt i studier vi har inkluderat i temat “efter flykten” att 
det finns brister i bemötande och insatser för ensamkommande barn (Groark et al, 2011; Jensen et 
al, 2019; Zijlstra et al, 2019). Många ensamkommande barn med känslomässiga svårigheter hade 
inte varit i kontakt med vårdtjänster kring detta då de upplevde att de inte togs på allvar av 
vårdgivare (Zijlstra et al, 2019). Detta har även visat sig i tidigare forskningsöversikter där barn 
inte hänvisas till fullständig behovsbedömning eller terapeutiskt stöd (Barrie & Mendes, 2011). 
Andra hade, som tidigare nämnt, blivit bemötta på ett annorlunda eller kränkande sätt (Groark et 
al, 2011; Jahanmahan & Bunar, 2018). De dagliga stressfaktorer som upplevelsen av fördomar, 
diskriminering, att särskilja sig från samhället samt svårigheter i att upprätthålla relationer med 
kamrater och vuxna kan ses som hinder för ensamkommande barn att anpassa sig i det nya landet 
(Groark et al, 2011; Vervliet & Lammertyn et al, 2014; Jensen et al, 2015; Oppedal & Idsoe, 
2015). Dessa hinder ser vi även som riskfaktorer till att utveckla känslomässiga besvär som i sin 
tur kan leda till psykisk ohälsa. Därmed påvisar både tidigare forskningsöversikter och de studier 
vi har valt att inkludera i vår forskningsöversikt att det finns brister i både bemötande och 
interventioner för ensamkommande barn. Detta kan som Berrie och Mendes (2011) har nämnt i 
avsnittet “tidigare forskningsöversikter” bero på brist på kunskap inom socialt arbete kring 
ensamkommande barns behov av professionell hjälp. Det kan även som Seidel och James (2019) 
belyser bero på brister i samarbetsprocesser mellan olika aktörer som Migrationsverket, 
socialarbetare och gode män samt ändring av kontaktpersoner. Därmed kan det konstateras att det 
krävs ett bättre samarbete mellan aktörer samt mer kunskap kring ensamkommande barn inom 
socialt arbete för att kunna utveckla rätt insatser för dessa barn. Med grund i tidigare 
forskningsöversikter samt de studier vi har valt att inkludera är det även viktigt att ha ett 
helhetsperspektiv vid bedömning av insatser med hänsyn till de upplevelser som 
ensamkommande barn har varit med om innan och under flykten samt de psykosociala faktorer 
som kan påverka dessa barns psykiska hälsa i det nya landet. Vilken typ av stöd dessa barn är i 
behov av behöver utredas vid ankomst och hjälp behöver identifieras och erbjudas i ett tidigt 
stadie. Detta kräver även regelbundna uppföljningar av ensamkommande barns psykiska hälsa. 
Det kan slutligen konstateras att dessa barn är i behov av skyddande faktorer som socialt stöd, 
nätverk som innefattar tillitsfulla, trygga och stärkande relationer med kamrater och vuxna samt 
även organiserade och målmedvetna aktiviteter. Detta för att underlätta anpassningsprocessen för  
ensamkommande barn och för att minimera risken för psykisk ohälsa.  
 
7.2.4 Förslag på framtida forskning 
Något som har nämnts i tidigare forskningsöversikter och i vissa av de studier som vi har 
inkluderat i vårt arbete är behovet av forskning kring ensamkommande barns motståndskraft då 
många av dessa barn inte utvecklar psykisk ohälsa (Huemer et al, 2009; Vervliet & Lammertyn et 
al, 2014; Jensen et al, 2015; Seidel & James, 2019). Detta är något som vi anser att vi har belyst i 
vårt arbete då vi tar upp risk- och skyddsfaktorer för ensamkommande barns utveckling av 
psykisk ohälsa. Däremot anser vi att det krävs longitudinella studier där sociala faktorer samt 
barnens egna motståndskraft, det vill säga hanteringsförmågor, undersöks för att se vilka faktorer 
som leder till att ensamkommande barn utvecklar eller inte utvecklar psykisk ohälsa. Det kan 
uppstå svårigheter i att utföra longitudinella studier då dessa barn ofta migrerar eller väljer att inte 
delta i vissa eller alla studietillfällen. Att dessa barn väljer att inte delta eller avbryta deltagandet i 
en studie kan bero på att frågorna är psykiskt påfrestande och framkallar minnen av traumatiska 
händelser eller att dessa barn inte känner sig trygga i att berätta vad de har upplevt och känner för 
okända vuxna. För att ensamkommande barn ska känna sig mer trygga i att berätta sina 
upplevelser kan det vara till hjälp att ha en forskare som talar deras modersmål, då tolk kan ge en 
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känsla av mindre förtroende hos dessa barn. Närvaron av en person som förstår den kultur som 
dessa barn är uppväxta i och de händelser som de har upplevt i deras hemland kan ge en känsla av 
trygghet och samhörighet. Detta kan i sin tur leda till att dessa barn vågar öppna upp sig mer och 
berätta om deras erfarenheter av traumatiska händelser och de känslor som de upplever nu. 
Utöver longitudinella studier kring ensamkommande barns anpassningsprocess i det nya landet 
krävs det även mer forskning kring de traumatiska händelser som dessa barn upplever innan och 
under flykten då vi har upplevt att det finns en brist på denna typ av forskning samt inom detta 
kunskapsområde.  
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Afghanistan
, Somalia 
och Eritrea 
som 
anlände i 
Nederländer
na.  

Mixed method. 
Studien utgår från 
redan befintlig data 
från en studie 
genomförd 
perioden 2012-
2016.  

Intervjuer 
analyseras först 
genom 
transkribering, 
kodning och 
jämförelse. 
Därefter 
omvandlas koder 
till variabler för 
statistiskt analys   

Studien visar ett samband mellan 
barns välbefinnande och 
boendemiljön. Barn som känner sig 
vårdade och respekterade, uppvisar 
lägre nivåer av psykiska ohälsa.  

Vervliet 
och  
Jakobsen 
et al (2014) 

The mental 
health of 
unaccompa
nied 
refugee 
minors on 
arrival in 
the host 
country 

 

Belysa 
psykisk 
ohälsa hos 
ensamkom
mande 
barn som 
anländer 
till Europa. 

Totalt 307 
ensamkom
mande barn 
över 14 år 
gamla som 
anlänt till 
Belgien och 
Norge. 

Enkäter för att bl.a. 
ta reda på barnens 
sociodemografiska 
situation (ålder, 
kön, om 
föräldrarna lever, 
datum för avresa 
och ankomst till 
landet), psykiska 
hälsa och symtom 
för PTS. 

Anova 
(inflytande av 
ålder och om 
föräldrarna 
lever), Mancova 
(inverkan av 
olika variabler 
kring ångest och 
depression) , 
Ancova (PTSD) 

Siffrorna visade högt på 
traumatiska upplevelser, samt 
ångest och depression. Ju mer 
traumatiska upplevelser barn har 
varit med om desto större är risken 
för PTSD, depression och ångest. 
Ensamkommande barn är i behov 
av psykiskt stöd.  

Wade 
(2019) 

Supporting 
unaccompa
nied 
asylum-
seeking 
young 

Belysa 
erfarenhete
r och 
utmaninga
r  med att 
vara 
fosterfamil
j. Samt 
förberedels

Totalt 2 113 
ensamkom
mande barn 
och 113 
fosterhem i 
Storbritanni
en.  

Granskar redan 
befintligt studie 
genomförd 
perioden 2009-
2012 i fyra 
geografiskt skilda 
lokala 
myndigheter.  

Förklarande och 
beskrivande 
design. Studien 
utgår både från 
statistisk analys 
och tematisk 
analysmetod.  

Studien visar tre typer av relation-
skap mellan barn  och 
fosterfamiljen 1. Familjeliknande 
relationer. 2. Tillfällig hemmabas. 
3. Logi. Fosterfamiljen var en 
trygghet för ungdomar och byggde 
upp ett nätverk av familjeliknande 
relation som tillhandahåll en säker 
bas. Dock uttryckte fosterfamiljen 
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people: 
The 
experience 
of foster 
care. 

er inför 
placeringe
n och 
relationen 
mellan 
barnen och 
fosterfamil
jen.  

Två faser 
1. Samla in 
administrativa 
uppgifter kring 
samtliga 2 113 
ensamkommande 
barn.  

2. Undersöka 113 
fosterhem. .  

svårigheter i bemötandet då det 
finns skillnader i kulturen, sociala 
roller och normer.  

Oppedal, et 
al (2015) 

The role of 
social 
support in 
the 
acculturati
on and 
mental 
health of 
unaccompa
nied minor 
asylum 
seekers. 

 

Att 
undersöka 
effekterna 
av socialt 
stöd från 
familj 
utomlands 
och vänner 
vid 
kulturell 
förändring, 
diskrimine
ring och 
psykisk 
hälsa hos 
ensamkom
mande 
barn.  

Totalt 948 
ensamkom
mande barn 
över 13 år 
gamla 
bosatta i 
Norge. 51 
% från 
Afghanistan
, 12 % från 
Somalia, 7 
% från Iraq, 
6 % från Sri 
Lanka, 24 
% från över 
30 andra 
länder. 
Medelålder: 
18,61 

Enkäter som 
barnen fick svara 
på med hjälp av 
engelska 
förklaringar på 
svåra begrepp, 
samt översättare på 
plats för 15 % av 
barnen i urvalet.  

SPSS och Mplus 
7.1 

Ensamkommande barn upplever 
höga nivåer av psykiska 
hälsoproblem samtidigt som de 
genomgår anpassningsprocesser 
där de utvecklar stödjande nätverk 
och kulturkompetens. Socialt stöd 
har direkta effekter på depression 
samt indirekta effekter genom att 
öka kulturkompetens som kan 
hjälpa dessa ungdomar att hantera 
diskriminering.Resultatet ger en 
bild av vilka typer av insatser dessa 
barn behöver.  

Foong, et 
al (2019) 

The mental 
health 
plight of 
unaccompa
nied 
asylum-
seeking 
children in 
detention.  

 

Belyser 
psykisk 
ohälsa hos 
ensamkom
mande 
barn och 
vikten av 
mänskliga 
skyddssyst
em genom 
familjestöd 
och starka 
band för 
att barn 
ska kunna 
återhämta 
sig.  

Tidigare 
studier/artik
lar kring 
ensamkom
mande 
barns 
psykiska 
ohälsa. 
Utförd i 
Australien. 

 -  - Det har rapporterats psykisk ohälsa 
hos ensamkommande barn efter 
ombosättning, särskilt utdragna 
effekter av stress, förlust och 
trauma. I en norsk studie visade det 
sig att dessa barn hade mest 
upplevt “livshotande händelser”, 
förlust av en nära släkting och 
fysiska övergrepp. Den vanligaste 
diagnosen är PTSD. Barn är i 
behov av insatser som 
tillfredsställer deras specifika 
fysiska, beteendemässiga, 
känslomässiga och kognitiva 
behov. Psykisk ohälsa borde 
behandlas som en prioritet hos 
dessa barn.  

Groark, et 
al (2011) 

Understand
ing the 
experience

Belysa 
ensamkom
mande 
barns 
upplevelse
r av 

Totalt  6 
ensamkom
mande barn 
i åldrarna 
16-18 år i 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Tolkande 
fenomenologisk 
analys. IPA 
analysmetod 
genom fyra 
huvudtema. 1. 

Ensamkommande barn genomgår 
betydande svårigheter under sin 
flykt med många förluster som 
exempelvis förlust av en 
närstående, förlust av kontroll över 
sitt eget liv och maktlöshet.   
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s and 
emotional 
needs of 
unaccompa
nied 
asylum 
seeking 
adolescents 
in the UK. 

asylproces
sen, vilka 
motgångar 
de möter 
samt vilka 
stöd de får.  

Storbritanni
en.  

Förlust. 2. 
Förhandla om ett 
nytt liv. 3. 
Upplevelser av 
nöd och 4. 
Anpassningsproc
ess.  

Helhetsbild över deras situation är 
viktigt vid bedömning av insatser. 
För samtliga deltagare i studien var 
utbildning och kunskap som 
redskap att ta tillbaka kontrollen 
över sitt liv. 

Vervliet 
M, 
Lammerty
n J, et al 
(2014) 

Longitudin
al follow-
up of the 
mental 
health of 
unaccompa
nied 
refugee 
minors 

 

Få insikt 
om 
möjliga 
utveckling
ar i 
ensamkom
mande 
barns 
psykiska 
hälsa 
under de 
första 18 
månaderna 
i Belgien. 
Utforska 
möjliga 
förändring
ar i 
upplevelse
r av 
traumatisk
a händelser 
och 
dagliga 
sociala 
stressfakto
rer och 
deras 
påverkan 
på 
ensamkom
mande 
barns 
psykiska 
hälsa.  

Totalt 103 
ensamkom
mande barn 
över 14 
årsåldern 
bosatta i 
Belgien. 
Det var 111 
som hade 
tackat ja till 
att delta, 
men bl.a. 4 
av de avbröt 
vid första 
tillfället då 
de upplevde 
frågorna för 
psykiskt 
påfrestande 
och att de 
framkallade 
minnen och 
känslor. 
Totalt var 
det 8 
personer 
som inte 
ville delta 
efter redan 
första 
studietillfäll
et.  

Enkäter som 
besvarades av 
barnen vid tre 
tillfällen: 
första/andra 
veckan, 6 månader 
och 18 månader 
efter ankomst till 
Belgien.  

SPSS för att 
beskriva deras 
karaktärsdrag 
och upplevelser 
av traumatiska 
händelser, ta reda 
på vilka kriterier 
de uppfyller för 
ångest, 
depression och 
PTSD samt vilka 
dagliga 
stressfaktorer 
som finns för 
dessa barn.  

Studien visar att psykiska problem 
inte förändras signifikant över tid 
utan i överlag förblir högt. 
Resultatet tyder starkt på att 
traumatiska upplevelser och 
dagliga stressfaktorer har en stor 
påverkan på dessa barns psykiska 
utveckling i värdlandet. De mest 
anmärkningsvärda stressfaktorer 
var upplevelser av diskriminering, 
sociala stressfaktorer (svårigheter i 
relationer och kamrater), materiella 
stressfaktorer (särskilt otillräcklig 
medicinsk vård och bostäder) och 
oro för uppehållsdokument. Det är 
viktigt att även belysa dessa barns 
motståndskraft för att förstå hur 
många av dessa barn inte utsätts för 
psykisk ohälsa.  

Jahanmaha
n F och 
Bunar N 
(2018) 

Ensamkom
mande 
barn på 
flykt – 
berättelser 
om 

Ensamkom
mande 
barns 
upplevelse
r av 
socialtjänst
en och god 
mannen 
under 
asylproces
sen samt 

Totalt 15 
ensamkom
mande barn 
i åldrarna 
15-18 år i 
Sverige.  

Semistrukturerade 
intervjuer med 15 
ensamkommande 
pojkar från 
Afghanistan i 
åldrarna 15-18 som 
har varit i  Sverige 
mellan 6 månader 
till 2 år och som 
har permanent 
uppehållstillstånd.  

Tematisk 
analysmetod. 
Intervjumateriale
t sorteras i tre 
grupper utifrån 
begreppet 
Migrationsekolo
gi och dess tre 
faser. 1. För-
migrationsfasen. 
2. 

Krig, förföljelser och politiska 
förhållanden är faktorer bakom 
barnens flykt. Första tiden i 
Sverige upplevs av barnen som att 
leva i ovisshet med stress, oro och 
ängslan. Barnen framhäver positiva 
upplevelser av myndigheter som 
socialnämnden, god mannen dock 
inte av boendepersonalen.   
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flyktingska
p, 
interaktion
er och 
resiliens.  

barnens 
erfarenhete
r av sin 
uppväxt 
och 
flykten.   

Trans.migrations
fasen. 3. Post-
migrationsfasen.  

Jensen, et 
al (2019) 

Long-term 
mental 
health in 
unaccompa
nied 
refugee 
minors: 
Pre- and 
post-flight 
predictors. 

Att öka 
kunskap 
om 
möjliga 
vägar till 
välbefinna
nde och 
integration 
för 
ensamkom
mande 
barn när de 
strävar 
efter att 
etablera ett 
nytt liv i 
ett 
värdland.  

Totalt 98 
ensamkom
mande barn 
bosatta i 
Norge som 
kontaktades 
och tackade 
ja till 
studien. Vid 
första 
tillfället 
svarade 95 
personer, 
vid andra 
svarade 78 
och vid 
tredje 47. 
Medelålder
n var 13.8 
från början 
av studien. 
Majoriteten 
var från 
Afghanistan
. 

Face-to-face 
enkäter vid tre 
tillfällen: 6 
månader, 2 år och 5 
år efter ankomst.  

Regressionsanaly
ser genomfördes 
för att undersöka 
dagliga krångel, 
om de har 
upplevt socialt 
stöd och om nya 
traumaupplevelse
r förutsäger PTS, 
internalisering 
och somatisering.  

Efter 5 år hade medelnivån på 
depression minskat signifikant. 
Däremot hade ångest, PTS och 
externa symtom inte gjort det. 
Kvinnor och de som blivit 
exponerade för svår trauma hade 
högre symtomnivåer. 5 år efter 
ankomst upplevde många 
fortfarande kliniska nivåer av 
psykiska hälsoproblem. Stöd kan 
behövas vid ankomst för att 
hantera psykiska hälsoproblem i 
allmänhet och PTS, men även efter 
vidarebosättning. Dagliga 
svårigheter kan leda till depression, 
ångest och PTSD. Hjälp och stöd 
för att klara av vardagsproblem kan 
säkerställa välbefinnande och 
integration. Barnen behöver socialt 
stöd då det minskar stress i 
vardagen och effekterna av trauma.  

 

Jensen, et 
al (2015) 

Stressful 
life 
experience
s and 
mental 
health 
problems 
among 
unaccompa
nied 
asylum-
seeking 
children.  

Undersöka 
sambandet 
mellan 
livserfaren
heter och 
psykiska 
ohälsan 
bland 
ensamkom
mande 
asylsökand
e barn som 
nyligen har 
anlänt i 
asyllandet 
(Norge) 
och som är 
under 
asylproces
sen. 

Totalt  93 
ensamkom
mande barn 
i åldrarna 
10–16 år. 
Majoriteten 
var pojkar 
(n = 75; 
81%), r från 
14 olika 
länder. De 
vanligaste 
ursprungslä
nderna var 
Afghanistan 
(n = 43; 
46%), 
Eritrea (n = 
14; 15%), 
Somalia (n 
= 14; 15%) 
och Sri 
Lanka (n = 
11; 12%). 

Kvantitativ metod 
genom 
självskattningsform
ulär HSCL. Urvalet 
omfattas av 93 
deltagare i åldrarna 
10–16 år som var 
placerade i fem av 
totalt sex statliga 
enheter.  

SPSS genom tre 
huvudsteg - 1. 
hitta mönster i 
data genom 
kodning, 2 
Undersöka 
normaliteten. 3. 
Undersöka 
beskrivande data 
och samband 
mellan 
demografiska 
variabler samt 
typ av allvarliga 
livshändelser och 
symtom. 

Det finns ett samband mellan 
påfrestande livshändelser och 
psykiska ohälsan hos 
ensamkommande barn. Resultatet  
visar att ensamkommande barn har 
upplevt flera stressande och 
traumatiserande livshändelser. 
Barnen rapporterar höga incidenter 
av inte bara krigsrelaterade 
upplevelser, utan också våld och 
övergrepp. Deltagarna uppvisade 
både symtom på PTSD och 
depression till följd av påfrestande 
livshändelser. 
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