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Abstract 

“Outside I´m smiling, but inside I´m crying” – A literary review of factors affecting the 

asylum seeking children´s psychosocial health.  

The study`s purpose was to examine the promoting and deteriorating factors that are of 

importance for the psychosocial well-being of children seeking asylum. According to our 

prior understanding which we have acquired through working experience and education the 

asylum seeking children lives under difficult circumstances. We therefor considered it 

important to investigate the factors that are influencing the children. The method used was a 

review of the literature which was interpreted hermeneutically. The review was based on 10 

primary studies and the results showed promoting factors as; school, parents/family, adequate 

information regarding the decision-making, a well-functioning child mental health service, 

social networks and leisure activities. The deteriorative factors were; lack of information and 

delays during the asylum process, parents´ illness, ignorance among professionals about 

children's legal rights and unsafe housing conditions. Our results were analyzed based on the 

theory Sense of coherence. The results are in line with previous research. 
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Sammanfattning  

Studiens syfte var att klargöra och redovisa för de främjande och försämrande faktorer som är 

betydelsefulla för asylsökande barns psykosociala välmående. Enligt vår förförståelse som vi 

erhållit genom arbetslivserfarenhet och utbildning lever de asylsökande barnen under svåra 

omständigheter och vi ansåg det viktigt att undersöka de påverkande faktorerna. Den metod 

som användes var en kunskapsöversikt som tolkades hermeneutiskt. Kunskapsöversikten 

baserades på 10 primärstudier och resultaten visade på följande främjande faktorer; skola, 

föräldrar/familj, adekvat information gällande beslutsprocessen, en väl fungerande 

barnpsykiatrisk vård, sociala nätverk och fritidsaktiviteter. De försämrande faktorerna var; 

bristfällig information och lång väntan under asylprocessen, föräldrars ohälsa, okunskap hos 

professionella om barnens lagstadgade rättigheter samt osäkra boendevillkor. Studiens resultat 

analyserades utifrån teorin Känsla av sammanhang. Resultatet ligger i linje med tidigare 

forskning. 
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INLEDANDE AVSNITT 

1.1 Inledning 

Vi lever i värld där krig, fattigdom, svält och naturkatastrofer tillhör vardagen för många 

människor. Detta får vi dagligen bevis på genom de bilder och rapporter som media 

förmedlar. Mitt i detta kaos försöker människor klara av ett liv och en vardag utan att förgås. 

Föräldrar kämpar för att skydda sina barn och försöka ge dem en dräglig uppväxt trots det 

kaos som råder runt omkring dem, men många barn tvingas ändå dagligen in i våldsamma 

situationer. De utnyttjas som barnsoldater, blir ögonvittnen till att människor i deras närhet 

torteras och avrättas och får se hur deras hem bombas och brinner ner. Många av barnen ser 

också sina mödrar och systrar bli våldtagna. Både pojkar och flickor tvingas till att sälja sina 

kroppar för sex och flera av barnen i dessa oroshärdar tvingas till en tillvaro som hemlösa 

gatubarn helt utan omsorg från föräldrar och samhälle. Flickor i många länder lever också 

med hotet att få sina kön stympade hängande över sig. Detta är några utav skälen till att 

miljontals barn årligen tvingas fly och lämna sina hemländer tillsammans med sina 

överlevande familjemedlemmar eller helt ensamma, för att söka skydd i något annat land. 

Flykten i sig är även den mycket farlig och riskfylld, särskilt för barn. De befinner sig i en 

utsatt situation och riskerar att bli kidnappade, våldtagna och utnyttjade. De blir ofta grundligt 

lurade av flyktingsmugglare som endast har som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt 

på denna utsatthet som barnen befinner sig i. Många barn som flyr tillsammans med sina 

föräldrar kommer ofta ifrån dem under flykten på grund av kaotiska omständigheter. Att få 

tag på vatten och mat kan också vara mycket svårt för människor på flykt. 

2010 kom cirka 10 500 av dessa flyktens barn som lyckats lämna våldet och klarat av den 

farliga flyktvägen, till Sverige för att söka asyl (regeringen.se). Här får de någonstans att bo, 

de behöver inte vara hungriga och de slipper uppleva kaosartat våld. 

Tillsammans med många andra länder har Sverige åtagit sig att följa Barnkonventionen, den 

utav FN utarbetade konventionen om barns rättigheter. Konventionens fyra grundprinciper 

ska vara vägledande när en familj som innefattar barn, eller när ett ensamkommande barn, 

söker asyl. Dessa grundprinciper är (unicef.se):  

 Alla barn är lika mycket värda och inget barn får diskrimineras (artikel 2). 

 I samtliga beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). 

 Barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 
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 Barn har rätt att framföra sin mening (artikel 12). 

I utlänningslagen (notisum.se) står det att Migrationsverket ska lyssna på och ta hänsyn till det 

barnet berättar när de fattar beslut om uppehållstillstånd. Barnens upplevelser räknas dock inte 

alltid. Ottossons (2010) studie visar att begreppen ”barnens bästa” och ”barnperspektiv” är 

centrala i direktiv och riktlinjer för mottagandet av asylsökande barn och deras familjer. 

Däremot är det enligt samma studie inte säkert att de står i fokus i Migrationsverkets dagliga 

verksamhet. Studiens resultat antyder snarare att principen om barnets bästa samt uppgiften 

att anta ett barnperspektiv, försvåras på grund bristande kompetens hos de professionella när 

det gäller att höra asylsökande barn. Handläggarna upplever även en spänning mellan 

åliggandet att ha ett barnperspektiv och att se till barnets bästa samtidigt som man snabbt ska 

handlägga ärendet för att nå fram till ett beslut.  

Hur man som asylsökande barn, oavsett om man har kommit tillsammans med 

vårdnadshavare eller ensam, blir bemött och lyssnad på beror till stor del på var i landet 

barnen blir mottagna och hur de väljer att bo. Endast vissa mottagningsenheter har särskilda 

specialutbildade barnhandläggare som håller kontakt med familjerna under asyltiden för att 

försäkra sig om att de hanterar situationen på ett för barnen bra sätt. Upptäcks behov tar man 

kontakt med andra myndigheter som till exempel skola eller socialtjänst för att gemensamt 

försöka finna det bästa stödet till familjerna.  

Svensson (2010) påtalar i sin studie ”Barns vardagsliv under asylprocessen” att asylsökande 

barn riskerar att bli en grupp av barn vars barndom osynliggörs på grund av att de inte ingår i 

den statistik som de folkbokförda barnen i Sverige gör. Det innebär att möjligheten att koppla 

och jämföra deras levnadsförhållanden till andras barns levnadsvillkor i Sverige är starkt 

begränsad. 

Vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med asylsökande barn har gjort oss uppmärksamma på 

att det finns en utbredd och tydlig okunskap gällande gränsdragningen mellan 

Migrationsverket och kommunernas ansvar för de asylsökande barnen och dessa barns 

lagstadgade rättigheter. Detta styrks också av den litteratur vi har tagit del av i vår studie. 

Vi anser att det är av största vikt för det enskilda barnet att ge det bra förutsättningar under 

asyltiden för att det ska få ett gott liv i det nya landet Sverige, men även för att barnet bättre 

ska klara av ett eventuellt avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd och 

därigenom ett återvändande till ursprungslandet.  
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1.2 Syfte 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att klargöra och redovisa för faktorer som är 

betydelsefulla för asylsökande barns psykosociala välmående. 

1.3 Frågeställningar 

Vilka faktorer anses främja barns psykosociala hälsa under asyltiden? 

Vilka faktorer anses försämra barns psykosociala hälsa under asyltiden? 

1.4 Koppling till socialt arbete 

Migrationsverket har fullt ansvar för de barn som söker asyl tillsammans med någon eller 

båda sina vårdnadshavare. I juli 2006 övergick ansvaret för mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn från staten till kommunerna för att de ensamkommande barnen skulle 

omfattas av samma sociala omvårdnadssystem som svenska barn. Detta reglerar Lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande, LMA (riksdagen.se) och förändringen tillkom för 

att dela upp ansvaret mellan Migrationsverket och kommunerna samt för att förtydliga deras 

ansvarsområden. Enligt propositionen 2005/06:46, Mottagande av ensamkommande barn, 

syftade ändringen även till att de asylsökande ensamkommande barnen fullt ut skulle komma i 

åtnjutande av socialtjänstens stödinsatser, som man ansåg är de bäst lämpade att ansvara för 

omhändertagandet av dessa barn på grund av mångårig erfarenhet och stor kompetens när det 

gäller vård och omsorg av barn (regeringen.se). I och med Socialtjänstlagen har kommunen 

det yttersta ansvaret för att alla barn, även de asylsökande, som vistas i kommunen får det 

stöd och hjälp de behöver (notisum.se). Detta innebär att alla som arbetar med socialt arbete i 

någon form kan komma att möta ett asylsökande barn. 

1.5 Uppsatsen disposition 

Vår kunskapsöversikt består av sex kapitel vilka presenteras nedan:  

 Kapitel 1 beskriver översiktens syfte, frågeställningar, kopplingen till socialt arbete 

samt definitioner av översiktens centrala begrepp.  

 Kapitel 2 ger en bild av tidigare forskning samt en presentation av de primärdokument 

vi har studerat. 

 Kapitel 3 redogör för översiktens teoretiska perspektiv KASAM. 

 Kapitel 4 presenterar vår valda metod, forskningsdesign, vetenskapsfilosofisk position, 

vår metod för litteratursökning och urval, analysverktyg samt översiktens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

 Kapitel 5 redovisar primärdokumentens resultat samt vårt resultat som sedan följs av 

vår analys.  
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 Kapitel 6 börjar med en metoddiskussion följd av en sammanfattande diskussion där 

vi besvarar de frågeställningar vi formulerat i inledningen. Kapitlet avslutas med våra 

förslag på vidare forskning. 

1.6 Begreppsförklaringar av översiktens centrala begrepp 

Nedan följer en kort presentation av centrala begrepp som används i kunskapsöversikten. 

Asylsökande: En person som tagit sig till Sverige och sökt skydd (asyl) undan till exempel 

tortyr, förföljelse eller övergrepp och ännu inte fått sin ansökan prövad och därmed inget 

beslut från Migrationsverket gällande permanent uppehållstillstånd (migrationsverket.se).  

Asylprocess: De olika stegen som en asylsökande går igenom från ansökan till beslut om 

permanent uppehållstillstånd (migrationsverket.se). 

Barn: Svenska lagstiftningen, SoL 1 kap 2§, definierar barn ”…..med barn avses varje 

människa under 18 år” (notisum.se).  

Ensamkommande barn: En person under 18 år som anländer till Sverige och söker asyl som 

inte har någon vårdnadshavare med sig (regeringen.se). 

Hälsa: Fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom (who.int). 

Faktor: En betydande omständighet eller element (svenskaakademin.se). 

Permanent uppehållstillstånd (PUT): Betyder att en person har fått ja på sin ansökan om asyl 

i Sverige och har samma rättigheter som andra medborgare i landet att till exempel bo, arbeta 

och leva (migrationsverket.se). 

Psykosocial: Samspel mellan psykiska och sociala förhållanden (svenskaakademin.se).  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH PRIMÄRSTUDIER 

Nedan presenterar vi tidigare utförd forskning inom området asylsökande barn. Den tidigare 

forskningen presenteras först mer övergripande under rubriker utifrån studiernas resultat.  

Efter det följer en kort presentation av de 10 studier vi i vår urvalsprocess valt till våra 

primärstudier.    

2.1 Tidigare forskning 

Människor har i alla tider flyttat över länders gränser och de främsta motiven till detta har 

varit och är; fattigdom, förtryck, religiösa och politiska oroligheter. Krig och konflikter är 

även det skäl till att människor flyr från sina hemländer. Dessa konflikter varar ibland under 

årtionden vilket innebär att barn ofta föds i flyktingskap och förblir flyktingar hela livet då ett 

återvändande till hemlandet ofta inte är möjligt. De fattigaste länderna i världen tar emot flest 

flyktingar men en stor del av de flyende kommer också till Europa och Sverige. Hur många av 

dessa som har varit och är barn menar Alwood & Franzén (citerade i Hessle, 2009) är svårt att 

redovisa för på grund av att Sverige inte förde någon statistik över detta under åren 1958 till 

1980. Under dessa år görs endast antaganden om hur stor del av de människor som är på flykt 

som är barn och ungdomar. År 1980 började dåvarande Invandrarverket att registrera 

asylsökande barn och år 1988 påbörjades även en registrering av de ensamkommande 

asylsökande barnen. Migrationsverket har dock valt att inte redovisa för statistiken över de 

ensamkommande barnen som ankom till Sverige tidigare än år 1996 (Andersson, m fl. 2010, 

Hessle, 2009).  

Migrationshistoria 

Elmeroth och Häge (2009) beskriver i boken ”Flyktens barn” hur Sveriges migrationshistoria 

har sett ut från andra världskriget och framåt. För Sveriges del skedde en markant ökning i 

invandring i samband med andra världskriget då invandrarna behövdes för återuppbyggnad av 

vårt samhälle. Främst kom motståndsmän och antinazister från Norge och Danmark, men 

även judar som hade möjlighet tog sig hit. Balter emigrerade hit på grund att deras länder var 

ockuperade och efter hand också integrerade i Sovjetunionen. Under fyrtiotalet överfördes det 

flyktingar från de tyska koncentrationslägren till Sverige genom bland annat 

Bernadotteaktionen. Hjern (2006) beskriver hur den holländske judiske poeten och barn- och 

ungdomspsykiatrikern Hans Keilson genomförde en av de största uppföljningsstudierna av 

andra världskrigets flyktingbarn. Han arbetade i en underjordisk organisation som räddade 

tusentals föräldralösa barn från koncentrationslägren och gjorde individuella utredningar på 

barnen innan de fick nya familjer att växa upp hos. Varje barns speciella historia blev 
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noggrant dokumenterad. 25 år senare sökte Kielson och hans medarbetare upp dessa barn i 

forskningssyfte och det visade sig att det fanns en ökad andel psykiatriska besvär i 

undersökningsgruppen, sju-åtta procent mot förväntat tre–fyra procent, men att den stora 

majoriteten levde ett liv som de själva uppfattade som gott utan några betydande psykiatriska 

eller sociala problem. Kielson såg tydliga mönster i sin studie och drog slutsatsen att om barn 

hade placerats i kärleksfulla familjer där de kände sig välkomna hade det gått bra för dem som 

vuxna, oavsett hur de hade haft det under själva kriget. Om de däremot hade blivit placerade 

hos familjer där de vantrivdes utgjorde svårigheter under kriget en klar riskfaktor. 

Från Finland evakuerades det under andra världskriget cirka 70 000 krigsbarn till Sverige. 

Hessle (2009) beskriver i sin studie ”Ensamkommande men inte ensamma” att Lagnebro, som 

forskat mycket om de finska krigsbarnen menar att detta är världens största barnförflyttning. I 

Lagnebros (1994) studier framkommer att de finska barnen vid vuxen ålder känner skuld över 

att ha övergivit sina föräldrar och hur de har förlorat sina rötter och sina sammanhang. 

I slutet på 1960-talet flydde många greker till Sverige efter juntans styre i landet (Elmeroth & 

Häge, 2009). Hjern (2006) beskriver hur den svensk-grekiska barnpsykiatrikern Dalianis- 

Karambatzakis tillhörde de drabbade i Grekland. Hon fängslades och hölls inlåst tillsammans 

med många andra kvinnor och barn under flera år. Dessa barn hade alla upplevt och förlorat 

sina fäder i kriget. Vid två års ålder togs de ifrån sina mödrar och placerades på barnhem där 

de blev illa behandlade som ”kommunistbarn”. 40 år senare sökte Dalianis-Karambatzakis 

upp dessa barn och fann att minnena från kriget och barnhemmen fortfarande var fyllda av 

smärta men att barnen ändå hade skapat sig goda liv. Psykiatriska störningar var inte vanligare 

hos dessa individer än hos andra jämnåriga. 

På 1970-talet började de första grupperna av utomeuropeiska flyktingar att söka sig till 

Sverige. Latinamerikaner kom på grund av politiska förföljelser i sina hemländer Argentina, 

Uruguay och Chile. Förtryckta kurder från Iran, Irak, Syrien och Turkiet flydde från tortyr, 

avrättningar och annat våld. Forskare på Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen, har 

genomfört en studie där man analyserat hälsoaspekter hos drygt 11 000 ungdomar och unga 

vuxna som kom till Sverige som flyktingbarn från Iran och Chile under 1980-talet. Studien 

bygger på uppgifter om sjukhusvård under perioden åren 1998 till 2002. I och med studien 

kunde man fastställa att flyktingungdomarna hade en fördubblad risk att vårdas på sjukhus på 

grund av suicidförsök och/eller psykotisk sjukdom jämfört med ungdomar som hade en 

svenskfödd mor. För narkotikamissbruk var risken så hög som tre gånger för 



7 
 

flyktingungdomarna med chilenskt ursprung, medan de iranska ungdomarna ”bara” hade en 

fördubblad risk (Hjern, 2006). Denna studie visade även att traumatisk stress, stress efter 

upplevelser av krig eller politisk förföljelse, var en viktig orsak till barnpsykiatriska symtom 

efter sex månaders vistelse i Sverige, men att dessa hade börjat avta i betydelse efter 18 

månader. Efter sex till sju år i Sverige var det endast ett fåtal av dessa barn som ännu led av 

svårigheter kopplade till traumatisk stress. 

De senaste två decennierna har delvis nya flyktinggrupper kommit till Sverige. Kriget på 

Balkan, Sovjetunionens upplösning, Afghanistans talibanvälde, USA:s invadering i Irak samt 

fortsatta konflikter på Afrikas horn har inneburit att många människor från dessa länder har 

sökt skydd i Sverige. Hjern (2006) beskriver hur Solvig Ekblad intervjuade föräldrar till barn i 

asylsökande bosniska familjer på förläggning och fann att en hög andel av barnen hade många 

psykiska och psykosomatiska symptom, men hon fann dock tecken på att situationen 

förändrades ganska snabbt efter att de bosniska familjerna fick uppehållstillstånd. 

Asylsökande barns psykiska hälsa 

I Folkhälsorapport 2009 (Hjern, 2009) kan vi läsa om hur asylsökande barn i Sverige under 

åren 2002 till 2005 utvecklade långvariga och allvarliga uppgivenhetssyndrom, apati. Många 

av dessa barn behövde kraftfulla insatser, till exempel sondmatning och hjälp med 

hygienbestyr. Antalet insjuknande barn i apati har minskat drastiskt efter förändringar i 

asylpolitiken under år 2005 vilka innebar ett förstärkt stöd till flyktingfamiljer där barnen mår 

psykiskt dåligt. Bodegård (2004) visar på två möjliga förklaringar till att det ändå finns så 

många fall av apatiska barn i Sverige jämfört med andra länder. Han anser att det dels kan 

bero på bristande intresse eller okunnighet hos forskare. Detta bristande intresse menar han 

har lett till dålig kunskap om asylsökande barns behov. Den svenska migrationsbyråkratin kan 

också vara en förklaring då den enligt hans studie påverkar de asylsökande familjerna 

negativt. 

Andersson m fl. (2010) menar att internationell såväl som nationell forskning om 

flyktingbarns hälsa under lång tid företrädelsevis fokuserade på de skador och trauman barnen 

”hade i sin ryggsäck” från ursprungslandet. Den studien menade att barn som har upplevt 

organiserat våld mår mycket dåligt mentalt den första tiden i mottagarlandet på grund av att 

våldsupplevelsen i sig är en så pass stark riskfaktor. Tidig forskning utgick också från att 

människor som tvingats lämna sina ursprungsländer var sårbara och ofta drabbade av psykisk 

sjukdom och att de utgjorde en enhetlig kategori (t ex Eastmond, 1998). Denna forskning 
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ställde sig inte frågande inför själva asyltiden och dess möjliga påverkan på barnens 

hälsotillstånd. Asylperioden har således tenderat att osynliggöras i tidigare forskning medan 

modernare inriktar sig på asylprocessens påverkan på hälsa och välbefinnande. 

Asylprocessen 

Att asylprocessen är en stor påfrestning för barnen oavsett tidigare trauma har många forskare 

på senare tid redogjort för. Eastmond (2010) har studerat tio asylsökande familjer med 

ursprung i länderna på Balkan, Mellanöstern samt Afghanistan och beskriver hur barnen i 

dessa familjer i asylprocessen tar ett stort ansvar i situationen och försöker skydda sina 

föräldrar. De håller tillbaka sina egna önskningar och behov för att minska kraven på 

föräldrarna under denna svåra tid. Barnen försöker också påverka chanserna till att få stanna i 

Sverige genom att vara duktiga i skolan, uppföra sig korrekt och kämpa hårt för att uppfattas 

som välanpassade. Ascher m.fl. (2010) har i sin studie Mottagandets policy och praktik – 

rekommendationer och åtgärdsområden kommit fram till att det finns stora brister och 

okunskap hos de juridiska ombuden som ska höra barnen i de asylsökande familjerna.     

Migrationsverket antog år 2007 nya riktlinjer för att så långt som möjligt tillsätta särskilda 

barnhandläggare på alla mottagningsenheter. Detta har man enligt författarna i mångt och 

mycket misslyckats med på många mottagningsenheter. Tjänsterna är inte tillsatta och många 

av enheterna har avskaffat barnhandläggarna. Författarna menar att detta kan hota 

rättssäkerheten i asylprövningen för barnen då de inte får möjlighet att redovisa för sina 

särskilda behov och skäl för asyl utifrån barnets bästa i familjens asylprocess. 

Väntan på ett beslut om permanent uppehållstillstånd kan för en asylsökande flyktingfamilj 

bli mycket långvarig och många familjer litar under denna osäkra och otrygga period endast 

till sig själva. Det kan då vara av stor vikt att man får dela sina erfarenheter och problem med 

andra som är i samma situation och får hjälp med att hantera sådant som kan vara nedbrytande 

för en individ eller familjs hälsa och psykiatriska välbefinnande (Björnberg, 2010). 

Eastmonds studie (2010) ser hur föräldrar ofta i ett försök att skydda barnen och stabilisera 

deras situation låter bli att tala med barnen om deras minnen, skrämmande upplevelser, 

asylprocessen och eventuellt avslag och återvändande. Barnen försöker på samma sätt att 

skydda sina föräldrar genom att inte prata om hur de känner och mår i denna väntans tid. 

Tigandet innebär uppenbar risk för att barn som plågas svårt av sina minnen och obesvarade 

frågor lämnas ensamma med sitt lidande. Även i offentliga utredningar har det på senare tid 

redovisats för de risker för ohälsa och samhällskonsekvenser som asylprocessens utdragna 
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osäkerhet innebär: ”En utdragen och innehållslös väntan under tiden är enligt all erfarenhet 

starkt negativt för möjligheterna till senare framgångsrik integration. Risken för ohälsa och 

mänskligt lidande, innebär konsekvenser för samhället, till exempel ökade kostnader för 

sjukvård och komplikationer i samband med återvändande efter avslag på ansökan” 

(SOU2009:19). 

Vid ett avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd väljer familjer ibland att ändå 

stanna kvar i Sverige och leva som gömda. De ser inte någon annan utväg då de annars 

tvingas tillbaka till den skräck de tidigare har upplevt i sitt hemland (Elmeroth & Häge, 2009). 

I regeringens betänkande SOU 2007:34 Skolgång för barn som ska utvisas, har man via 

Migrationsverkets statistik kommit fram till att det kring årsskiftet 2006/2007 fanns mellan    

1 400 och 1 800 barn under 18 år som hölls undan verkställighet av ett avvisningsbeslut. Man 

tror dock att det finns ett stort mörkertal i dessa siffror då barn kan ha lämnat landet utan att 

denna information har nått fram till myndigheterna. Barn som lever gömda har rätt till 

skolgång och hälso- och sjukvård men det är svårt att nå fram med information om detta till 

barn som lever gömda. Det är också av detta skäl svårt att genom forskning få fram 

information om hur dessa barn mår. I SOU-utredningen har man tagit hjälp av 

frivillighetsorganisationer som Rädda barnen, Röda korset och Barnens rätt i samhället för att 

få uppgifter gällande dessa barns förekomst i skola och förskola (regeringen.se). 

I mottagarlandet 

Tillvaron i mottagarlandet har enligt senare forskning en stor inverkan på välbefinnandet hos 

asylsökande barn. Anders Hjern m fl. (1998) studerade flyktingbarns långsiktiga anpassning 

och välbefinnande. De såg att de psykiatriska symptomen cirka sex år efter ankomsten till 

Sverige var mycket mindre vanliga än när barnen just anlänt och gjorde då analysen att de 

flesta barn, även utan hjälp av professionella, har förmåga att återhämta sig. Särskilt tydlig var 

förbättringen när det gällde symtom som sömnstörningar, rädslor och separationsångest. 

I Storbritannien, som är ett föregångsland när det gäller forskning om asylsökande barns hälsa 

och livssituation under asylprocessen, visar forskning (Fazel & Stein, 2002) att de trauman 

barn har varit utsatta för i ursprungslandet gör dem mer sensibla, men att det är faktorer i 

mottagarlandet som avgör barnens psykiska återhämtningsförmåga. Faktorer som försämrar 

barnens möjlighet till återhämtning är enligt samma forskning; depression hos en förälder, 

föräldrars arbetslöshet, separation från förälder, fattigdom och isolering. 
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I studien Mottagandets policy och praktik – rekommendationer och åtgärdsområden (Ascher, 

m fl. 2010) har författarna kommit fram till att de faktorer som är hälsofrämjande för 

asylsökande barn är; föräldrar/familj, skola, fritid och sociala nätverk. Den faktor som har 

allra störst betydelse för barnen är enligt författarnas studie föräldrarna och de bör därför ges 

så bra förutsättningar som möjligt för att de ska klara av att vara stödjande, starka och trygga. 

I de fall föräldrarna till asylsökande barn inte mår bra har den organiserade vardagsaktiviteten 

särskilt stor betydelse. Möjligheter till skolgång, fritidsaktiviteter, nätverksskapande och 

kontakt med släkt och vänner ökar dessa barns välbefinnande.  Enligt Lagerberg och Sundelin 

(2003) kan faktorer som normalt sätt är positivt påverkande, om de inte fungerar på ett 

tillfredställande sätt, bli negativt påverkande och öka risken för utveckling av psykisk ohälsa. 

Påverkande faktorer i barns livsmiljö har även Almqvist (1997) redovisat för efter att ha 

studerat flyktingbarn tre år efter ankomst till Sverige och även hon pekar på att faktorer i 

mottagarlandet, främst kamratrelationer, har större betydelse för ett barns välbefinnande än 

det faktum att barnet tidigare har upplevt traumatisk stress, något som hon dock menar gör 

barnet sårbart. 

Sedan den 1 januari 2002 har asylsökande barn och unga rätt till utbildning, förskola och 

skolbarnsomsorg på samma villkor som barn folkbokförda i Sverige. Asylsökande barn har 

dock inte skolplikt (regeringen.se). Mycket forskning visar att skolan har en stor betydelse för 

de asylsökande barnen i positiv bemärkelse. Eastmond (2010) menar att skolan är den plats 

som genom sina vardagliga rutiner ger barnen en viss förutsägbarhet under den annars så av 

ovisshet och osäkerhet präglade asyltiden. Svensson (2010) har följt 15 asylsökande barn i 

vardagen och menar också hon att skolan är de asylsökande barnens viktigaste vardagsmiljö. 

Här möter barnen andra barn och vuxna och skapar därmed nya relationer och sociala nätverk 

som också ger barnen möjlighet att delta i sammanhang utanför familjens och skolans 

verksamhet. Både Ascher m.fl. (2010) och Björnberg (2010) menar utifrån studier att skolan 

efter föräldrarna, är den näst viktigaste hälsofrämjande faktorn för asylsökande barn på grund 

av att skolan ger en social tillhörighet och är en central källa till återhämtning för dessa barn. 

Författarna anser därför att det är viktigt att barnen får en snabb skolstart. Skolbibliotek och 

vanliga bibliotek visar sig också ha en stor betydelse då många barn vill läsa, göra läxor eller 

låna en dator för att kunna ha kontakt med vänner och släkt på andra orter i Sverige eller i sina 

hemländer. De inhämtar också samhällsinformation de behöver på detta sätt. 

De asylsökande barnens fritidsaktiviteter sker oftast utanför hemmet då trångboddhet och 

ekonomisk utsatthet inte ger barnen möjlighet att ta hem kompisar till ett eget rum för lek. 
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Svenssons (2010) forskning visar att en avgörande faktor för hur pass aktivt barnet är på sin 

fritid beror på var bostaden är belägen och vilken möjlighet det finns till spontana möten med 

andra barn. Hon menar också att begränsade och indragna busskort under kvällar, helger och 

lov ger de asylsökande barnen sämre förutsättningar till fritidsaktiviteter då familjen saknar 

ekonomisk möjlighet till transporter. Då barnen får skollov förlorar barnen den struktur och 

sociala tillvaro som skolan ger och det blir då än viktigare för dessa barn att ha möjlighet till 

aktiviteter utanför skolan. Ascher m.fl. (2010) menar utifrån sin studie att det är speciellt 

viktigt att uppmärksamma flickors behov av fritidsaktiviteter eftersom de många gånger 

glöms bort. 

I en rapport från Allmänna barnahuset har Anders Hjern (2006) skrivit ett kapitel: Att 

förebygga psykisk ohälsa hos flyktingbarn – vad säger forskningen? Vi avslutar vår översikt 

av forskningsläget med ett citat av honom: ”Det finns således inte mycket stöd i forskningen 

för att upplevelser av krig och förföljelse under barndomen utgör en helt avgörande riskfaktor 

för psykisk hälsa och social anpassning för flyktingbarn efter de första åren i det nya landet. 

Den samlade erfarenheten talar snarast för att flertalet får ett förhållandevis gott liv som 

vuxna även utan professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser, om de får chansen att växa 

upp i en trygg och kärleksfull miljö” (Ibid., 2006:33). 

2.2 Presentation av primärstudier 

Flyktens barn – medkänsla, migration och mänskliga rättigheter, en bok skriven av Elmeroth 

och Häge (2009) beskriver författarnas forskning gällande etniska relationer, migration och 

undervisning av nyanlända flyktingar. Författarna menar att det är centralt att reflektera över 

och utveckla förståelse för flyktens familjer, barn, ungdomar och vuxna. De behöver kunniga 

medmänniskor med förmåga till inlevelse. Flyktingarnas erfarenheter ska inte tystas ner. Vi 

ska lyssna till dem, vi ska läsa och skriva om dem. Bokens konklusion analyseras med hjälp 

av det salutogena perspektivet Känsla av sammanhang, KASAM.  

Grundläggande kunskaper gällande flyktingars livsvillkor i ursprungslandet och i exilen ges 

även i boken Att möta flyktingar (Angel & Hjern, 2004). Boken baseras på flera 

forskningsprojekt som författarna genomfört kring flyktingars psykiatriska problematik och 

redogör för innebörden av traumatiska händelser såsom krig, förföljelse, fängelse och 

förtryck. Utifrån fallbeskrivningar beskriver och analyserar författarna även mötet mellan 

flyktingen och Sverige och den psykologiska process som då uppstår när de kommer hit – 

flyktingkrisen. Författarna menar att struktur och en strävan mot normalitet är av största vikt 
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för flyktingbarns välmående och att möjlighet till skolgång är ett viktigt redskap i denna 

strävan. 

I en forskningsrapport från UNICEF-Sverige, Lyssna på oss (Larsson, 2007) har 20 stycken 

barn med uppehållstillstånd i en kvalitativ intervju med öppna frågor beskrivit sina egna 

känslor, upplevelser och erfarenheter under asyltiden. Ett av studiens syften var att föra in 

barnens röster i debatten om den svenska asylpolitiken. Med detta som utgångspunkt 

uppmärksammas faktorer som bör prioriteras för att asylsökande barn ska må bra; 

asylprocessen, mottagandet, skolan, hälso- och sjukvård och boendevillkoren. 

Hur livssituationen kan se ut för asylsökande familjer i eget boende i Västmanland och 

Uppsala län framgår i forskningsrapporten Mellan hopp och förtvivlan – Erfarenheter och 

strategier i väntan på asyl (Lennartsson, 2007). Forskaren har använt sig av flera metoder, 

enkätintervjuer samt djupintervjuer av asylsökande barn och vuxna samt professionella med 

erfarenhet av målgruppen. De intervjuade, både barn och vuxna menar att tillfällen att kunna 

umgås med andra utöver familjen är av stor betydelse men att möjligheten till skolgång är 

avgörande för barnens hälsa. Lennartssons teoretiska utgångspunkter är ett 

kulturvetenskapligt perspektiv, identitet samt etnicitet.  

I Åsa Löwéns (2006) doktorsavhandling Asylexistensens villkor: resurser och problem i 

meningsskapande hos asylsökande barn i Sverige har hon undersökt vad som kan underlätta 

respektive försvåra tillvaron för barn som söker asyl i Sverige och vad barnen gör för att 

skapa sig en meningsfull tillvaro. Forskningen i hennes studie har utgått från intervjuer, 

enkäter, teckningar och journaler från 20 asylsökande barn. I centrum för studien står det 

salutogena, det vill säga det som ger mening i barnens vardag, snarare än det som genererar 

smärta och otrygghet. Hennes slutsatser är att den långa orosfyllda väntetiden på beslutet om 

de får stanna i Sverige eller inte gör så att barnens mentala hälsa försämras. Den viktigaste 

hälsofrämjande faktorn för barnen menar forskaren är skolan. Där får barnen vara sig själva 

på ett sätt de annars inte kan och tankar gällande oroligheter skingras. Hon menar också att 

barnets eget trossystem och Gudsbild påverkar hur de asylsökande barnen hanterar 

situationen. 

I studien Asylsökande barns tankar om hälsa (Ascher & Mellander, 2010) har målsättningen 

varit att låta asylsökande barn och de som finns i deras direkta närhet definiera hälsa och 

beskriva de faktorer som påverkar den. I studien ingick 25 asylsökande barn mellan 6-18 år 
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och 19 av barnens föräldrar. Dessa har intervjuats semistrukturerat. Man har också utfört en 

fokusgruppsintervju där man talat med fyra personer i ett flyktingpsykiatriskt 

behandlingsteam för familjer. Genom studien fann man att föräldrarna är särskilt viktiga för 

barnen under asylperioden och att skolan är den näst viktigaste hälsofrämjande faktorn för 

dessa barn. Forskarna konstaterar att barn har insikt i och kunskap om sin situation. De menar 

därför att Barnkonventionens artikel 12, om barns rätt att höras och påverka beslut som rör 

dem, är högst relevant och måste tillerkännas ökad betydelse. 

Skolan är av största vikt för asylsökande barns psykosociala välbefinnande. Detta beskrivs i 

Skolan i de asylsökande barnens vardag – en kvalitativ studie av Mirzet Tursunovic (2010). 

Hon har intervjuat fem tjänstemän på Migrationsverket, fyra rektorer i kommunala 

grundskolor och tre kommunala tjänstemän samt föräldrar och barn i 18 barnfamiljer. 

Resultatet hon kommer fram till är att samverkan mellan kommunerna, skolorna och 

Migrationsverket inte fungerar tillfredsställande samt att samarbetet och dialogen mellan 

skolor, lärare och föräldrar kan och bör förbättras. Det är viktigt med en öppenhet och 

värdighet gentemot föräldrarna för att de ska känna sig delaktiga och ha förtroende för det 

svenska skolsystemet. 

De ensamkommande barnens situation har Marie Hessle (2009) undersökt i sin 

doktorsavhandling och tioårsuppföljningsstudie Ensamkommande men inte ensamma. Hessle 

har använt sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Hon har intervjuat 100 

ensamkommande barn samt genomfört en registerstudie. Hon menar att kontakter och 

relationer med anhöriga i olika delar av världen är en viktig förutsättning för dessa barns 

välbefinnande. Hon redovisar också för att väntan på asyl endast har varit särskilt påfrestande 

för den grupp som har fått vänta mer än fyra år på besked. Alla ensamkommande asylsökande 

barn kan när de blivit äldre enligt Hessle, berätta om någon ”viktig andre” till exempel en 

lärare, en personal vid barnets boende, en socialsekreterare/kurator eller en präst i en 

församling som de menar har bidragit till deras välmående och öppnat dörrar för dem till det 

svenska samhället. Hennes resultat visade också att barnen med endast några få undantag 

etablerat sig i en gynnsam situation som unga vuxna. 

I artikeln Ensamkommande flyktingbarn måste få stöd (Ascher, 2009) redovisar författaren för 

flera resultat från studier gällande de ensamkommande barnen, huvudsakligen Johansson m.fl. 

(2009) fallstudie från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid 

Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Ascher menar sammanfattningsvis att respekt och 
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omsorg kan begränsa effekten av tidigare upplevda trauman hos asylsökande barn samt att 

faktorer som är hälsofrämjande är; stödjande vuxna och bra sociala nätverk medan faktorer 

som räknas som hälsoförsämrande är främlingsfientlighet, misstänkliggörande och upplevelse 

av våld. 

McCarthy och Marks (2009) artikel Exploring the Health and Well-being of Refugee and 

Asylum Seeking Children baseras på en studie där de studerat faktorer som påverkar 

asylsökande barn som kommit till Storbritannien med eller utan vårdnadshavare. Forskarna 

har utgått från kvalitativa frågor i sina enkäter och intervjuer av 16 asylsökande barn. På 

grund av språksvårigheter uppmanades intervjupersonerna att använda sig av teckningar, 

fotografier och texter för att väl och rikligt kunna beskriva sin situation. Resultatet visar på att 

den största källan till psykisk ohälsa bland barnen enligt dem är väntan på beskedet om asyl 

från Home Office, landets inrikesministerium som bland annat ansvarar för migrationsfrågor. 

Faktorer som genom samhälleliga insatser förbättrar barns livsvillkor under asyltiden menar 

dessa forskare är; förbättrad tillgång till fysisk aktivitet, utbildning av den personal som möter 

de asylsökande barnen, tillgång till klar och tydlig rättshjälp, hjälp med stresshantering, 

möjlighet till utbildning och stöd i att bygga nätverk i det nya landet men också i att hålla 

kontakten med ursprungslandet. 
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Asylprocessen innebär en lång väntan fylld av osäkerhet, otrygghet och vanmakt för de 

asylsökande individerna och deras psykiska hälsa utsätts under denna tid för hårda 

påfrestningar. Få andra individer lever sitt liv under sådan kontroll som de asylsökandena. 

Deras liv regleras under denna period i detalj av olika bestämmelser och regelverk. Från den 

dag en person söker asyl ligger dennes livsöde helt i händerna på någon annan och inte många 

av de asylsökande upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under den så osäkra 

och ogenomskådliga väntetiden som asylprocessen innebär. Vi anser därför att Aaron 

Antonovskys teori om betydelsen av en känsla av sammanhang, som vi nedan presenterar mer 

utförligt är särskilt användbar för att förklara varför barn mår dåligt under asyltiden men ändå 

överlever för att sedan i de allra flesta fall leva ett gott liv trots svåra trauman tidigare i livet. 

3.1 Känsla av sammanhang  

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och prefekt vid Hälsovetenskapliga 

fakulteten, Ben Gurion University of the Negev, Beersheba i Israel. Han utförde år 1970 en 

studie om hur israeliska kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet och bland 

frågorna som ställdes till kvinnorna fanns en som berörde faktumet om kvinnan överlevt 

koncentrationsläger. Denna fråga och resultaten som den gav ledde till att Antonovskys arbete 

som sociolog fick en ny inriktning. 29 % av kvinnorna som överlevt koncentrationslägren 

ansåg nämligen sig själva ha en god allmän psykisk hälsa. Att en kvinna kan gå igenom 

lägrets skräckupplevelser för att sedan under flera år leva som flykting och försöka skapa sig 

ett nytt liv i ett land så präglat av krig och fortfarande ha en fungerande hälsa var en 

iakttagelse som Antonovsky menar vara revolutionerande. Detta faktum fick honom att börja 

formulera den salutogenetiska modellen som först presenterades i boken Health, Stress and 

coping (Antonovsky, 1991). 

Utifrån ett salutogent perspektiv fokuserar man på hur och varför vissa människor synes 

hantera påfrestningar på ett sätt som inte ger de konsekvenser som vanligen förknippas med 

stressorer. Antonovsky menar att människor i livet befinner sig på ett kontinuum mellan 

ytterpolerna hälsa–ohälsa och att vi hela tiden rör oss mellan dessa och han intresserade sig 

för vad det är som gör att vissa människor i livets skiftande skeden rör sig mot den positiva 

polen i kontinuumet hälsa–ohälsa. Han motsätter sig det diktoma synsättet på hälsa som han 

anser främjar kategorisering och in- och utdefiniering av vilka som duger och inte duger. 

Antonovsky menar att om man ser på hälsa som ett kontinuum så innebär det att individer kan 

betraktas vara mer eller mindre friska eller sjuka i olika avseenden. Han menar vidare att 
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uppmärksamhet på faktorer som bidrar till hälsa är lika viktigt, om inte viktigare än de 

faktorer som orsakar ohälsa. 

Antonovsky framhåller att stress och stressorer inte enbart är skadliga och det som är 

avgörande för hur vi rör oss inom kontinuumet hälsa–ohälsa inte är stressoren och dess 

laddning i sig, utan vad vi som individer gör med och av den. Olika omgivningsfaktorer 

påverkar hur individer hanterar stressorer men det är först och främst personliga egenskaper, 

skillnader i motståndskraft och sårbarhet som avgör hur individer påverkas av dessa. Det 

någon upplever som stress och en belastning kan av en annan ses som en utmaning. 

Antonovsky anser att forskningen borde fokusera på faktorer och processer som omvandlar 

stressorer till utmaningar eftersom det synsättet främjar hälsan. 

Antonovsky (Ibid., 1991:12) ställer i sin bok Hälsans mysterium frågan: ”varför hamnar 

människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa – ohälsa, eller vad får dem att röra sig 

mot denna pol, var de än befinner sig vid ett visst tillfälle?”. I ett försök att besvara denna 

fråga utvecklar och beskriver han begreppet känsla av sammanhang (KASAM) i samma bok. 

Han menar att detta är bokens centrala begrepp vilket definieras som ”en global hållning som 

uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit 

till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, att det finns en hög sannolikhet för att saker 

och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (Ibid., 1991:13). 

Antonovsky menar att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom placeringen 

av ens position på kontinuumet hälsa – ohälsa och rörelser mot dess friska pol. 

I en av Antonovskys studier av individer som alla hade gemensamt att de överlevt svåra 

omständigheter med någorlunda hälsa i behåll, kom han fram till att ungefär hälften av 

individerna hade en stark KASAM medan den andra hälften hade en svagare KASAM. Han 

försökte utifrån sitt intervjumaterial finna teman som fanns i den ena gruppen men saknades i 

den andra och han lyckades. Han upptäckte de tre centrala komponenterna i KASAM, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är en kognitiv komponent, som syftar på hur pass mycket man känner att inre 

och yttre stimuli är förnuftsmässigt gripbara, att den information man får är ordnad, 

sammanhängande och tydlig snarare än oordnad, planlös, oväntad och oförklarlig. Innehar 

man en hög känsla av begriplighet förväntar man sig att de stimuli man kommer att möta i 

framtiden är förutsägbara eller åtminstone går att ordna och/eller förklara när de dyker upp. 
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Hanterbarhet, när det gäller såväl den yttre som den inre världen, omfattar känslan av att ha 

resurser som står till förfogande för att på ett adekvat sätt klara de krav som konstant 

bombarderar individer. Det innebär också att kunna definiera vilka resurser som är lämpliga i 

olika situationer, och dessa resurser kan finnas hos personen själv eller hos någon i 

omgivningen som individen har tillit till. Med en hög känsla av hanterbarhet tycker man inte 

livet behandlar en orättvist och man ser heller inte sig själv som ett offer för 

omständigheterna. 

Meningsfullhet är en motivations- eller emotionell komponent. Den syftar på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig mening, att en del av de problem och 

krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och 

entusiasm, är utmaningar att ”välkomna” snarare än belastningar som man mycket hellre vore 

utan. När en individ med hög meningsfullhet ställs inför svåra upplevelser konfronterar 

han/hon utmaningen och söker mening i den för att sedan göra sitt bästa för att med 

värdigheten i behåll klara sig igenom svårigheten. 

De ovan beskrivna komponenterna av KASAM är sammanflätade och står i relation till 

varandra. För att uppnå hög KASAM är det viktigt att ha en varaktig och dynamisk känsla av 

tillit till en begriplig och förutsägbar tillvaro, att resurser finns tillgängliga och att krav som 

ställs känns värda att lägga energi på. Begripligheten ger den förståelse av händelseförloppet 

som är nödvändig för att kunna hantera olika situationer. Tillsammans med hanterbarhet leder 

begriplighet också till känslan av meningsfullhet. Individen blir motiverad att möta 

svårigheterna. Samtidigt faller motivationen om de båda andra komponenterna saknas. Det 

går inte att skapa engagemang om individen inte förstår eller kan påverka sin situation. På 

motsvarande sätt krävs motivation för att orka ta itu med och hantera svåra situationer. 

Enligt Antonovsky är KASAM ett övergripande begrepp som ger svar på frågan i vilken grad 

en människa har förmåga att möta livets ständiga förändringar och utmaningar med en 

upprepad rörelse mot hälsa. KASAM beskrivs kunna urskiljas längs ett kontinuum men kan 

även delas in i svag, måttlig eller stark. Antonovskys teori är att en person som har stark 

KASAM kan definiera livshändelser som mindre stressfyllda, hon eller han kan mobilisera 

resurser för att hantera en stressad situation och har motivationen, önskan och engagemanget 

att hantera stressfyllda händelser. Asyltiden präglas av stressfyllda händelser och för att de 

asylsökande barnen ska kunna mobilisera de resurser som behövs för att hantera situationen är 

det av största vikt att vi klargör vilka faktorer som stärker respektive försvagar barnens 
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KASAM. Antonovsky menar nämligen att en människa som har stark KASAM definierar 

stimuli som ickestressorer, och gör antagandet att han eller hon automatiskt kan klara av 

utmaningen, och att en person med svag KASAM känner precis tvärtom. Han menar vidare 

att en individs KASAM byggs upp under alla de möten med olika stressorer man utsätts för i 

livet, och stressorer i detta sammanhang definieras som "någonting som för in entropi i 

systemet - dvs. en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller 

överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande" (Ibid., 2003:52). När de stressorer vi 

konfronteras med blir begripliga, hanterbara och meningsfulla byggs ett förhållningsätt upp, 

en känsla av sammanhang som bistår individen med konstruktiva resurser och därmed sker en 

rörelse mot den positiva polen i kontinuumet hälsa–ohälsa. 

Asylsökande barn befinner sig under asylprocessen i ett mycket otryggt och kaotiskt skede i 

deras liv. Det är därför intressant att utifrån Antonovskys teori om KASAM undersöka och 

analysera varför barnen upplever ohälsa och hur samhället kan hjälpa och bistå dessa barn till 

möjlighet att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under denna för dem 

mycket svåra tid. Det gäller att begränsa effekterna av de trauman barnen har upplevt och 

upplever men också att stärka det hälsofrämjande i barnens liv. Detta för att de ska få en 

känsla av sammanhang under väntetiden och därmed lättare kunna hantera den omtumlande 

situation de befinner sig i. 
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4. METOD 

Metodkapitlet beskriver den vetenskapliga ansats och metod vi har valt att använda i 

genomförandet av vår studie. Vi redovisar för hur vårt urval av primärstudier gjorts för att 

sedan beskriva vårt analysverktyg, den hermeneutiska cirkeln. Vår studies validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet redovisas sist i kapitlet. Vår diskussion gällande vald metod finns i 

kapitel 6.1. 

4.1 Forskningsdesign 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt att göra en kunskapsöversikt med kvalitativ 

forskningsdesign. Backman (2008) menar att man med en kunskapsöversikt redogör för 

tidigare forskning men att syftet också kan vara att identifiera outforskade områden och i och 

med detta påvisa nya forskningsteman. Han menar vidare att behovet av översikter är stort 

både i dagsläget och i framtiden. Ny vetenskap presenteras ständigt och i en snabb takt och för 

att få all denna forskning överblickbar och integrerad behöver den sammanställas. Segesten 

(2006) beskriver att en kunskapsöversikt bidrar till att kartlägga kunskapsläget inom ett 

område genom att sammanställa och analysera vetenskaplig forskning. Det kan leda till att 

områden som ännu inte berörts av forskning åskådliggörs men också att fakta som kan ha 

verkan på det praktiska arbetets utformning kan framkomma. 

4.2 Vetenskapligfilosofisk position 

Vi har valt att använda oss av hermeneutik i analysen av vårt empiriska material. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att hermeneutik är läran om tolkning av texter och syftar till att 

skapa en förståelse. Den hermeneutiska meningstolkningen utgår från att varje tolkning är unik 

och ger en ny syn på samt berikar ens förståelse av texten. Texten får alltså en ny mening för varje 

tolkning som görs. Vår tolkning av våra primärstudier stärkte vår förförståelse gällande barnens 

utsatthet men gav oss även nya kunskaper då vi upptäckte skillnaden i samhällsstöd mellan de 

ensamkommande barnen och de som ankommer tillsammans med vårdnadshavare. 

Hermeneutiken menar att det inte går att göra en tolkning förutsättningslöst på grund av att vi 

alltid har med oss en viss förförståelse som man inte kan bortse ifrån. Hur denna förförståelse 

påverkar och avgränsar möjligheterna i de svar man får på de egna formulerade frågorna är något 

man ska beakta (Ibid., 2009).  

4.3 Metod för litteratursökning och urval 

I studiens inledningsfas genomförde vi litteratur- och artikelsökningar på databaserna Social 

Services abstracts och Sociological abstracts via Högskolan i Gävles bibliotekssida. Vi har 

även använt Högskolan i Gävles bibliotekskatalog HIGGINS, den nationella söktjänsten 
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LIBRIS och Internetsökmotorer som Google Scholar. De sökord vi har använt oss utav är: 

asylsökande barn, ensamkommande barn, refugee children, asylum seeking children, 

unaccompanied children. Vi fann att aktuell forskning företrädesvis fokuserar på de 

ensamkommande barnen och att det var svårt att finna forskning gällande barn som flyr 

tillsammans med sina föräldrar. Sammanfattningarna/abstracts på den litteratur vi fann genom 

denna sökning lästes och därefter sorterades litteraturen efter relevans utifrån syftet med vår 

kunskapsöversikt. Vi fann återkommande namn på framstående forskare som har publicerat 

ett flertal avhandlingar, rapporter och artiklar vilket hjälpte oss att komma vidare i sökningen 

efter relevant litteratur genom de referenser de använt sig utav. För att ge en så bred bild som 

möjligt utav vårt valda forskningsområde sökte vi forskning som utgår från barnens, både 

ensamkommande och barn som kommit med familjen, föräldrarnas och de professionellas 

utsagor. Vår första urvalsprocess resulterade i 16 primärstudier, efter genomläsning av dessa 

och utifrån vår studies syfte och frågeställningar valdes slutligen 10 primärstudier ut vilka vi 

tidigare har presenterat under kapitel 2.2. Dessa studier valdes på grund av att de är skrivna av 

framstående forskare inom området och har refererats i många andra stora studier. Studierna 

ger en bred och väl beskrivande bild av området asylsökande barn.     

4.4 Analysverktyg 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller den hermeneutiska cirkeln (se figur 1) som ett viktigt 

begrepp inom hermeneutiken. Cirkeln har varit vårt analysverktyg för att tolka och förstå vår 

empiri gällande faktorer som påverkar de asylsökande barnen. Vår samlade förförståelse när 

det gäller asylsökande barn har vi båda erhållit genom arbetslivserfarenheter och utbildning 

och vi har en god insikt i hur livet för barn som har sökt asyl i Sverige kan te sig. Denna 

förförståelse kan ha påverkat oss som forskare i arbetet med studien och gett tolkningar och 

resultat som överensstämmer med vår förförståelse en mer framträdande plats. När man tolkar 

något hermeneutiskt är det av största vikt att man är medveten om den förförståelse man har 

och att den kan påverka den tolkning man gör (Larsson, 2005). Vår förförståelse beträffande 

de asylsökande barnens livssituation bekräftades inom vissa områden, till exempel vikten av 

skolgång, men i vår studie såg vi även hur de asylsökande barnen som anländer tillsammans 

med vårdnadshavare glöms bort då de vuxnas behov ses som primära vilket fördjupade vår 

förförståelse.  
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Figur 1. Hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008:212). 

                                                                                                                                    

Denna cirkulära process hjälpte oss att i en dialog med texten utveckla vår förståelse vilket 

också innebar att vår redan befintliga förförståelse fördjupades.  För att komprimera, 

systematisera och ordna vårt intervjumaterial använde vi oss utav metoden kodning. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009:217) innebär kodning: ”att man knyter ett eller flera nyckelord 

till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande”. Vi noterade vissa 

ord och teman med hjälp av en färgkod utifrån ett förutbestämt kodningsschema som 

detaljerat beskrev vilka företeelser som skulle kodas och hur. Vår utgångspunkt vara att 

faktorer som benämndes som försämrande eller främjande för barnens psykosociala hälsa 

skulle färgmarkeras. Denna kodning var ett steg mot vår kategorisering där vi reducerade 

färgmarkerade textenheter till några få enkla kategorier (teman). Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver hur man under hela kategoriseringsprocessen löpande frågar sig och noterar under 

vilka kategorier textens data skall sorteras in, och hur denna kategorisering då strukturerar och 

reducerar stora mängder intervjumaterial och ger en överblickbar bild av materialet som skall 

analyseras. Ur de tolkningsmönster som framkom när vi ställde frågor till och tolkade tidigare 

forskning inom området asylsökande barn utkristalliserades teman. Vi såg till exempel hur 

boendet verkade påverka möjligheten till nätverksskapande för de asylsökande barnen och hur 

skolan gav dem möjlighet till kontakter med fritidsaktiviteter. Fyra teman skapades; 

asylprocess och mottagande, boende och sociala nätverk, hälsa och sjukvård samt skola och 

fritid. Dessa teman har vi med hjälp av den hermeneutiska cirkeln relaterat till varandra för att 

utifrån vår förförståelse och valda teori skapa en tolkning av helheten och nå en vidare 

förståelse.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet        

Inom forskning menar man att validitet påvisar om man i sin studie studerar det man avser att 

studera (Kvale, 1997). För att realisera detta har vi i vår uppsats genomgående under 
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skrivandets gång återkopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar för att kontrollera att vi 

verkligen undersöker det vi avser att undersöka. Vi har kritiskt granskat, bearbetat och 

noggrant kontrollerat det material som vi använt oss av i studien för att på så sätt motverka en 

snedvriden tolkning av resultatet. Utifrån den valda metoden och med vår medvetenhet om 

vår förförståelse och om alternativa tolkningssätt, anser vi att vi studerat det vi avsett studera i 

vår studie. 

Reliabilitet innebär att säkerställa pålitligheten i en studie. Har en undersökning hög 

reliabilitet är resultaten tillförlitliga och man skulle få samma resultat om man gjorde studien 

igen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi är två personer som har utfört denna studie, det innebär 

att vi båda har granskat samma material och hela tiden kunnat överlägga och jämföra de 

resultat vi kommit fram till. En fara är dock att vi i vårt selektiva urval kan ha valt information 

som stödjer vår egen ståndpunkt, som är den att de asylsökande barnen lever i en mycket 

utsatt situation. 

Generaliserbarhet handlar om till vilken grad en studies resultat kan generaliseras, huruvida 

det nya resultatet är allmängiltigt och hur säkra vi kan vara på att det vi finner i studien kan 

gälla en hel population (Backman, 1998). Resultaten i denna studie inte är unika utan stämmer 

väl överens med tidigare forskning inom området. Vi drar därför slutsatsen att resultaten är 

rimliga, relevanta och analytiskt generaliserbara vilket enligt Kvale (1997:210) innebär att 

man ”gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation”. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

I resultat- och analyskapitlet nedan kommer vi att beskriva de resultat som framkommit 

utifrån våra primärstudier. De presenteras utifrån de fyra valda teman vi funnit mest 

framträdande. 

- Asylprocess och mottagande  

- Boende och sociala nätverk 

- Hälsa och sjukvård 

- Skola och fritid 

Varje tema innehåller två begrepp som vi vid genomläsning av vår empiri såg relatera till 

varandra. Vi är väl medvetna om att vårt första tema asylprocess och mottagande är 

omfångsrikt och ibland innefattar begrepp som behandlas i andra teman. Efter varje tema görs 

en kort sammanfattning av de centrala delarna och därefter följer vår analys, även den 

temavis, av resultatet utifrån vårt valda teoretiska perspektiv KASAM. 

5.1 Asylprocess och mottagande  

När man i Sverige talar om trauman hos asylsökande åsyftar man ofta de upplevelser 

individen har haft innan han/hon anlände hit men asylprocessen i sig är även den 

traumatiserande och särskilt för barnen (Löwén, 2006). 

Känslan av frihet har stor betydelse för asylsökande barns upplevda hälsa och välbefinnande, 

speciellt i början av asylperioden när man nyligen har lämnat ursprungslandet och anlänt till 

mottagarlandet. Man har stora förhoppningar inför framtiden och särskilt de barn som har levt 

under omedelbara och påtagliga hot på grund av krig, väpnade konflikter eller förföljelse mår 

bra av denna frihetskänsla (Ascher & Mellander 2010). Även Löwén (2006) och Angel och 

Hjern (2004) beskriver hur denna första tid av väntan ofta upplevs som positiv men att de 

känslorna är svåra att vidmakthålla och ganska snart ersätts av känslor av osäkerhet och 

otrygghet som börjar tära på de asylsökande individerna. Möts man dessutom av ett avslag på 

sin ansökan om uppehållstillstånd växer oron och känslor av besvikelse och stark ångest 

väcks. Ofta ser man ingen utväg ur sin problematiska situation.  

”Väntan präglar förmodligen den asylsökandes liv mer än någonting annat. Man väntar på 

utredningar, på besked, på information och på verkställighet” (Lennartsson 2010:32). Hennes 

resultat utifrån kvalitativa intervjuer är att introduktion, information och mottagande är 

mycket viktigt och att den otrygga väntetiden alltid upplevs som mycket påfrestande på barn 

och ungdomars hälsa. Kan däremot information fås gällande var i processen man befinner sig 
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och när ett eventuellt besked kan fås minimeras denna påfrestade ovisshetskänsla 

(Lennartsson, 2010). 

”Väntan är som en tung ryggsäck att bära” menar ungdomarna i Larssons (2007:11) rapport. 

Ungdomarna menar att det är oerhört svårt att inte kunna planera för framtiden. De berättar att 

deras upplevda känsla av trygghet när de först anlände till Sverige snart förbyttes mot ångest, 

rädsla och otrygghet. Bristande information, att inte få känna sig delaktig och frustrationen 

över att inte få någon förklaring till de långa väntetiderna på beslut hade upplevts som mycket 

påfrestande. När de väl fick beslutet upplevde de att en orättvis och slumpmässig bedömning 

gjorts. Hon ger ett exempel: ”De kan inte förstå hur asylsökande personer som missköter sig, 

och som varken anstränger sig för att lära sig språket eller försöka anpassa sig kan få 

uppehållstillstånd före dem. Detta gör att de upplever asylprocessen som orättvis och det 

förstärker deras egen känsla av att vara ifrågasatt och misstänkliggjord” (Ibid., 2007:14). 

Frustration på grund av den bristfälliga informationen under asylprocessens gång är något 

som hela tiden återkommer i primärstudierna. Enligt Tursunovic (2010) hänvisar 

Migrationsverket och kommunala tjänstemän till varandra i fråga om informationen till 

asylsökande. Det visar sig också att informationen ibland hamnar mellan stolarna då de 

inblandade tror att den andre parten informerar. Hon ser också det problematiska i att man 

ibland överlåter informationsansvar på släktingar och grannar då det är svårt att nå ut med 

information till individerna själva. Detta menar forskaren innebär en stor risk för missförstånd 

och därmed ökad ohälsa hos de asylsökande (Ibid., 2010). Detta citat från Ascher och 

Mellanders (2010:225) studie beskriver väl hur asylsökande själva får ansvara för att 

informationen från Migrationsverket översätts så att de förstår: ”När Migrationsverket skickar 

brev till henne så är de alltid på svenska. Hon går då till kassörskan på ICA som översätter 

till engelska som modern som tur är förstår”.  

Ascher (2009) betonar hur viktigt ett bra mottagande i mottagarlandet är för att bibehålla 

barnens hälsa. Barnen i studien hade inte goda erfarenheter utan upplevde att de kände sig 

ifrågasatta och misstrodda på grund av att de hela tiden behövde bevisa och förklara vem de 

var, hur gamla de var och var deras anhöriga fanns. Ascher menar att dessa barn behöver 

mötas av omsorg, kärlek, kunskap och respekt för att inte barnets förtroende för sin 

omgivning ska skadas. 

När asylsökande barn och ungdomar i McCarthy & Marks (2010) brittiska studie blev 

tillfrågade om vad som gör livet svårt och framkallar oro för dem under asyltiden var ovisshet 
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svaret. Det faktum att de eventuellt inte skulle få stanna i Storbritannien utan kanske tvingas 

återvända till sitt ursprungsland var en stor källa till ångest och oro både för de 

ensamkommande barnen och för de som kommit tillsammans med en vårdnadshavare. De 

menade alla att kortare väntetid och adekvat information till dem och familjen under tiden de 

väntade avsevärt skulle ha förbättrat deras välbefinnande (Ibid., 2010). När de nordiska 

länderna avhandlade skälen till att barn drabbades av uppgivenhetssyndrom kom de fram till 

att asylprocessen var en av de viktigaste orsakerna till att barnen blev sjuka (Elmeroth & 

Häge, 2009). 

Ascher och Mellander (2010) menar att denna tid av väntan, denna existentiellt och 

identitetsmässigt osäkra situation, som för familjer ofta upplevs som skillnaden mellan liv och 

död är starkt negativt påverkande på barns hälsa och välbefinnande. Detta att asylprocessen är 

svårgenomskådlig och otrygg minskar föräldrarnas känsla av att kunna påverka sina barns liv 

och detta medför att föräldrarnas förmåga att vara starka och trygga för sina barn försvagas. 

Även Elmeroth och Häge (2009) menar att de långa och svårförståeliga handläggningstiderna 

ytterligare blir en påfrestning på relationerna i en familj. Flykten har tagit mycket kraft från 

familjen och när de har undkommit den mest överhängande faran släpper föräldrarna fram sin 

rädsla och ångest efter att under lång tid ha kämpat med att upprätthålla sin styrka inför 

barnen. I många fall får då barnen ta mycket mer ansvar än normalt. Barnen får ofta tolka i 

viktiga samtal mellan föräldrarna och myndigheter vilket förstärker den ansvarstagande 

vuxenroll som barnen har placerats i. Dessa ”vuxenbarn” som författarna benämner dem har 

inte getts möjlighet till att bearbeta det som har varit och prognosen för deras framtida 

psykiska hälsa är dålig om de inte tillåts släppa taget och låta sorg och ångest få bli ett steg 

mot tillfrisknande. I Hessles (2009) studie av ensamkommande ungdomar visade det sig att 

väntetiden inte hade upplevts problematisk. Hon skriver: ”Med få undantag visar det sig att 

varken boendealternativ eller väntetiden i sig har varit särskilt påfrestande för denna grupp 

av ensamkommande barn/ungdomar. För det fåtal som fått vänta mer än fyra år har dock 

väntetiden på ett positivt besked varit mycket plågsam” (Ibid., 2009:146). 

De som klarar asylprocessen bäst är enligt Lennartssons studie (2007) de som från början 

innehaft en stark självkänsla, positiv inställning, sociala nätverk och en aktiv fritid. Hennes 

studie visar också på vikten av att försöka leva ett normalt liv under väntetiden då det ger en 

känsla av trygghet och stabilitet. Det vanligaste svaret på vad ungdomarna själva trodde 

kunde förbättra deras hälsa under asyltiden var just att försöka leva ett vanligt liv. 
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Sammanfattning - Asylprocess och mottagande 

Vi ser hur asyltiden i sig kan vara traumatiserande, särskilt för barn. En diskrepans kan 

urskiljas i studierna då viss forskning menar att ett barns egenskaper och upplevelser innan 

flykten är av största vikt för dess framtida välmående medan annan menar att det endast är 

faktorer i mottagarlandet som spelar roll. Vi ser tydligt hur den osäkra väntan under den 

svårgenomskådliga och svårförståeliga asylprocessen, samt de långa handläggningstiderna 

innebär påfrestningar på de asylsökande barnens hälsa. Processen ses även som en av de 

viktigaste orsakerna till att barn drabbas av uppgivenhetssyndrom. Intressant är dock att 

Hessles studie om ensamkommande barn visar att endast ett fåtal upplevt denna väntan som 

problematisk. Ett bra mottagande i ankomstlandet samt adekvat information under processens 

gång är av stor betydelse för att minska ovissheten.  

Föräldrars psykiska ohälsa under asyltiden får många asylsökande barn att axla ansvaret för 

familjen och riskerar i och med detta att få psykiska besvär då deras behov av stöd inte 

uppmärksammas. Vi ser också hur många av de asylsökande barnen känner sig misstrodda av 

myndighetspersoner då de ständigt måste bevisa vilka de är och slåss för sina lagstadgade 

rättigheter. Strävan mot normalitet och att försöka att leva ett så vanligt liv som möjligt under 

asyltiden inger en trygghet och stabilitet i den annars så otrygga tillvaron.  

 5.2 Boende och sociala nätverk 

Asylsökande kan välja mellan två boendeformer under asyltiden i Sverige, anläggningsboende 

(abo) eller eget boende (ebo). Abo är ett boende som anordnas och drivs av Migrationsverket 

och ebo innebär att de asylsökande väljer att bo hemma hos släkt eller vänner under tiden de 

väntar på besked om uppehållstillstånd. Migrationsverkets enda egentliga krav på de som 

väljer ebo som boendeform är att de asylsökande har en adress där myndigheten kan nå dem. 

När familjer väljer ebo innebär detta ofta att de bor på en liten yta i få rum. Detta påverkar 

barnens sociala nätverk då de inte kan ta hem kamrater eller göra läxor i lugn och ro. Det är 

också svårt för dessa barn att skapa sig den trygghet som ett eget hem innebär. Ascher och 

Mellander (2010) menar att de asylsökande barnens boendevillkor påverkar barnen genom de 

olika förutsättningar och begränsningar bostadsorten kan innebära och hur möjligheten att 

integreras i det nya samhället ser ut och ger exempel: ”En del barn beskriver långa resor till 

skolan. Sherbel har långt till den fritidsgård där hans kusin och en del vänner brukar gå. 

Andra barn som bor i små samhällen skulle vilja delta i fritidsaktiviteter som inte finns 

tillgängliga på orten” (Ibid., 2010:224). 
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De flesta asylsökande vill bo i städer eftersom de förknippar mindre orter med tristess, 

enslighet och ett samhälleligt utanförskap (Lennartsson, 2007). Familjer som bott i stora 

städer i ursprungslandet upplever det som mycket svårt när de under väntan på asyl placeras i 

små samhällen långt ifrån centralorter. I en rapport berättar de intervjuade ungdomarna om 

hur svårt det kan vara med boendet för asylsökande. Det största problemet är bostadsbristen 

som en av de intervjuade ungdomarna beskriver det: ”De första åren var jättesvåra! Vi 

flyttade hela tiden” (Larsson, 2007:18). De berättar om hur de hyrde illegalt med höga hyror, 

utan garantier eller säkerhet, ofta i andra eller tredje hand och utan uppsägningstid. Detta 

påverkade hela familjen negativt och de kände att denna osäkerhet beträffande boendet 

förstärkte känslan av otrygghet, oro, rädsla och ofta ledde till likgiltighet och passivitet 

(Larsson, 2007). Problematiken kring att de asylsökande ofta byter bostad och inte har någon 

fast adress under längre tid tar också Tursunovic (2010)  upp i sin studie. Hon har efter att ha 

intervjuat tjänstemän på Migrationsverket kommit fram till att barnen riskerar att försvinna ur 

samhällssystem på grund av att man från myndigheters håll är osäker på var barnen bor. ”Det 

faktum att asylsökande inte bor på den angivna adressen kan ha komplikationer på barnens 

skolgång för plötsligt kan vi se att barnen går i skolan någon helt annanstans” (Tursunovic, 

2010:157).  

Henry Ascher (2009) pekar på att boendet tillsammans med sociala nätverk och skola är 

viktiga hälsofrämjande faktorer för ensamkommande asylsökande barn. Han menar att dessa 

barn behöver ett bra boende för att få möjlighet att bygga upp ett nytt stödjande socialt 

nätverk. Barns befintliga sociala nätverk och stöd sätts ur spel när barnet tvingas lämna 

ursprungslandet och att det är av största vikt att nya stödjande nätverk skapas särskilt om 

barnens föräldrar mår dåligt eller om barnen kommit utan vårdnadshavare (Angel & Hjern, 

2004). För att få möjlighet till att skapa nya nätverk är det viktigt att de asylsökande själva 

kan påverka var någonstans och hur de vill bo. Elmeroth och Häge (2009) menar också de att 

asylsökande barn behöver ett socialt stöd av ett upparbetat nätverk men att det inte bara 

innebär fysisk närvaro av andra människor. Genuin omtanke och upplevelse av att andra 

människor finns runt omkring för att stötta, lyssna, se och respektera är av största vikt för att 

dessa barn ska känna sig omtyckta, värdesatta och omhändertagna. 

Intervjusvaren i Aschers och Mellanders (2010) studie visar att de asylsökande barnen ser 

familjen och särskilt föräldrarna som den mest betydelsefulla faktorn för att de ska må bra och 

att föräldrarna innebär en hälsofrämjande och skyddande funktion på flera olika sätt. 

Intervjusvaren i deras studie beskriver detta: ”Barnen uttrycker stor tillit till föräldrarna och 
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deras förmåga att bedöma vad som är bäst för dem. Det är till dem barnen går om de mår 

dåligt” (Ibid., 2010:227). 

Möjligheten att kunna söka upp anhöriga i olika delar av världen och därigenom vårda dessa 

relationer ser flera av de ensamkommande barnen och ungdomarna i Hessles (2009) studie 

som avgörande och mycket viktigt för deras välbefinnande. Detta var något som de 

intervjuade i McCarthy & Marks (2010) studie också menade var mycket viktigt, särskilt de 

barn och ungdomar som kommit ensamma till Storbritannien. De menade att hjälp med att 

kontakta och söka efter de anhöriga i ursprungslandet är en förutsättning för att de ska kunna 

må bra. Många av barnen har också en relation till Gud och ber honom om hjälp i beslutet om 

permanent uppehållstillstånd och råd i andra livsfrågor (Löwén, 2006). 

Sammanfattning - boende och sociala nätverk 

De asylsökandes boendesituation påverkar deras hälsa och levnadsvillkor ur många olika 

aspekter. Många familjer flyttar ofta under asyltiden på grund av osäkra boendevillkor vilket 

kan medföra att barn ibland försvinner ur samhällssystemen. De familjer som väljer 

boendeformen ebo väljer samtidigt att förlita sig på andra än professionella när det gäller 

information från och kontakter med myndigheter.  Asylsökande familjer får ofta bo i få rum 

och på liten yta vilket har till följd att det blir svårt för familjemedlemmarna att leva ett 

normalt liv. Barnen kan inte låta kamrater följa med hem för att leka och får heller ingen 

möjlighet till lugn och ro för till exempel skolarbete. Boenden utanför centralorter associeras 

med ensamhet och utanförskap och de asylsökande vill helst bo i stora städer med större 

möjligheter till nätverksskapande. Nätverk med stödjande individer som kan ersätta de som 

lämnats i ursprungslandet är särskilt viktigt för barnens välbefinnande, särskilt för de barn 

som kommit utan vårdnadshavare. Dessa barn behöver även stöd i att söka anhöriga runt om i 

världen för må bra eftersom asylsökande barn ser familj och särskilt föräldrar som en mycket 

betydelsefull faktor för deras välmående. För att få möjlighet till detta skapande av nya 

nätverk behöver asylsökande själv kunna påverka var någonstans i landet de vill bo och på 

vilket sätt. Asylsökande barn har ofta en relation till Gud och ser honom som någon som kan 

ge svar på frågor och funderingar. 

5.3 Hälsa och sjukvård 

Hoten mot de asylsökande barnens hälsa är många. Lennartsson (2007) har i sin kvalitativa 

studie utifrån enkätintervjuer samt djupintervjuer av asylsökande barn och vuxna samt 

professionella med erfarenhet av målgruppen kommit fram till att både biologisk bakgrund, 
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hälsoläget innan man anlände till Sverige och hur flykten och mottagandet gick till påverkar 

de unga asylsökandes hälsa. Hon redovisar för vad som främjar de asylsökande ungdomarnas 

hälsa; klara och tydliga besked i asylprocessen, möjlighet att kunna planera och påverka sin 

egen framtid, respektfullt bemötande, vägledning i samhället samt att ha en egen plats och få 

möjlighet att skapa nya nätverk. Löwén (2006) anser att man för att stödja asylsökande barn 

även bör förbereda dem på ett avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och ge dem 

redskap till att hantera en sådan eventuell situation. I sin forskning har hon gått igenom många 

barnpsykiatriska journaler och inte funnit något exempel på att man talat med asylsökande 

barn gällande detta. 

Enligt Angel och Hjern (2004) är psykisk ohälsa den mest förekommande sjukdomsdiagnosen 

hos gruppen asylsökande barn tätt följt av karies och fetma. I de flesta undersökningar 

framkommer också att barnen har sömnsvårigheter, separationsångest, är ängsliga och 

nedstämda. Många av de asylsökande barnen är också traumatiserade på grund av en eller 

flera traumatiska händelser tidigare i livet och lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Föräldrarna är särskilt viktiga för att minska barnens traumasyndrom. De finns där för att 

trösta barnen när de drömmer mardrömmar och ligger ofta tillsammans med barnen för att de 

ska våga somna (Ascher & Mellander, 2010). 

De asylsökande barnen har samma rätt till sjukvård som alla andra barn i Sverige. Larssons 

(2007) intervjuer med asylsökande barn vittnar dock om hur barnen blivit nekade när de sökt 

vård på vårdcentralen och detta har upplevts kränkande. De har även blivit hänvisade till 

akutmottagningen trots att symptomen inte varit av akut karaktär. Ett barn berättar: ”De 

frågade efter personnummer och jag hade inget, då sa de att det inte går” (Larsson, 2007:20). 

Flera av barnen påtalar även att många i deras närhet känt sig ignorerade och 

misstänkliggjorda av vårdpersonal när de sökt vård. Detta är oroväckande eftersom den 

barnpsykiatriska vården är en mycket viktig funktion för de asylsökande barnen. Barn som 

mår dåligt känner skuld över att ligga sina föräldrar till last och låter därför bli att berätta för 

föräldrarna hur de egentligen mår. Föräldrarna lider ofta själva av psykisk och fysisk ohälsa 

på grund av tidigare upplevelser och brister därför i föräldrarollen och barnen blir de 

omhändertagande och axlar rollen som ansvariga för familjen (Larsson, 2007).  

Familjer kan tjäna på att någon är psykiskt sjuk under asylprocessen. Detta beskrivs: ”Att inte 

vara frisk innebär självfallet många problem men kan för de asylsökande innebära att de 

beviljas uppehållstillstånd på humanitära grunder. Detta faktum att man kan få PUT om man 
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ar tillräckligt (psykiskt) sjuk skulle kunna tänkas medföra en ambivalens för främst 

föräldrarna” (Löwén, 2006:125). I de fall föräldrarna gör allt för att både barnen och de 

själva ska bli friska riskerar familjen att inte får stanna medan den möjligheten finns om de 

agerar mer passivt (Ibid., 2006).  

Sammanfattning - hälsa och sjukvård 

Många av de asylsökande barnen lider av psykisk ohälsa med ångest och depression som 

följd. Detta medför att barnen kan ha svårt för att sova och att de har mardrömmar. Dessa 

mardrömmar påverkar hela familjer negativt då de orsakar sömnstörningar. De asylsökande 

barnen kan också på grund av tidigare trauman ha PTSD och behöva vård för detta. I de fall 

barnens föräldrar dessutom lider av psykisk ohälsa blir det en försämrande faktor för barnen 

då de föräldrarna ofta brister i förmågan att uppmärksamma barnens behov av stöd och vård. 

Barnen undviker att belasta föräldrarna med berättelser om hur de mår eftersom de tror att det 

väcker skuldkänslor hos föräldrarna. Den barnpsykiatriska vården är en mycket viktig 

funktion för de asylsökande barnen med psykisk ohälsa då de behöver tala med professionella 

om sina problem och sin situation. Barnen blir ibland nekade när de söker hjälp på en 

vårdcentral på grund av oklarheter i regelsystemet och upplever denna behandling som 

mycket kränkande. Psykisk ohälsa hos en familjemedlem kan innebära större möjlighet till 

PUT på grund av humanitära skäl, det kan göra föräldrar osäkra på hur de ska agera i frågan 

om vårdval för dem själva och för barnen.  

5.4 Skola och fritid 

I Ascher och Mellbergs (2010) studie framhålls skolan som den näst viktigaste 

hälsofrämjande faktorn efter familj/föräldrar. Då barnen lever i en annars osäker och otrygg 

vardag gör skolan tillvaron strukturerad och förutsägbar vilket för barnen medför en känsla av 

trygghet. I förskolan och skolan finns en fredad plats, en plats där plågsamma tankar kan 

hållas borta och ersättas med lek och arbete. Där finns också trygga mänskliga relationer som 

kan bygga upp barnets förtroende för omvärlden (Elmeroth & Häge, 2009).  Lärarna ses av 

barnen som alternativa vuxna. De förmedlar trygghet, blir ställföreträdande föräldrar som 

avlastar de biologiska och de introducerar barnen i hur det svenska samhället fungerar 

(Löwén, 2006). Personal inom flyktingpsykiatrin menar att skolan fyller många fler 

funktioner utöver strukturen, den ger barnen ett socialt sammanhang och en social arena med 

möjlighet att få vänner och bygga upp nya viktiga sociala nätverk (Ascher & Mellberg, 2010). 
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I Tursunovics (2010) studie har hon uppmärksammat att de ensamkommande barnen har 

bättre förutsättningar att få gå i skolan i förhållande till de asylsökande barnen som kommit 

tillsammans med en vårdnadshavare. Hon menar att detta beror på att barnen i en asylsökande 

familj får förlita sig på att föräldrarna tillvaratar barnens intressen och att deras behov 

kommer i skymundan då föräldrarnas behov ses som primära. För att föräldrarna ska kunna 

vara behjälpliga i detta måste de ha kunskap om hur det svenska skolsystemet och samhället 

fungerar. ”Kommunala tjänstemän anser att det är Migrationsverkets ansvar att informera 

asylsökande om skolgången och därför går ingen från kommunen till introduktionen för att 

prata om skolan” (Ibid., 2010:156). Information mellan skola och föräldrar fungerar enligt 

henne dåligt trots vetskapen om att denna dialog är av stor betydelse för de asylsökande 

barnen. Det framkommer också att det är betydelsefullt för barnen att så snart som möjligt få 

börja i skolan då den innebär struktur, ordning, stabilitet och en meningsfull vardag. En 

mamma i studien beskriver: ”Utan skolan var vi olyckliga men när de fick skolan vi blev 

lyckliga” (Tursunovic, 2010:158). Larsson (2007) har även hon utifrån intervjuer med 

asylsökande barn kommit fram till att det är betydelsefullt att de börjar i skolan omgående då 

de annars lätt hamnar i en situation av håglöshet och monotoni. Skolan möjliggör även 

etablering av nya sociala nätverk samt kontakter med aktiviteter efter skoltid. I Ascher och 

Mellanders (2010) studie avspeglas vikten av skolgång hos barnen då alla barnen ville ha 

längre skoldagar och kortare skollov. 

Skolans betydelse för asylsökande barns hälsa och välbefinnande beskrivs i flera studier. 

Skolan förmedlar kunskaper och ger verktyg för att skapa trygghet, självkänsla och 

framtidshopp samt erbjuder en plats där kreativitet och lek är tillåtet (Lennartsson, 2007, 

Löwén, 2006).  När det gäller de ensamkommande barnen menar också Johansson (citerad i 

Ascher, 2009) att skolan är en viktig hälsofrämjande faktor.  

Även Angel och Hjern (2004) beskriver hur viktig skolan är för barns struktur och normalitet, 

speciellt för de barn som har föräldrar med psykisk ohälsa. Författarna ifrågasätter dock hur 

bra rustad skolan är för att kunna ta hand om dessa barn från familjer med en historia av krig 

och flykt. Barnens föräldrar har förhoppningar på den svenska skolan och litar på att barnen 

nu ska förverkliga deras drömmar om en bra utbildning. Barnen kommer lätt i kläm i den 

svenska skolan och det är viktigt hur de mottas och ges möjlighet till att förstå svenska 

normer, värderingar och regler som eventuellt går helt emot det de är vana vid och skolan kan 

bli ”en stimulerande tillflyktsort eller ett fängelse” beroende på hur väl detta fungerar (Ibid., 

2004:236).  
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I Storbritannien som har ett annat skolsystem än Sverige var många av de intervjuade 

asylsökande barnen i McCarthy & Marks (2010) studie mycket bekymrade över att de inte 

hade möjlighet att studera och delta i skolaktiviteter. På grund av deras problematiska 

ekonomiska situation hade de inte möjlighet att få ekonomiskt stöd till studier på grund av 

deras asylstatus. De menade att detta var ett stort hinder i deras försök att få ett bra liv i det 

nya landet. Hessle (2010) menar att skolgång är en viktig aktivitet, inte minst för att den också 

i vid mening innefattar möjlighet till vidareutbildning och därmed ett framtida arbete. När hon 

i sin studie intervjuat barn som kommit ensamma till Sverige har det visat sig att: ”Oavsett 

hur målinriktat rak eller motgångsfylld och krokig vägen varit till etableringen, framhåller de 

skolans stora betydelse i deras liv där enskilda lärares stora engagemang och stöd har haft 

avgörande betydelse för dem under deras gymnasieår och eventuella fortsatta studier” 

(2010:119).  

Kamrater framhåller många barn i Ascher och Mellanders (2010) studie som viktiga för att de 

ska må bra. De menar att svåra tankar och problem som osäkerhet om framtiden avleds av 

roliga lekar tillsammans med vänner. De beskriver: ”Många pojkar lyfter fram fotboll som 

något som får dem att må bra. En del beskriver fotbollen som ett sätt att koppla av och 

glömma rädsla och osäkerhet för en stund” (Ibid,. 2010:229). Föräldrar i studien gör också 

gällande att barnen blir lugnare och sover bättre efter att de har träffat vänner och haft roligt. 

Samma studie visar att asylsökande barns möjligheter till fritidssysselsättning påverkas av 

både omgivningen och boendeförhållandena och även familjens ekonomiska förutsättningar 

att till exempel tillhandahålla busskort till barnen. Många barn mister möjligheten till att 

medverka i fritidsaktiviteter på kvällar och helger på grund av att busskorten man får genom 

skolan inte gäller då. 

Sammanfattning - skola och fritid 

Skolan medför möjligheter till en strukturerad vardag för de asylsökande barnen i den annars 

så oordnade tillvaron som asyltiden innebär. Skolan motverkar passivitet och ger barnen 

kunskaper och verktyg för att skapa trygghet och framtidshopp. Lärarna är viktiga personer 

för barnen då de ofta blir ställföreträdande föräldrar och introducerar barnen i det svenska 

samhället. Bristfällig kommunikation mellan myndigheter, kommuner och föräldrar medför 

att barnen ibland inte får information gällande rätt till skolgång. De ensamkommande barnen 

har en fördel i att kommuner har ett mer uttalat lagstadgat ansvar för dem, det finns fler 

professionella som ser till deras intressen och har kunskaper om dessa barns rättigheter. Det är 
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också i skolan de asylsökande barnen blir introducerade till fritidsaktiviteter.  

Fritidsaktiviteterna har visat sig viktiga för dessa barn då de ger möjlighet till att tänka på 

annat än den osäkra framtiden. Om barnen har möjlighet till fritidsaktiviteter beror till stor del 

på var familjen bor och vilka ekonomiska förutsättningar familjen har.  

5.5 Analys 

Enligt Antonovsky (2003) byggs ett barns KASAM redan under dess första levnadsår och 

utvecklas sedan vidare under hela livet. Beroende på vad barnet ställs inför och vilka 

erfarenheter det får förstärks eller försvagas dess KASAM. Ett barn som har växt upp i en 

kaosartad miljö som saknat struktur och förutsägbarhet redan från de första levnadsåren har en 

svag KASAM. Att sedan tvingas på flykt, ensamma eller tillsammans med sina föräldrar, och 

få uppleva den så totalt ovissa tillvaron bidrar till att ett barns KASAM sänks ytterligare. När 

ett barn kommer till ett land med ett nytt språk och nya kulturella koder som det inte förstår, 

utsätts barnet för starka påfrestningar. Antonovsky (2003) benämner dessa påfrestningar som 

stressorer och menar att individer med svag KASAM inte ser sig ha förmåga att hantera dessa 

stressorer. För att ett barn ska röra sig mot polen hälsa istället för ohälsa så krävs att barnet 

upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa komponenter tillsammans ger 

en känsla av sammanhang, KASAM, som förklarar hur människor kan överleva och få ett gott 

liv trots svåra upplevda trauman (Antonovsky, 2003). 

KASAM:s tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar varandra 

och i och med det en individs känsla av sammanhang (Antonovsky, 2003). Gällande barns 

ohälsa under asyltiden kan denna process beskrivas genom att ett barn som inte begriper vad 

som sker, inte heller kan hantera de utmanande situationer han/hon ställs inför. Motivationen 

faller då och barnet blir därmed oförmögen att möta och utmana de påfrestande situationer 

han/hon ställs inför. Elmeroth och Häge (2009) beskriver det som att känslan av sammanhang 

förloras och byts ut mot en känsla av existentiell otrygghet.  

Asylprocess och mottagande 

Väntetiden på asyl präglas av ovisshet och oförståelse. Barnens begriplighet sänks när de inte 

blir lyssnade på och möts av myndighetspersoner som inte är kompetenta att förstå barnens 

situation och känna till deras lagstadgade rättigheter. Begripligheten sänks också när adekvat 

information på grund av detta inte kan ges till barnen. Detta bidrar till att hanterbarheten blir 

låg då barnens föräldrar många gånger brister i omsorgsförmågan och inte heller kan vara 

behjälpliga i hanterbarheten. De ensamkommande barnen beskriver väntetiden som mindre 
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plågsam då de får hjälp och stöd i begripligheten. Den gode mannen bidrar med förståelse var 

i processen barnen befinner sig, vad de själva kan göra för att påverka sin egen situation samt 

när ett eventuellt besked kan komma. De barnen har också ett professionellt stödjande nätverk 

runt omkring sig genom det boende de bor på. Dessa barns uttalanden om att de kan minnas 

en person som har varit av betydelse för barnens välmående tyder på vikten av att barn har 

stöd i processen mot begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Den ofta långa och utdragna asylprocessen upplevs av de asylsökande barnen som mycket 

svår och påverkar barnens hälsa mycket negativt. Beslutet de väntar på upplevs handla om liv 

eller död. Begripligheten påverkas starkt negativt under den här tiden. Begriplighet handlar 

om i vilken grad det som händer kan förstås som välstrukturerat, snarare än som slumpmässigt 

och oförklarligt (Antonovsky, 2003). De asylsökande barnen förstår inte asylsystemet. De har 

svårt att tillgodogöra sig den information de får på grund av språkförbistringar och föräldrarna 

som inte själva förstår kan heller inte förklara. När beslutet väl kommer, oavsett om det är 

positivt eller negativt, ses det som slumpmässigt och orättvist taget (Larsson, 2007). Bristen 

på information under väntetiden om var man i processen befinner sig gör att världen ter än sig 

mindre begriplig. Hanterbarheten under asyltiden påverkas även den negativt. Denna faktor 

omfattar vår känsla av att ha resurser som står till vårt förfogande för att vi på ett adekvat sätt 

ska klara av de utmaningar och krav vi ständigt ställs inför (Antonovsky, 2003). När de 

asylsökande barnen inte förstår språket och endast har ett marginellt nätverk med stödjande 

individer runt omkring sig påverkas hanterbarheten. I de familjer som kommit tillsammans 

där föräldrarna lider av psykisk ohälsa får barnen inte tillgång till de resurser och stöd de 

såväl behöver för att hantera sin situation. Informationsansvar läggs ut på individer i de 

asylsökande familjernas direkta närhet och om de asylsökande får fel information påverkas 

både begriplighet och hanterbarhet negativt. Den kultur man tillhör definierar vilka resurser 

som är lämpliga och bör användas i olika situationer. Det nya landets kultur, normer och 

värderingar ter sig förmodligen mycket svåra att anamma och förstå i denna väntans tid. 

Hanterbarheten blir låg när situationen upplevs som okontrollerbar och när individerna själva 

inte vet vad de kan göra för att påverka sin egen situation.    

Att uppleva meningsfullhet under asyltiden är mycket svårt. Meningsfullhet, som är 

KASAM:s motivationskomponent ger livet en känslomässig innebörd (Antonovsky, 2003). 

När man står inför faktumet att planera ett liv i ett nytt land samtidigt som man behöver 

förbereda sig för ett återvändande till det land man har lämnat är det mycket svårt att 

frambringa engagemang och entusiasm över situationen och se framtiden som meningsfull. 
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Boende och sociala nätverk 

När barn får bo tillsammans med människor som talar samma språk och kommer från samma 

kultur som de själva höjs nivåerna av deras begriplighet, hanterbarhet och därmed även 

meningsfullheten. Boendeformen ebo innebär förvisso trångboddhet men vi tänker ändå att 

det är ett bra alternativ för barns KASAM. De har individer omkring sig som de känner väl 

och som kan stötta föräldrar som brister i omsorgen av barnen på grund av psykisk ohälsa.  

Barnen får resurser att hantera sin situation från nätverket förutom föräldrarna och dessa 

personer blir viktiga för barnens hanterbarhet. Genuin omtanke och upplevelse av att andra 

människor finns runt omkring för att stötta, lyssna, se och respektera är av största vikt för att 

barnen ska känna sig omtyckta, värdesatta och omhändertagna (Elmeroth & Häge, 2009). Det 

finns dock en risk med att boendeformen ebo sänker barnens KASAM om de personer barnet 

bor hos blir dess enda informationskälla då vi har sett att information misstolkas och ibland 

inte når fram.  

De asylsökande barnen vill ha stöd i att hålla kontakt med det ursprungliga nätverket, detta är 

en källa till att begripligheten höjs på grund av att barnen genom dessa människor kan få svar 

på frågor som tidigare varit obesvarade. Här kan barnen få förklaringar till varför saker har 

skett vilket ökar barnens meningsfullhet. Den religiösa tron kan bidra till att de asylsökande 

barnen känner trygghet och en mening i tillvaron, tron avlastar och ger svar på frågor som inte 

kan besvaras någon annanstans ifrån (Löwén, 2006). Detta bidrar till att alla KASAM:s 

komponenter höjs.  

Hälsa och sjukvård 

Många av de asylsökande barnen lider av psykisk ohälsa. Vi har tidigare beskrivit hur 

faktorerna begriplighet och hanterbarhet sänks på grund av omständigheter i de asylsökande 

barnens liv. Begriplighet och hanterbarhet leder tillsammans till en känsla av meningsfullhet 

som ger engagemang och motivation att klara av utmaningar. Elmeroth och Häge (2009) 

menar att det inte går att skapa detta engagemang om en individ inte känner att den kan 

begripa och/eller påverka sin situation. Vi tänker att detta faktum väl bekräftar varför 

asylsökande barn rör sig mot polen ohälsa istället för mot hälsa. Den kränkning barn upplever 

då de inte välkomnas när de söker vård, tänker vi oss påverka barnens meningsfullhet. 

Antonovsky (2003) menar att kylighet, fientlighet och likgiltighet förmedlar ett tydligt 

budskap av nedvärdering och bidrar till en känsla hos barnen av att de är obetydliga. 

Kunskapen gällande asylsökande barns psykiska hälsa är mycket begränsad på de 
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vårdinstanser barnen tas emot och därför finns en risk att barnens begriplighet sänks vid dessa 

besök. När de professionella inte kan förstå vad barnen genomlider och därigenom inte sätter 

rätt diagnos påverkas barnens begriplighet på grund av att de inte får insikt i och hjälp med att 

sätta ord på det som plågar dem. Detta sänker även barnens nivå av hanterbarhet då det blir 

svårt att definiera och därmed förstå vilka resurser som krävs för att hantera den för barnen så 

oförklarliga situationen. Att kunna hantera sitt trauma och sina minnen på ett för barnen 

konstruktivt sätt kan ge barnen en känsla av kontroll som innebär att de kan definiera och 

använda sina egna resurser på ett för dem gynnsamt sätt. 

Barn blir ibland apatiska under asyltiden och särskilt efter att det att ett negativt beslut har 

tagits gällande familjens uppehållstillstånd. En anledning till detta är att begripligheten sänks 

då familjerna sannolikt inte förstår varför de inte får stanna. Detta påverkar även 

hanterbarheten då begripligheten inför situationen är låg. Familjerna förstår inte och vet heller 

inte vilka resurser som behövs för att bemästra situationen och att i detta skede samla energi 

och känna engagemang och en känsla av meningsfullhet är omöjligt.  

Det faktum att chansen till permanent uppehållstillstånd ökar om någon i familjen mår 

psykiskt dåligt är en källa till stor förvirring och därmed ohälsa hos de asylsökande (Löwén, 

2006). Detta innebär att tillvaron ses som mycket ostrukturerad och oförklarlig vilket sänker 

begripligheten. En känsla av att kunna påverka och hantera situationen under dessa premisser 

kan omöjligt infinna sig då man inte kan definiera vilka resurser som behövs för att hantera 

kraven och utmaningarna. Motivation, engagemang och en känsla av meningsfullhet är 

mycket svårt att uppnå under dessa omständigheter.  

Skola och fritid 

Barn som befinner sig i kaotiska livssituationer är mer än andra barn beroende av struktur och 

förutsägbarhet. Skolan ger en social trygghet och förevisar gemensamma normer. Denna 

förutsägbarhet påverkar och stärker barnens begriplighet så att den annars så oordnade 

tillvaron ter sig hanterbar, då kan barnen definiera vilka resurser de behöver använda för att 

klara av skolgångens utmaningar.  Här finns också professionella som kan vara verktyg i att 

öka barnens hanterbarhet, då de kan bistå barnen med hjälp och stöd i att påverka barnens 

egen situation. Lärare framhålls som alternativa vuxna som förmedlar trygghet, blir 

ställföreträdande föräldrar som avlastar de biologiska och de introducerar också barnen i hur 

det svenska samhället fungerar. De är viktiga redskap till att öka barnens begriplighet. De 

ensamkommande ser vi som särskilt i behov av dessa personer som kan vägleda och 
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introducera (Hessle, 2010). Lärare hjälper, med sin pedagogiska utbildning, barnen att känna 

sig sedda, viktiga och värdefulla och detta stärker barnens känsla av meningsfullhet. 

I skolan lär sig också barnen det nya landets språk men får även möjlighet att behålla sitt 

hemspråk. Begripligheten sänks hos de barn som inte talar och förstår språket i det land det 

vistas i. Saknar man förståelse för vad som händer i ens liv och inte heller kan sätta ord på det 

som händer i ens inre och yttre tillvaro sänks alla ens KASAM-faktorer. När man inte förstår 

sitt sammanhang kan man heller inte påverka sin situation vilket medför en känsla av 

maktlöshet. Språket är en resurs som ökar nivån av begriplighet och därigenom även nivån av 

hanterbarhet.  

Att ha en aktiv och meningsfull fritidssysselsättning är av största vikt för de asylsökande 

barnen. Enligt barnen är relationer till vänner och sysselsättning på fritiden mycket 

välgörande och då de bygger på gemensamma intressen innebär de enligt vår tolkning känslor 

av meningsfullhet. Här väcks engagemang och motivation och barnens samspel med andra 

främjas. Utifrån KASAM upplevs således fritidsaktiviteter som begripliga, hanterbara och 

meningsfulla då barnen upplever ett engagemang i samvaron. 
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6. DISKUSSION 

Nedan kommer vi att diskutera vår valda metods för- och nackdelar för att sedan i vår 

avslutande diskussion kortfattat sammandra våra resultat och diskutera dessa utifrån vår 

studies syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med våra förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Styrkan med en kunskapsöversikt är att informationen presenteras på ett lättöverskådligt sätt. 

Svagheten med vår valda metod är att vi endast har behandlat en begränsad del av den 

forskning och kunskap som finns inom vårt valda ämne asylsökande barn (Forsberg & 

Wengström, 2003). Vår ansats i vårt urval av litteratur till denna studie var att hitta forskning 

som gjorde både barnens, föräldrarnas och de professionellas röster hörda. En begränsning 

med studien är dock att vi enbart utgått från ett forskarperspektiv och därmed behandlat 

sekundärdata där urval och tolkning redan tidigare är utfört minst en gång. Vårt val att göra en 

kunskapsöversikt kan därmed innebära att vi gått miste om värdefull information som kunde 

ha framkommit vid till exempel intervjuer med de ovan nämnda grupperna. Även valet av 

våra teman kan innebära en begränsning i studien då det är möjligt att vi missat andra viktiga 

områden. Motivering för vårt val av teman handlade om att vi tidigt såg fyra huvudområden 

utkristallisera sig och för att besvara vårt syfte och frågeställningar fokuserade vi på dessa. 

Andra forskare som valt att utgå från andra teman hade möjligen kommit fram till andra 

viktiga insikter gällande asylsökande barn. Litteraturen i vår kunskapsöversikt baseras på 

forskning gjorda av kända forskare inom ämnet asylsökande barn. Under vår litteratursökning 

återkom dessa forskare i olika referenslistor vilket indikerar forskarnas status inom ämnet. För 

att vidga perspektivet i vår studie hade fler teorier än endast KASAM kunnat användas för att 

få en multidimensionell analys.   

6.2 Avslutande diskussion 

Området asylsökande barn är tämligen outforskat. Den tidigare forskning som är gjord är 

samstämmig och går i linje med vår studies resultat. Syftet med vår studie har varit att 

undersöka vilka faktorer som anses vara betydelsefulla för asylsökande barns psykosociala 

välmående. För att detta syfte ska uppnås besvaras här de två frågeställningarna som 

formulerats i inledningen. 

Vilka faktorer anses främja barns psykosociala hälsa under asyltiden?  

Det mest utmärkande i vårt resultat är vikten av att asylsökande barn får möjlighet att gå i 

skolan, då den utgör struktur och en vardag där barnet kan fokusera på något annat än den 

problematiska situation det befinner sig i. Även föräldrar, familj och sociala nätverk framhålls 
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som några av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna i de asylsökande barnens liv. Det är 

viktigt att asylsökande barn, särskilt de ensamkommande, får möjlighet till att bygga nya 

sociala nätverk med stödjande individer samtidigt som de får stöd i att behålla kontakten med 

det ursprungliga nätverket.   

Under den långa och ovissa asylprocessens gång behöver barnen sakenlig information för att 

de ska få en förståelse för sin situation och de omständigheter som råder. Barnen behöver 

också ges möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser med hjälp av den 

barnpsykiatriska vården då deras ohälsa och de symptom som följer starkt påverkar barnens 

möjlighet till en konstruktiv etablering och introduktion i det nya landet.  

Fritidsaktiviteter är hälsofrämjande för asylsökande barn. Huruvida barn har tillgång sådana 

beror mycket på var barnen bor och på vilka ekonomiska förutsättningar som råder.  

 

Vilka faktorer anses försämra barns psykosociala hälsa under asyltiden? 

Den långa väntan på beslut om uppehållstillstånd är mycket påfrestande och ibland även 

traumatiserande för barnen. Detta beror till stor del på den bristfälliga informationen från 

myndigheter under asylprocessen. Det finns idag en utbredd okunskap hos professionella när 

det gäller de rättigheter asylsökande barn har och barnen måste ofta kämpa för de rättigheter 

de enligt lag har. 

 

De barn som lever i familjer där en förälder lider av psykisk ohälsa har ofta svårt att få sina 

behov av vård och stöd uppmärksammade då dessa föräldrar många gånger brister i 

omsorgsförmågan av barnen.  I många fall får dessa barn ta mer vuxenansvar än vad de 

normalt skulle behöva göra vilket leder till att deras psykiska hälsa försämras. 

Trångboddhet i boenden med osäkra boendevillkor leder till att asylsökande familjer ofta 

tvingas flytta. Detta är en faktor som klart försämrar barnens förutsättningar då de ibland på 

grund av detta försvinner ur samhällssystemen och till exempel inte får möjlighet till att gå i 

den så hälsofrämjande skolan. 

Egna reflektioner 

Asylsökande barn lider ofta av psykisk ohälsa. Utifrån vår valda teori förklarar vi det med att 

barnen saknar kunskap och inte förstår vad som har hänt i ursprungslandet, flyktens 

omständigheter och situationen i ankomstlandet. Detta innebär för barnet att det blir svårt att 
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hantera situationen och möta påfrestningar på ett konstruktivt sätt och motivationen, 

engagemanget för barnets egen situation faller. 

Denna studie har givit oss en djupare förförståelse för de asylsökande barnens situation. Vissa 

fakta bekräftades samtidigt som nya aspekter visade sig. Vi anser att adekvat information till 

barnen under asyltiden i betydande utsträckning kunde förbättras genom att Migrationsverket 

tillhandahöll barnhandläggare till alla asylsökande barn. Dessa ska se till barnens bästa och 

delge barnen och deras familjer information om var i asylprocessen de befinner sig samt när 

ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd kommer. Något som bekräftar detta är den tidigare 

forskningen som visar hur de ensamkommande barnen inte anser att väntan på besked är 

särskilt påfrestande då de har ett professionellt stöd vid sin sida. För att barnen och familjerna 

ska förstå den information de delges av myndigheter anser vi att det alltid ska användas tolk i 

samtalen samt att den skriftliga information som ges ska finnas översatt till det språk 

individerna talar. Vi ser hur de ensamkommande barnen drar fördelar genom det för dem 

lagstadgade kommunansvaret. De har professionella som beaktar deras samhälleliga rätt. De 

barn som har flytt tillsammans med sina föräldrar måste förlita sig på att föräldrarna har 

kunskap och förmåga att tillvara ta deras intressen.  

Genom vår arbetslivserfarenhet har vi uppmärksammat något som går i linje med tidigare 

forskning. Det finns en utbredd okunskap hos professionella gällande asylsökande barns 

lagstadgade rättigheter. Vi har själva upplevt att asylsökande barn blivit nekade vård, 

skolgång och medicin på grund av att de saknat fullständiga personnummer. För att de 

asylsökande barnen ska ges möjlighet till en positiv framtid i det nya landet anser vi att de 

måste få tillgång till en bra barnpsykiatrisk vård och få genomgå psykiatriska undersökningar. 

Detta behövs för att tidigt identifiera och behandla eventuella psykiatriska symptom eftersom 

sådana i så stor mån påverkar en individs levnadsvillkor och etableringsmöjligheten i det nya 

landet. Mot bakgrund av detta anser vi att det behövs en gemensam grundförståelse för de 

asylsökande barnens ofta problematiska livssituation samt hur man som professionell konkret 

ska arbeta i frågan. Detta för att ge barnen den begriplighet de så väl behöver för att definiera 

vilka resurser de kan använda för att hantera sin situation på ett positivt sätt och få den att 

kännas motiverande och meningsfull. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vid vår genomgång av forskning inom området asylsökande barn har vi sett hur dagens 

forskning i Sverige nästan enbart fokuserar på ensamkommande barn med risk för att de barn 

som kommer tillsammans med sina föräldrar glöms bort. Vi skulle vidare vilja se kvalitativ 

forskning i jämförande syfte gällande villkoren under asylprocessen för ensamkommande 

barn och barn som ankommer med vårdnadshavare.  
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