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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 30 miljoner barn och ungdomar befinner sig på flykt runt om i världen. 
Att fly från sina hem är ofta den enda möjligheten till överlevnad. Flyktingbarn och 
flyktingungdomar lider av traumatiserade erfarenheter från krig, flykt och den 
osäkerhet som råder i det nya landet. För att öka tryggheten för flyktingbarn och 
flyktingungdomar är det viktigt att vård kan erbjudas med kulturell medvetenhet. 
Syfte: Att beskriva psykisk ohälsa hos flyktingbarn och flyktingungdomar. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv design, där tio vetenskapliga artiklar 
baserade på kvalitativ analys inkluderades. Artiklarna har granskats, bearbetats och 
analyserats med hjälp av Fribergs femstegsmodell.   
Resultat: Det framkommer i resultatet att flyktingbarn och flyktingungdomar lider 
av olika former av psykisk ohälsa. Resultatet sammanställs i fyra olika teman: 
påträngande minnen och tankar, osäkerhet och nedstämdhet, rädsla och 
oroskänslor samt psykosomatiska symtom. 
Slutsats: Flyktingbarn och flyktingungdomar upplever psykisk ohälsa. Genom 
transkulturell medvetenhet och ett transkulturellt förhållningssätt skapar 
sjuksköterskan goda förutsättningar till individanpassad omvårdnad i mötet med 
flyktingbarn och flyktingungdomar.  
Nyckelord: Barn, Flykting, Psykisk ohälsa, Transkulturell omvårdnad, Ungdom.  
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Summary 
 
 

Background: Among the current refugees around the world, 30 million are either 
children or adolescents. In most cases, leaving everything behind is the only way to 
survive. Numerous of these young refugees suffer from traumatic experiences of the 
war, from the escape and the uncertainty that prevails in the new country. To 
increase the safety for these people, it is important that health care can be provided 
with cultural awareness. 
Purpose: To describe the mental ill-health of refugee children and adolescents. 
Method: A literature overview with inductive design has been conducted, where ten 
articles based on qualitative analysis were included. The articles were reviewed, 
processed and analysed by using the five-step model of Friberg. 
Result: Findings revealed that refugee children and youths are suffering from 
various forms of mental ill-health. The result has been compiled into four themes: 
intrusive memories and thoughts, uncertainty and depression, feelings of fear and 
anxiety as well as psychosomatic symptoms. 
Conclusion: Refugee children and adolescents frequently experience mental ill-
health. Having transcultural awareness and a wider understanding in the meeting of 
these young refugees, a higher probability of being able to create individualized 
nursing opportunities will follow. 
Keywords: Adolescent, Child, Mental health issues, Refugee, Transcultural 
nursing.  
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Inledning 

I denna stund befinner sig över 30 miljoner barn och ungdomar på flykt runt om i 
världen (UNHCR, 2011-2015). Detta styrker att denna översikt belyser ett viktigt 
ämne som är aktuellt i den värld som är idag. Ellis, Macdonald, Lincoln, Cabral 
(2008) anger att flyktingbarn och ungdomar är diskriminerade på grund av sin 
etniska tillhörighet, religion eller ras i det nya landet. Ett flyktingbarn eller ungdom 
som har upplevt svåra trauman i hemlandet och som måste brottas med stress i 
samband med diskriminering i det nya landet, har ökad risk att uppleva psykisk 
ohälsa. Orsakerna kan enligt Fazel & Stein (2002) vara att barnen och ungdomarna 
kommer från en krigszon, men också att de behöver anpassa sig till en obekant 
kultur. Då världens alla länder blir alltmer mångkulturella är transkulturell 
omvårdnad högst aktuellt, vilket gör att den transkulturella omvårdnaden är en av de 
viktigaste delarna i sjuksköterskeyrket (McFarland, 2014). Då flyktingbarn och 
ungdomar löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, är det viktigt att belysa deras 
situation för att sedan ta ställning till hur vården på bästa sätt skall kunna stötta 
barnen och ungdomarna till en bättre hälsa (Fazel & Stein, 2002).  

 

Bakgrund 

Transkulturell omvårdnad  

 

Leininger (2002) anger att förutsättningar för en god välfärd, hälsa, tillväxt och 
överlevnad är transkulturell vård och omsorg. Transkulturell omvårdnad är viktigt 
för att kunna bota och läka. Patienter kan inte botas utan omvårdnad, men de kan få 
en god omvårdnad utan att botas. Den mest kända transkulturella 
omvårdnardsteorin grundades av Medeleine Leininger och kallas för “The culture 
care theory”. Leininger anger enligt McFarland (2014) att transkulturell omvårdnad 
är komplex, svårfångad och inbäddad i samhällsstrukturen. Men om innebörden av 
transkulturell omvårdnad är korrekt förstådd och utförd så garanteras kulturellt 
anpassad-, personcentrerad- och professionell omvårdnad till patienter och 
närstående. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har ett personcentrerat 
förhållningssätt, en kulturell kunskap och ett etiskt tänkande i omvårdnaden. 
Sociala strukturer, såsom religion, politik, kultur och ekonomi, är saker som påverkar 
omvårdnaden, vilket i sin tur påverkar välbefinnandet hos individen. Det finns olika 
former, uttryck och mönster som kan vara kulturellt lika, men också olika. Syftet med 
teorin är att upptäcka, dokumentera, känna in och förklara detta ömsesidiga 
beroende av vård och kultur samt skillnader och likheter mellan och bland kulturer 
(McFarland & Webbe-Alamah, 2015). Meningen med teorin är att få en insikt i andra 
kulturer och mänskliga världsuppfattningar, för att kunna erbjuda omvårdnad med 
kulturell medvetenhet. Bästa möjliga transkulturella omvårdnad ges genom att 
använda sig av olika metoder för att ta reda på individens egna sanningar, 
värderingar, övertygelse och mönstrade levnadssätt. Kulturellt anpassad omvårdnad 
förmedlar en kraftfull läkande styrka, vilket är något som alla vårdtagare önskar när 
de söker vård (McFarland, 2014). “Sunrise”- modellen beskriver världen genom en 
soluppgång. Individers världsuppfattning och sociala strukturer påverkas av de 
faktorer som solens strålar symboliserar. Enligt Leiningers soluppgångsmodell är de 
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faktorer som påverkar individers världsuppfattningar och sociala strukturer: 
miljörelaterade förhållanden, språk och etnisk bakgrund. Dessa tre faktorer 
inkluderar: sociala relationer, kulturella värderingar och livsstil, juridiska- och 
politiska faktorer, ekonomiska faktorer, utbildningsrelaterade faktorer, religiösa- och 
filosofiska faktorer samt tekniska faktorer. Alla faktorer är viktiga att identifiera hos 
den aktuella personen. Identifiering av faktorer görs främst genom att fråga 
personen, men också genom att observera individen och att vara bra påläst om olika 
kulturers uppfattningar. Detta för att identifiera hur individanpassad transkulturell 
omvårdnad skall kunna erbjudas på bästa sätt (Reynolds & Leininger, 1993; 
Leininger, 2001). Det är viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt utvecklar förmågan 
att utöva kulturell medvetenhet. Detta för att sjuksköterskan skall kunna känna igen 
kulturella förutsättningar hos de vårdsökande personerna. Sjuksköterskans 
bemötande är viktigt för att kunna identifiera vårdbehovet hos flyktingbarn och 
ungdomar (Garakasha, 2014).  
 

Flykting  

 

Definition av flykting är en person som behöver skydd på grund av politisk eller 
andra former av förföljelse (Sverige för UNHCR, u.å.-a). Enligt FN:s 
flyktingkonvention artikel 1 är flykting någon som:  
     owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside 
the country of his nationality, and is unable to, or owing to such fear, is unwilling to 
avail himself of the protection of that country. (UNHCR, 1951, artikel. 1). Flyktingar 
och asylsökande har inte valt att emigrera och skiljer sig därför från andra 
emigranter. Flyktingar har tvingats att fly från sitt land och ofta också från sin familj, 
vänner, gemenskap, sammanhang och kultur (Mann & Fazil, 2006). Flyktingar kan 
ha erfarenheter av exempelvis folkmord, frihetsberövande, misshandel, tortyr, 
våldtäkt och sexuella övergrepp. De kan ha bevittnat död och tortyr av andra, 
inklusive familjemedlemmar, förstörelse av hem och egendom (Mann, & Fazil, 2006). 
Människor som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga 
resan till säkerhet (Sverige för UNHCR, u.å. -a). Flyktingkonventionen ska säkra att 
alla som är på flykt från ohållbara förhållanden i hemlandet ska få uppehåll i ett 
annat land tills det är tryggt att resa tillbaka (Svenska FN-förbundet, 2015). En 
flykting har rätt till asyl, en trygg fristad, rörelsefrihet, tankefrihet, läkarvård, 
skolgång och arbete (Sverige för UNHCR, u.å. -a). Flyktingkonventionen har dock 
som krav att människor måste korsa en erkänd gräns för att få kallas flykting, detta 
gör att många som idag är på flykt inte skyddas av konventionen. Mer än 25 miljoner 
människor är idag på flykt i sitt eget land (Svenska FN-förbundet, 2015). 
 
 

Barn och ungdomar 

 

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn varje människa under 18 år. Barn är individer 
med egna rättigheter och inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar (Unicef, u.å). 
Definitionen av vem som är ungdom kan skilja sig åt mellan olika länder. I det 
europeiska samarbetet inom ungdomspolitik inkluderas personer som ungdomar 
mellan 15-25 år (Ungdomsstyrelsen, 2010). I Sverige räknas en person som ungdom i 
åldern 13-25 år enligt Ungdomsstyrelsen (2010). Barnkonventionen anger att det 
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finns fyra olika grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när 
det handlar om frågor som rör barn. Alla barn har samma rättigheter och lika värde, 
alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, barnets bästa skall beaktas vid 
alla beslut som rör barn och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad (Unicef, u.å). Alla barn är sårbara. De är mottagliga för sjukdomar, 
undernäring och fysisk skada. För fysisk överlevnad och psykiskt- och socialt 
välbefinnande är barn beroende av stöd från vuxna (Unicef, 1994). 
 
 

Flyktingbarn och ungdomar  

 

30 miljoner barn och ungdomar befinner sig på flykt i världen. Detta innebär att 
nästan hälften av världens tvångsförflyttade människor är barn och ungdomar. 
Många tillbringar hela sin barndom långt hemifrån. Flyktingbarn och ungdomar 
löper stor risk för missbruk, vanvård, utnyttjande, människohandel eller tvingas till 
militär rekrytering. De kan också ha bevittnat eller upplevt våldshandlingar och 
skiljts från sina familjer (UNHCR, 2011-2015). Enligt Thomas,Thomas, Nafees, 
Bhugra (2004) är någon form av våld den främsta orsaken till att barn och ungdomar 
flyr. Många pojkar och flickor har blivit utsatta för sexuellt våld innan, eller under sin 
flykt. Flyktingbarn och ungdomar kan utsättas för plötsliga och våldsamma 
nödsituationer, såsom akut bristande resurser som de har upplevt i sitt hemland eller 
under flykten (Unicef, 1994). Vid förföljelse och krig är det barnen och ungdomarna 
som är mest utsatta. Den förvirring som råder under flykten kan orsaka att barn och 
ungdomar av misstag tappar bort sina föräldrar eller att de kidnappas av soldater och 
tvingas ut i strid. Många barn och ungdomar drabbas av svält, utsätts för tortyr, blir 
fysiskt utnyttjade eller tas till fånga under flykten (UNHCR, u.å). 
 
 

Flyktingbarn och ungdomar i mötet med hälso-och sjukvården 
 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till hälso- och sjukvård i de länder som 
anslutit sig till konventionen (Unicef, u.å). Alla flyktingbarn och ungdomar som 
anländer till Sverige skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:11) genomgå en hälsoundersökning, som syftar till att uppmärksamma 
de som är i behov av omedelbar vård. I hälsoundersökningen skall det ingå ett samtal 
om barnens och ungdomarnas hälsa med frågor kring barnens och ungdomarnas 
tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. Samtalet skall också 
handla om barnens och ungdomarnas psykosociala situation och eventuella 
traumatiska upplevelser samt hur det påverkar deras hälsa (Socialstyrelsen, 2013). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2008:344) finns bestämmelser om 
landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt 
asylsökande. De som inte har fyllt 18 år skall erbjudas vård i samma omfattning som 
erbjuds den som är bosatt inom landstinget. När det gäller hälsoundersökning av 
barn ska samtalet anpassas till barnets ålder och mognad (SOSFS 2011:11). Många 
asylsökande har både uppenbara och dolda hälsoproblem. Dessa kan förvärras om de 
förblir oidentifierade och obehandlade, med skada för individen såväl som för 
samhället (Socialstyrelsen, 2013). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är sjuksköterskor skyldiga att tillgodose 
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patientens psykiska och kulturella omvårdnadsbehov. En kulturellt kompetent 
omvårdnad innebär att se bortom egna referensramar, att skräddarsy och 
individanpassa vården. En individanpassad vård är ofta komplicerad och utmanande 
för vårdpersonalen. Det gäller att se bortom egna värderingar och istället fokusera på 
det unika hos varje individ. Kropp, sinne och själ är involverade, liksom kulturella 
och sociala aspekter (Wikberg & Eriksson, 2008). Sjuksköterskan bör ha förståelse 
för personliga och kulturella övertygelser och beteenden hos barn och ungdomar, 
vilket skall spegla sig i utformningen av den holistiska omvårdnaden. Dessa 
övertygelser har ofta följt med barn och ungdomar i generationer tillbaka och sitter 
därför djupt rotat. Sjuksköterskan bör även vara medveten om att många 
flyktingbarn och ungdomar har haft traumatiska upplevelser och lever ofta under 
desperata omständigheter. Detta hanterar många flyktingar genom att söka sig till sin 
egen kultur och det igenkännande samhället, därför bör sjuksköterskan vara 
medveten om vikten av det sociala stödet (Papadopoulos, Lees, Lay & Gebrehiwot, 
2003). 
 

Barns och ungdomars psykiska ohälsa 
 

WHO:s definition av hälsa från 1946 innebär att hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart fri från sjukdom eller funktionshinder (World Health 
Organization, 2015a). Det finns flera sjukdomar, syndrom och tillstånd som innebär 
psykisk ohälsa. Sådana hälsoproblem kan vara ångest, paniksyndrom, depression, 
posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) och krisreaktion (Socialstyrelsen, u.å.-a). Att 
beskriva den psykiska hälsan är svårt. De flesta barn och ungdomar tänker vanligtvis 
i termer av svåra psykiska sjukdomar, snarare än att vara psykiskt friska eller att 
uppleva psykisk ohälsa (Svirydzenka, Bone, & Dogra, 2014). Detta gör att många barn 
och ungdomar anser att psykisk ohälsa endast är “galna” människor som beter sig 
väldigt konstigt, och att människor som uppför sig “bra” inte kan vara drabbade av 
psykisk ohälsa (Anstiss & Ziaian, 2010). Anstiss & Ziaian (2010) anger att det finns 
många olika betydelser av psykisk ohälsa, vilket också kan skilja sig mycket åt mellan 
olika kulturer samt barns och ungdomars förhållningssätt till psykisk ohälsa. 
Uppfattningen av hälsa och kulturers olika sätt att se på fenomenet hälsa påverkar 
individens hälsorelaterade beslut och beteenden i vissa avseenden (Maier-Lorentz, 
2008). Statistiken säger att 10-20% av världens barn och ungdomar upplever psykisk 
ohälsa. Om den psykiska ohälsan inte behandlas kan det allvarligt påverka barnens 
och ungdomarnas utveckling, deras utbildningsnivå och deras möjligheter till att leva 
ett givande och produktivt liv (World Health Organization, 2015b). Enligt 
Socialstyrelsen (u.å) ska barn och ungas psykiska ohälsa prioriteras inom vården. De 
ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg med god 
kvalitet. 
 
Tusentals människor flyr för sina liv varje dag. Flertalet av dem är barn och 
ungdomar. Att fly sina hem är ofta den enda möjligheten de har för överlevnad 
(Sverige för UNHCR, u.å.-b). Detta gör det aktuellt att undersöka hur dessa barn och 
ungdomars psykiska hälsotillstånd ser ut. 
 

Syfte 

Att beskriva psykisk ohälsa hos flyktingbarn och flyktingungdomar 
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Material och metod 

Design 
 

Studien är en litteraturöversikt, vilket innebär att litteratur har sökts utifrån valt 
problemområde med avgränsat urval. Detta för att representera och tydliggöra det 
specifika området. Kvalitativ ansats har använts för att få en djupare förståelse och 
beskrivning om ämnet (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014; Friberg, 
2012).  
 

Urval och datainsamling 
 

I litteraturöversikten inkluderades artiklar med kvalitativ ansats. Avsikten med 
metoden var att åstadkomma en sammanfattning av tidigare kvalitativa empiriska 
studier inom ämnet, vilket styrks av Friberg (2012); Rosén (2012). Artiklarna till 
litteraturöversikten hade som inklusionskriterier att de skulle vara relevant 
vetenskaplig litteratur för att svara till litteraturöversiktens syfte enligt Kristensson 
(2014). Inklusionskriterium var flyktingbarn och ungdomar samt närstående till 
flyktingbarn och ungdomar då det ger ett bredare perspektiv på barns och ungdomars 
psykiska ohälsa (Björn, Bodén, Sydsjö, & Gustafsson, 2011). Närstående är en person 
som den enskilde anser sig ha en nära relation till enligt socialstyrelsen (u.å.-b). 
Endast artiklar där barn/ungdomar och närstående intervjuades var för sig 
inkluderades eftersom flyktingbarn och ungdomar ofta undviker att framföra saker 
för att skydda sina närstående (Henley & Robinson, 2011). Exklusionskriterier för 
artiklarna var om de inte uppfyller kvalitetskraven (Bilaga 2). Kvalitetskraven 
innebär att fyra av fyra ”Ja” i Del I och åtta av nio ”Ja” i Del II i 
kvalitetgranskningsprotokollet skall uppfyllas (Bilaga 2). 
Datainsamlingen inleddes med att en sökstrategi identifierades och sökfrågan 
strukturerades ner till sökord enligt Karlsson (2012). De begynnande sökorden var 
Refugee* Child* Mental health*. Alla sökord skall vara kopplade till översiktens syfte 
och inklusionskriterier enligt Kristensson, 2014. Det gjordes en bred sökning för att 
se vad som fanns publicerat inom området enligt Karlsson (2012). Databaserna 
Cinahl, Medline och Psycinfo användes för att söka artiklar (Backman, 2008). Cinahl 
innehåller material inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetaterapi. Medline 
innefattar material från det biomedicinska området såsom omvårdnad, medicin och 
tandvård. Psycinfo innehåller material inom beteendevetenskap och psykologi 
(Karlsson, 2012). Avgränsningar gjordes i de olika databaserna, vilket underlättar 
urvalet genom att dokument som inte var relevanta för översikten sorteras bort 
(Östlundh, 2012; Backman, 2008). I Cinahl gjordes avgränsningarna “peer review” 
och “english language”. I Medline gjordes avgränsningen “english language” dock 
inte “peer review” eftersom det ej var möjligt i denna databas. I Psycinfo gjordes 
avgränsningarna “english language” och peer review”. “English language” användes 
för att sortera bort de dokument som är skrivna på språk som inte behärskas enligt 
Östlundh (2012). Tidsramavgränsning gjordes ej i någon artikelsökning, då 
sökningarna gav begränsat utbud av artiklar enligt Kristensson (2013). “Endast 
fulltex” valdes bort eftersom detta begränsar utbudet enligt Östlundh (2012). Vid 
artikelsökningen användes trunkering (*). Detta täcker olika varianter av begreppen 
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och grammatiska former av sökordet på en och samma gång (Forsberg & Wengström, 
2013; Östlundh, 2012). Efter den inledande sökningen identifierades mestadels 
reviewartiklar, vilket gjorde att engelska begrepp av olika kvalitativa metoder togs 
med i sökningen, såsom qualitative*, narrative*, interview*, observation*, focus 
group*. 
För att komplettera de olika sökorden och samtidigt skapa bättre förutsättning för att 
både få en hög sensitivitet och en hög specificitet i sökningen, användes synonymer 
enligt Karlsson (2012); Kristenson (2013); Östlundh (2012). Synonymer och begrepp 
som valdes i insamlingen av data var: refugee* asylum* young refugee* mental 
health* mental illness* psyciatric illness* traumatic* anxiety* stress* fear* child* 
teenager* young* youth* adolescent* childhood*. 
För att kombinera sökorden användes de booleska operationerna “AND” och “OR” 
för att bestämma sambandet mellan sökorden enligt Östlundh (2012); Forsberg & 
Wengström (2013). Olika sökkombinationer gjordes i de valda databaserna (Bilaga 1). 
Varje sökning inleddes med att relevanta titlar för syftet valdes ut. Nästa steg var att 
undersöka de utvalda studiernas abstrakt. Om artiklarna kändes relevanta efter läst 
abstrakt, lästes de i sin helhet. Efter studien lästs i sin helhet, togs ett beslut om 
artikeln fortfarande var relevant att använda till litteraturöversikten. Då fick artikeln 
slutligen genomgå en kvalitetsgranskning enligt Kristensson (2013). Avdelning för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, har tagit fram ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa artiklar (Bilaga 2). Detta protokoll 
användes för att kritiskt granska de utvalda artiklarna. Alla artiklar 
kvalitetsgranskades av båda författarna var och en för sig, och sedan sammanställdes 
de gemensamt. Samtliga kriterier i granskningsprotokollets första del hade som krav 
att uppfyllas, för att artikeln skulle gå vidare till granskningens andra del. Ett beslut 
togs om att varje artikel skulle uppfylla minst åtta av nio kriterier enligt protokollets 
andra del för att användas som resultatartikel enligt Kristensson (2013). Alla 
resultatartiklar som valdes ut till litteraturöversiktens resultat redovisas i tabell 
(Bilaga 3).  
 
 

Dataanalys 
 

Fribergs analysmodell i fem steg användes för att bearbeta det insamlade materialet. 
Målet med analysmodellen är att arbetet går från helhet till del genom att arbeta ner 
valda artiklars resultat, för att sedan skapa en ny helhet genom ett nytt resultat som 
svarar till översiktens syfte (Friberg, 2012).  
Steg ett innebar att de valda artiklarna lästes igenom enskilt flertalet gånger av 
författarna. Öppenhet och följsamhet i läsningen är central för en induktiv analys. En 
förståelse av artiklarnas helhet gavs med fokus på dess resultat (Friberg, 2012). De ord 
som inte förstods slogs upp i ett lexikon och översattes till svenska enligt Östlundh 
(2012). Ord med samma översättning i svenska men med olika betydelser i engelska 
studerades gemensamt för att få en så korrekt översättning som möjligt. Steg två i 
analysmodellen innebar att nyckelfynd identifierades från resultatdelen i de utvalda 
artiklarna. Nyckelfynden som togs ut var kopplade till översiktens syfte (Friberg, 2012). 
Artiklarna skrevs ut på pappersark och nyckelfynd markerades med 
överstrykningspenna. Båda författarna markerade ut nyckelfynd var och en på sitt håll 
för att sedan gemensamt jämföra och diskutera nyckelfynd. Översiktens syfte var 
centralt synlig i arbetet för att hela tiden ha fokus till att svara till detta. I det tredje 
steget i analysmodellen gjordes en sammanställning av artiklarnas resultat utefter de 
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identifierade nyckelfynden (Friberg, 2012). Till varje artikel skapades en mind-map där 
nyckelfynd skrevs upp, för att få en överblick av varje artikels nyckelfynd enligt 
Östlundh (2012). Genom symboler och färger skapades en inblick av likheter och 
skillnader mellan artiklarna. Varje nyckelfynd med tillhörande sammanhang från 
artikeln skrevs upp på ett pappersark, klipptes ut till lappar och markerades med aktuell 
artikel. Lapparna lades väl synligt ut på ett bord tillsammans med översiktens syfte. En 
gallring gjordes ytterligare en gång av lapparna för att se att de svarade till översiktens 
syfte. De som inte gjorde det togs bort och användes inte till fortsatt analys. En 
utomstående person läste även igenom lapparna för att försäkra att inget irrelevant togs 
med, enligt Wallengren & Henricson (2012). Steg fyra i analysmodellen innebar att 
likheter och skillnader utsågs i sammanställningarna av artiklarnas resultat (Friberg, 
2012). Lapparna lästes upp högt och placerades ut i olika högar utefter likheter. Efter 
första bearbetningen fanns ett stort antal högar, som under tidens gång arbetades ner 
och blev till större och mer övergripande teman. Sortering gjordes av 
sammanställningarna. De som handlade om samma sak hamnade i samma hög, vilket 
ledde till att teman skapades. Det är nu den nya helheten kom till form vilket är steg fem 
i Fribergs analysmodell (Friberg, 2012). Rubriker skapades till de olika teman, utefter de 
grupperade nyckelfynd som kunde relateras till varandra. Hela tiden fanns översiktens 
syfte med i bearbetningen för att både rubrik och innehåll skalle svara till detta. 
Rubriken hade som mål att fånga in temats helhet (Friberg, 2012). 
 

Etiska överväganden 
 

I Sverige finns Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. Denna lag syftar till att skydda den enskilda människan, respektera 
människovärdet och att deltagarna ger samtycke till forskning. Om deltagarna är 
omyndiga skall samtycke ges från en person som ser utifrån barnets bästa (World 
medical association, 2015). Samtycke var ett kriterium för att inkluderas i 
litteraturöversikten. Det skall ha tagits hänsyn till frihet, mänskliga rättigheter, hälsa, 
integritet och säkerhet under hela forskningsprocessen enligt Kjellström (2012). Ett 
kriterium i denna litteraturöversikt var att artiklarna som användes till resultatet 
skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté eller att det förts ett etiskt 
resonemang (Forsberg & Wengström, 2013). Detta för att öka det vetenskapliga 
värdet men också för att skydda, värna och respektera barnens rättigheter, 
självbestämmande och integritet. Barn är en sårbar grupp och därför bör mer hänsyn 
tas till att forskning endast skall leda till att barnens situation förbättras (Kjellström, 
2012). Enligt Helsingforsdeklarationen ska barn få ett specifikt utformat skydd för att 
få delta i forskning (World medical association, 2015). Under hela 
litteraturöversiktens arbetsprocess har det funnits en etisk medvetenhet. För att 
säkerhetsställa att översiktens artiklar var etiskt godkända har de genomgått ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga 2) för att öka tillförlitligheten till resultatet.  

 

Resultat 

Studiens resultat beskriver psykisk ohälsa hos flyktingbarn och ungdomar, och 
presenteras genom fyra teman: “påträngande minnen och tankar”, “osäkerhet och 
nedstämdhet”, “rädsla och oroskänslor” samt “psykosomatiska symtom”.  
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Påträngande minnen och tankar 
 

Flyktingbarn och ungdomar led av minnen och påträngande tankar från sin 
traumatiska bakgrund. Minnena aktiverades vid tillfällen som påminde dem om 
händelser de har varit med om. De kände sig ständigt förföljda av tidigare 
erfarenheter. Detta kunde visa sig genom stress, lättskrämdhet och obehag i hela 
kroppen (Betancourt, Speelman, Onyango, Botton, 2009; Valenzuela-Pénes, Couture, 
Arias-Valenzuela, Santiago-Rivera, 2014; Groark, Sclare, Raval, 2011; Edge, Newbold, 
Mckeary, 2014; Chase, 2013; Kronic, Rousseau, Cleveland, 2015; Farwell, 2003). 
Minnen och påträngande tankar från tidigare erfarenheter kunde visa sig genom 
koncentrations- och sömnsvårigheter. (Betancourt, et al., 2009; Kronic et al., 2015; 
Lorek, Ehntholt, Nesbitt, Wey, Githinji, Rossor, Wickramasinghe, 2009).  
De jagade minnena påverkade sömnen, och kunde orsaka mardrömmar (Betancourt, 
et al., 2009; Groark, et al., 2011; Edge, et al., 2014; Chase, 2013; Kronic, et al., 2015; 
Basak, 2012; Lorek, 2009; Farwell, 2003; Majumder, O´Reilly, Karim, Vostanis, 
2015). Barnen och ungdomarna hade olika former av Posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD), och led av hörsel- och synhallucinationer, relaterat till tidigare 
krigsupplevelser (Betancourt, et al., 2009; Kronic, et al., 2015; Lorek, 2009; Farwell, 
2003). De utvecklade olika typer av strategier och försvarsmekanismer för att 
undvika traumatiska minnen (Farwell, 2003; Majumder, 2015). Vissa barn och 
ungdomar lyckas inte upprätthålla strategier som fungerar och fick då inte den hjälp 
de behövde för att kunna hantera de traumatiska minnena de bar på. Detta ledde till 
självskadande beteende och självmordsförsök (Betancourt, et al., 2009; Chase, 2013; 
Majumder, 2015). När flyktingbarn och ungdomar tänkte på tidigare erfarenheter 
ledde det till humörsvängningar (Betancourt, et al., 2009; Kronic, et al., 2015; Basak, 
2012; Lorek, 2009; Farwell, 2003).  
 
 

Osäkerhet och nedstämdhet 
 

Flyktingbarn och ungdomar uppvisade symtom på nedstämdhet och återkommande 
tecken på depression (Betancourt, et al., 2009; Groark, et al., 2011; Chase, 2013; 
Kronic, et al., 2015; Basak, 2012; Lorek, 2009; Majumder, 2015). De upplevde 
känslor av hopplöshet, tomhet och ängslan. De hade förlust av energi, minskat 
intresse och trötthet (Betancourt, et al., 2009; Edge, et al., 2014). Barn och ungdomar 
påvisade emotionella symtom såsom sorg. De grät och skrek oftare än innan flykten. 
(Betancourt, et al., 2009; Chase, 2013; Kronic, et al., 2015; Lorek, 2009; Majumder, 
2015). Barn och ungdomar kände sorg och skuld gentemot familj och för de som blev 
kvar i hemlandet. De tänkte på död och otillräcklighet och hade tankar på om de 
kunnat göra något annorlunda (Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; 
Groark, et al., 2011; Farwell, 2003). Detta ledde till att flyktingbarn och ungdomar 
visade tecken på social tillbakadragenhet. De ville vara ensamma och isolerade sig 
från omvärlden (Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; Groark, et al., 
2011; Chase, 2013; Kronic, et al., 2015; Farwell, 2003). Känslor av värdelöshet och låg 
självkänsla var inte ovanligt hos flyktingbarn och ungdomar. De upplevde förlust av 
identitet, otillhörighet och känslor av att vara annorlunda efter flykten (Betancourt, 
et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Edge, et al., 2014; Chase, 
2013; Kronic, et al., 2015; Farwell, 2003). Flyktingbarn och ungdomar upplevde 
förlust av kontroll. Detta gjorde att de kände sig vilsna och att de själva inte hade 
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någon möjlighet att påverka sin framtid. Barn och ungdomar upplevde asylprocessen 
som ett maktlöst läge vilket skakade deras identitet (Betancourt, et al., 2009; Groark, 
et al., 2011; Edge, et al., 2014; Chase, 2013; Farwell, 2003). Flyktingbarn och 
ungdomar upplevde psykisk stress. De upplevde att stressen främst orsakades av att 
befinna sig på flykt och osäkerheten de upplevde över att inte veta hur framtiden 
skulle bli (Edge, et al., 2014; Kronic, et al., 2015; Farwell, 2003). Flyktingbarn och 
ungdomar kände osäkerhet (Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; 
Groark, et al., 2011; Chase, 2013; Majumder, 2015). Den nya livsmiljön orsakade 
osäkra känslor. Barnen och ungdomarna upplevde att deras flyktingstatus försvårade 
saker för dem och gjorde att de kände sig osäkra som individer (Valenzuela-Pénes, 
2014; Groark, et al., 2011; Edge, et al., 2014). När barnen och ungdomarna tänkte på 
tidigare erfarenheter eller på den osäkra framtiden ökade deras osäkerhetskänslor 
(Valenzuela-Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Chase, 2013; Majumder, 2015). 
Osäkerheten flyktingbarn och ungdomar kände över den ovissa framtiden orsakade 
humörsvängningar (Betancourt, et al., 2009; Kronic, et al., 2015; Basak, 2012; Lorek, 
2009; Farwell, 2003).  
 

Rädsla och oroskänslor 
 

Flyktingbarn och ungdomar upplevde rädsla (Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-
Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Edge, et al., 2014; Chase, 2013; Kronic, et al., 2015; 
Basak, 2012; Lorek, 2009; Farwell, 2003; Majumder, 2015). Barn och ungdomar 
kände oro och fruktan över vad det ska bli av dem och rädsla över vad som skulle 
hända med dem i framtiden (Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; 
Groark, et al., 2011; Chase, 2013). Flyktingbarn och ungdomar kände oro över om de 
skulle få vara kvar i det nya landet eller tvingas tillbaka till sitt hemland. (Valenzuela-
Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Chase, 2013; Kronic, et al., 2015; Farwell, 2003; 
Majumder, 2015). Flyktingbarn och ungdomar var rädda för den nya miljön under 
flykten och i det nya landet (Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; Kronic, 
et al., 2015; Farwell, 2003; Majumder, 2015). Barn och ungdomar upplevde höga 
ljud, buller och om någon gapade eller skrek som extremt skämmande (Betancourt, 
et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; Farwell, 2003). De kände rädsla och litade inte 
på människor i uniform (Betancourt, et al., 2009; Kronic, et al., 2015; Farwell, 2003). 
Flyktingbarn och ungdomar upplevde det skrämmande med närvaro av främlingar, 
rädsla för fysisk kontakt och kroppsskador (Valenzuela-Pénes, 2014; Edge, et al., 
2014; Kronic, et al., 2015; Lorek, 2009). Flyktingbarn och ungdomar upplevde 
separationsångest vid separation till sina föräldrar (Kronic, et al., 2015; Lorek, 2009). 
De kände rädsla och oro för att komma bort från sina föräldrar eller bli tillfångatagna 
(Kronic, et al., 2015; Farwell, 2003). Flyktingbarn och ungdomar hade oroskänslor 
(Betancourt, et al., 2009; Valenzuela-Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Chase, 2013; 
Kronic, et al., 2015; Majumder, 2015). Både flykten och den osäkra framtiden i det 
nya landet gjorde att barn och ungdomar kände oro  (Betancourt, et al., 2009; 
Valenzuela-Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Kronic, et al., 2015; Basak, 2012; Lorek, 
2009; Farwell, 2003; Majumder, 2015). Barn och ungdomar upplevde oro när de 
tänkte på släkt och vänner som de separerats från under flykten (Groark, et al., 2011; 
Farwell, 2003; Majumder, 2015).  
 



 

10 

Psykosomatiska symtom 
 

Regression drabbar många flyktingbarn och ungdomar. Det leder till olika typer av 
minskad funktion hos barn och ungdomar (Basak, 2012; Lorek, 2009; Kronic, et al., 
2015). Sängvätning och talsvårigheter var återkommande symtom (Kronic, et al., 
2015; Basak, 2012; Lorek, 2009). Flyktingbarn och ungdomar upplevde extrem 
ångest. Detta kan leda till ett tillstånd av ofrivilligt total stumhet, då barnen och 
ungdomarna endast talar då de känner sig trygga, så kallat selektiv mutism 
(Betancourt, et al., 2009; Kronic, et al., 2015; Basak, 2012). Flyktingbarn och 
ungdomar upplevde att de hade somatiska symtom, såsom smärta i bröstet, frossa, 
snabb hjärtfrekvens, huvudvärk och smärta i hela kroppen utan medicinska orsaker. 
Barnen och ungdomarnas ursprungliga kultur gör att de beskrev sin psykiska ohälsa i 
fysiska problem (Betancourt, et al., 2009; Majumder, 2015). Dessa symtom ledde till 
aptitsvårigheter hos barnen och ungdomarna (Betancourt, et al., 2009; Groark, et al., 
2011; Kronic, et al., 2015; Basak, 2012; Lorek, 2009). Flyktingbarn och ungdomar 
beskrev att det var något som var ”fel” inombords, att hjärnan snurrade och var full 
av negativa tankar (Betancourt, et al., 2009; Edge, et al., 2014; Kronic, et al., 2015; 
Basak, 2012; Majumder, 2015).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  
 

Översiktens metod diskuterades utifrån termerna trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. Alla fyra är indikatorer på god vetenskaplig 
kvalitet i forskningsarbeten med kvalitativ design enligt Wallengren och Henricson 
(2012). En litteraturöversikt gjordes genom att sammanställa tio vetenskapliga 
artiklar, med kvalitativ design för att besvara översiktens syfte. Översiktens syfte har 
besvarats med hjälp av den valda metoden, eftersom valt syfte hänger samman med 
kvalitativ metod enligt Henricson (2012a); Forsberg och Wengström (2013). Syftet 
har varit oförändrat under hela arbetsprocessen, vilket ses som en styrka enligt 
Henricson (2012b). Möjligheten har då funnits att kunna fokusera på samma mål 
under hela processen, vilket har förenklat arbetet. Genom sökningar i olika databaser 
framkom det att det fanns ett begränsat antal kvalitativa artiklar publicerade som 
svarade på syftet. Detta gjorde arbetet extra spännande men också utmanande 
eftersom tiden var begränsad (Henricson, 2012a). Valda databaser till sökningarna 
var Cinahl, Medline och Psycinfo. Arbetets trovärdighet ökar enligt Henricson 
(2012a) genom att tre olika databaser samt relevant trunkering användes till 
sökningarna, eftersom det ökade möjligheten till att hitta fler relevanta artiklar. 
Jämförelse, diskussion, sammanställning av samtliga fynd och fortsatt analysprocess 
gjordes gemensamt av båda författarna, vilket ökar trovärdigheten enligt Wallengren 
och Henricson (2012). Dataanalysen inleddes med att artiklarna lästes av båda 
författarna var för sig, och nyckelfynd plockades ut. Då beslut togs att göra en 
induktiv ansats fanns det en medvetenhet att förhålla sig neutralt till materialet 
under hela analysprocessen. Detta för att inkludera allt som ansågs vara relevant och 
som svarar till översiktens syfte, vilket ökar översiktens trovärdighet enligt Henricson 
(2012a). Något som kan minska trovärdigheten är att en artikel från år 2003 togs 
med i översikten, eftersom studien är äldre än 10 år. Artikeln inkluderades ändå 
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eftersom artikeln svarar på översiktens syfte, och den styrker att flyktingbarn och 
ungdomars psykiska ohälsa inte har förändrats över tid. Detta styrks genom att 
jämförelse har gjorts med studien från år 2003 och övriga artiklar från år 2009-2015 
som inkluderades i översikten. Det genomfördes en kvalitetsgranskning enskilt på 
valda artiklar och därefter gemensamt vilket ökar trovärdigheten enligt Henricson 
(2012a); Wallengren och Henricson (2012), (Bilaga 2). Innan granskning av 
artiklarna beslutade författarna att fyra av fyra kriterier i Del I och åtta av nio 
kriterier i Del II i kvalitetgranskningsprotokollet skulle uppfyllas för att artikeln 
skulle användas i översikten (Henricson, 2012a; Kristensson, 2013). Avgränsningen 
gjordes för att artiklarna skulle hålla god kvalitet. Om beslut hade tagits om en lägre 
avgränsning hade möjlighet funnits till fler artiklar. Dock valdes kvalitet framför 
kvantitet. De använda studierna är gjorda i flera olika världsdelar: Nordamerika, 
Sydamerika, Europa och Afrika, det ger ett bredare perspektiv på översikten vilket 
ökar trovärdigheten enligt Wallengren och Henricson (2012). 
Exklusionskriterier för artiklarna var om de inte uppfyller kriterierna fyra av fyra i 
Del 1 och åtta av nio i Del II i kvalitetgranskningsprotokollet (Bilaga 2). Detta är 
relevant för att veta att artiklarna håller god vetenskaplig kvalitet och det ökar 
översiktens trovärdighet. Sökorden togs fram genom att söka på relevanta ord på 
engelska, som kopplades till översiktens syfte. Ökad pålitlighet är enligt Henricson 
(2012a) att det användes många sökord, som ledde till flertalet antal träffar. Med 
fokus på översiktens syfte samt inklusion- och exklusionskriterier, föll ett flertal 
artiklar bort efter lästa titlar och lästa abstrakt, se tabell över artikelsökningar (Bilaga 
1). Artiklarna som användes i resultatet var peer-reviewed, vilket stödjer att 
artiklarna har granskats av utomstående forskare enligt Wallengren och Henricson 
(2012). Detta ökar pålitligheten. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket 
skapade risk för feltolkningar. Därför har författarna kontinuerligt använt sig av 
lexikon, och diskuterat översättningarna gemensamt (Berglund, 2011). Hjälp har 
även tagits av utomstående personer, för att få så korrekta översättningar som 
möjligt vilket ökar pålitligheten. Syftet var i fokus under hela analysprocessen, vilket 
ökar litteraturöversiktens pålitlighet enligt Forsberg och Wengström (2013). Åtta av 
tio artiklar som användes i översikten inkluderade deltagare som hade flyktingstatus 
under tiden datainsamlingen till studien ägde rum (Betancourt, et al., 2009; 
Valenzuela-Pénes, 2014; Groark, et al., 2011; Kronic, et al., 2015; Basak, 2012; Lorek 
et al., 2009; Majumder, 2015 & Chase, 2013). Detta ökar pålitligheten kopplat till 
översiktens syfte (Wallengren & Henricson, 2012). I artikel Farwell (2003) som 
inkluderades i översikten var deltagarna i ålder tio till tjugo år och hade ingen 
flyktingstatus. Genomsnittet då barnen i artikeln flydde sitt land var tio år tidigare 
och de flyttade tillbaka till hemlandet ett år innan studien genomfördes. Detta gjorde 
att författarna ansåg artikeln trovärdig för översikten, även om deltagarna inte hade 
flyktingstatus då studien genomfördes. I artikel Edge, et al. (2014) som inkluderades i 
översikten var deltagarna i åldern arton till tjugofem år. Där en grupp hade 
flyktingstatus och en grupp hade tidigare själva varit flyktingar, och inkluderades i 
studien för att de under datainsamlingen jobbar med flyktingungdomspopulationer i 
ett mentorskap. Författarna ansåg studien trovärdig för översikten då deltagarna 
kunde ge ett bredare perspektiv på psykisk ohälsa hos flyktingbarn och ungdomar. Då 
de äldre deltagarna både kunde ge material om hur de själva upplevde sin psykiska 
hälsa under sin flykt, samt flyktingbarn och ungdomars psykiska hälsa ur ett 
närståendeperspektiv. 
Artiklarnas etiska förhållningssätt var att de var etiskt granskade eller att det hade 
förts ett etiskt resonemang. Detta var ett krav för att artikeln skulle inkluderas i 
översikten, då det ökar pålitligheten. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att 
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skriva en litteraturöversikt. Vilket kan minska pålitligheten eftersom det kan påverka 
datainsamlingen, granskningen och analysen enligt Henricson (2012a). Ökad 
pålitlighet enligt Henricson (2012a) är att översikten har diskuterats i grupp ett 
flertal gånger under arbetsprocessen. Innan sammanställningen av resultatet, 
kontrollerade och godkände en utomstående person de framtagna resultatfynden 
vilket ökar bekräftelsebarheten enligt Wallengren och Henricson (2012). Det 
skapades en tabell med alla artikelsökningar (Bilaga 1), vilket ger ökad 
bekräftelsebarhet då det gör artikelsökningens gång lättare att följa för läsaren enligt 
Wallengren och Henricson (2012). Översiktens bekräftelsebarhet ökar genom att 
analysprocessen beskrivs tydligt och strukturerat i metodavsnittet enligt Wallengren 
och Henricson (2012). Att det inte skrevs någon förförståelse innan påbörjat arbete 
gör att analysen kan ha påverkats av författarnas förförståelse, vilket minskar 
bekräftelsebarheten enligt Wallengren och Henricson (2012). Det är möjligt att 
överföra resultat som gjorts i England, Kanada, Eritrea och Uganda till Sverige och 
övriga länder enligt Henricson (2012a). Då resultatet visar på att det är flykten som 
påverkar flyktingbarn och ungdomars psykiska ohälsa och inte vilken världsdel de 
kommer ifrån, eftersom möjlighet finns att översiktens inkluderade barn och 
ungdomar kommer från alla världens olika länder. 
 

 

Resultatdiskussion 
 

I litteraturöversiktens resultat framkom det flera olika former av psykisk ohälsa hos 
flyktingbarn och ungdomar. Det arbetades slutligen fram fyra teman; Påträngande 
minnen och tankar, Osäkerhet och nedstämdhet, Oro och rädsla samt 
Psykosomatiska symtom vilka används som utgångspunkt i resultatdiskussionen. 
Under temat Påträngande minnen och tankar framkom det att flyktingbarn och 
ungdomar led av påtvingade minnen. Detta stöds av tidigare forskning, som anger att 
flyktingbarn och ungdomar tvingats till konfrontation av tidigare erfarenheter. Detta 
gör att flyktingbarn och ungdomar gärna undvek saker som påminde dem om 
tidigare erfarenheter (Goldin, Hgglf, Levin, & Persson, 2008; Pacione, Measham, 
Rousseau, 2013). För att på bästa sätt kunna stödja dessa barn och ungdomar med 
deras påträngande minnen är det viktigt att ta reda på individens egna sanningar och 
mönstrade levnadssätt. Detta för att kunna erbjuda god omvårdnad med kulturell 
medvetenhet (McFarland, 2014). 
Resultatet visar att flyktingbarn och ungdomar lider av olika former av PTSD-
symptom relaterat till sina tidigare erfarenheter. Detta styrks av tidigare forskning 
som skriver att det är en reaktion på barnen och ungdomarnas traumatiska bakgrund 
och upplevelser som gör att de lider av dessa PTSD-symtom (Montgomery, 2011; 
Fazil & Stein, 2002; Heptinstall, Sethna, Taylor, 2004; Pacione, et al., 2013). För att 
möta dessa barn och ungdomar skall sjuksköterskan fokusera på barnen och 
ungdomarnas unika erfarenheter och därmed olika behov av omvårdnad. 
Sjuksköterskan skall i samspel med personen i fråga, fokusera på individens unika 
förutsättningar för hälsa enligt McFarland (2014). I litteraturöversiktens resultat 
framkom det att många flyktingbarn och ungdomar led av sömnsvårigheter på grund 
av sina tidigare upplevelser. Detta styrks av tidigare forskning som anger att 
sömnstörningar är vanligt främst hos barn och ungdomar som tidigare har bevittnat 
tortyr eller våld mot familjemedlemmar (Fazil & Stein, 2002; Pacione, et al., 2013). 
Det är viktigt att ta reda på individens tidigare livshistoria, såsom 
världsuppfattningar och miljörelaterade faktorer för att på bästa sätt kunna erbjuda 
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personcentrerad vård till flyktingbarn och flyktingungdomar (Reynolds & Leininger, 
1993; Leininger, 2001). I resultatet framkom det att flyktingbarn och ungdomar har 
självmordstankar och led av självskadebeteende, vilket styrks av Anstiss, et al. (2010) 
som anger att självmordstankar och självdestruktivt beteende är vanligt 
förekommande hos flyktingbarn och ungdomar. För att sjuksköterskan skall kunna 
bemöta flyktingbarn och ungdomar med självskadebeteende är det enligt McFarland 
(2014) viktigt att tillräckligt med tid avsätts för individen, att det finns metoder för 
att kommunicera och att stödinsatser individanpassas. Under temat Osäkerhet och 
nedstämdhet framkom det att flyktingbarn och ungdomar upplever förlust av 
kontroll. Detta styrks av Mann (2010) som anger att flyktingbarn och ungdomar 
känner att de inte har någon kontroll över sina egna liv, utan att det ligger helt i 
andras händer. För att kunna stödja individen med deras känslor av osäkerhet och 
nedstämdhet är det viktigt att identifiera personens miljörelaterade förhållanden, 
såsom deras upplevelser av förlust av kontroll. Detta för att på bästa sätt kunna 
erbjuda individanpassad transkulturell omvårdnad (Leininger, 2001). Resultatet 
visade även att flyktingbarn och ungdomar upplever osäkerhet och tidigare forskning 
styrker att flyktingbarn och ungdomar lever ett otryggt och osäkert liv som flyktingar 
(Mann, 2010; Goldin, et al., 2008; Pacione, et al., 2013). Ett genomgående fynd i 
resultatartiklarna var den osäkerhet flyktingbarn och ungdomar upplever när de 
tänker på framtiden. Detta gör att de undviker att göra det, eftersom det påverkar 
deras psykiska ohälsa negativt. Det skiljer sig från det Mann (2010) anger, att det är 
viktigt att flyktingbarn och ungdomar har mål och planer för framtiden. Att fokusera 
på målet hjälper flyktingbarn och ungdomar att känna trygghet och motivation till att 
fortsätta kämpa i det osäkra nuet. Mann (2010) menar att det är viktigt att 
flyktingbarn och ungdomar inte fokuserar på vem de är utan vem de önskar att bli. 
Sjuksköterskan skall i mötet med dessa barn och ungdomar lyssna till deras 
världsuppfattning och förstå hur sociala strukturer kan ha påverkat dem vad gäller 
mål och mening (Leininger, 2001). I resultatet framkom det även att flyktingbarn och 
ungdomar har återkommande tecken på nedstämdhet och depression vilket styrks av 
tidigare forskning som visar att depression är vanligt förekommande hos flyktingbarn 
och ungdomar (Anstiss, et al., 2010; Fazil & Stein, 2002; Montgomery, 2011; 
Betancourt, et al., 2015; Montgomery & Foldspang, 2005; Goldin, et al., 2008; 
Pacione, et al., 2013). Heptinstall, Sethna & Taylor (2004) anger att den osäkerhet 
flyktingbarn och ungdomar känner över att inte veta om de får stanna i det nya landet 
gör att många lider av depression. Genom att använda sig av transkulturell 
medvetenhet i utformningen av omvårdnad och skapa en kulturellt anpassad 
omvårdnad förmedlar sjuksköterskan en läkande styrka. Sjuksköterskan skall försöka 
se individens egna sanningar vad gäller nedstämdhet och depression för att möta 
individen på bästa sätt, vilket styrks av McFarland (2014). Under temat Oro och 
rädsla framkom det att flyktingbarn och ungdomar upplever oro. Tidigare forskning 
visar att oro hos flyktingbarn och ungdomar är vanligt förekommande symtom 
(Anstiss, et al., 2009; Betancourt, et al., 2015; Montgomery & Foldspang, 2005; 
Pacione, et al., 2013). Samtidigt menar Montgomery (2011) att oro inte förekommer 
mer frekvent hos flyktingbarn och ungdomar än det gör i andra grupper. Enligt 
McFarland (2014)  finns olika former, uttryck och mönster som kan vara kulturellt 
lika, men också olika.  Sjuksköterskan bör lyssna, observera och försöka förstå 
individens subjektiva upplevelse av oro för att kunna anpassa omvårdnaden på bästa 
sätt. I resultatet framkom det att flyktingbarn och ungdomar upplever rädsla. Detta 
stöds av tidigare forskning då Betancourt, et al (2015) anger att flyktingbarn och 
ungdomar upplever rädsla för hur morgondagen ser ut. Många barn och ungdomar 
upplever en extrem rädsla att skickas tillbaka till sina hemländer (Heptinstall, et al., 
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2004). Saker som påverkar välbefinnande hos individer är olika sociala strukturer, 
såsom politik, religion, kultur och ekonomi. Påverkan skall identifieras hos den 
aktuella personen för att kunna erbjuda bästa möjliga transkulturella omvårdnad 
(McFarland & Webbe-Alamah, 2015).  
I litteraturöversiktens resultat framkom det att flyktingbarn och ungdomar är rädda 
för att bli ensamma. Detta styrks av Montgomery & Foldspang (2005) som anger att 
flyktingbarn och ungdomar upplever rädsla för att bli lämnade ensamma. Sociala 
relationer påverkar individens världsuppfattningar och känsla av trygghet. 
Sjuksköterskan skall ha ett personcentrerat förhållningssätt, en kulturell kunskap och 
ett etiskt tänkande i omvårdnaden för att bemöta barnen och ungdomarnas 
upplevelse av rädsla. Under temat Psykosomatiska symtom framkom det att 
flyktingbarn och ungdomar upplever att de har somatiska problem. Detta styrks av 
tidigare forskning, som anger att flyktingbarn och ungdomar upplever att de får 
huvudvärk, magsmärtor och kroppslig utmattning när de tänker på tidigare 
händelser eller på den osäkra framtiden (Mann, 2010; Betancourt, Frounfelker, 
Mishra, Hussein, Falzarano, 2015). För att sjuksköterskan skall kunna utforma en 
individanpassad kulturell vård och omsorg är det viktigt att vara påläst om olika 
kulturers uppfattningar. Kulturella värderingar, religiösa och filosofiska faktorer 
påverkar individers uttryckssätt och kan skilja sig åt. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan ser till hela människan (Reynolds & Leininger, 1993; Leininger, 2001) 
Det framkom i litteraturöversiktens resultat att regression drabbar flyktingbarn och 
ungdomar vilket styrks av DeAnstiss, Ziazin, Procter, Warland och Baghurst (2009) 
och Montgomery (2011) som menar att många flyktingbarn och ungdomar har ett 
regressivt beteende. Ett sätt för vårdpersonal att bemöta flyktingbarn och ungdomars 
psykiska ohälsa är att ha god kunskap inom språk och kultur. De ska även ha kunskap 
och förstående för olika syner på sjukdom och läkande. Detta för att kunna bemöta 
flyktingbarn och ungdomar samt närstående på bästa sätt (Barenbaum, Ruchkin, 
Schwab-Stone, 2004). 

Fortsatt forskning 
 

Litteraturöversikten har skapat frågor hos författarna om kulturella skillnader mellan 
olika flyktingbarn och ungdomar, och hur de påverkar deras vård. Genom forskning 
inom det nämnda området skulle typiska kulturella uttryckssätt hos barn kunna 
identifieras och en mer individanpassad vård skulle kunna utövas. Genom kvalitativ 
forskning kan läsaren få en bild av hela människan och dess känslor och uttryckssätt. 
Detta kan leda till att vården utformas på ett mer holistiskt sett, vilket kan göra att 
flyktingbarn och ungdomar inte placeras i olika fack beroende på sjukdomstillstånd, 
utan vårdpersonalen ser till människan bakom sjukdomen för att kunna 
individanpassa vården.   
Det är en aktuell fråga hur flyktingbarn och ungdomar skall bemötas på bästa sätt 
och därför är det relevant att ny forskning fokuserar på barn och ungdomars sätt att 
beskriva sitt hälsotillstånd. Ny forskning borde fokusera på att se det ur barnens 
perspektiv för att höra deras mening och respektera den. Ny forskning borde även 
göras från ett sjuksköterskeperspektiv, som fokuserar på den transkulturella 
betydelsen inom vården.  
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Kliniska implikationer  
 

Det är viktigt att alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med flyktingbarn och 
ungdomar följer barnkonventionen. Sjuksköterskan ska fördjupa sin förståelse och 
kunskap om bakgrund och psykisk ohälsa hos flyktingbarn och ungdomar. 
Sjuksköterskan skall lyssna på barnen och ungdomarna och vara en vuxen som bryr 
sig och stöttar. Sjuksköterskan har ett viktigt uppdrag i att stödja flyktingbarn och 
ungdomar till att skapa mål för framtiden. Detta för att motivera barnen och 
ungdomarna och för att hjälpa dem se meningen med livet. Genom att 
sjuksköterskan hjälper barnen och ungdomarna att fokusera på mål och drömmar 
som ligger framför kan det hjälpa dem att minska rädslan inför framtiden och det 
osäkra nuet. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar trygga möten och att 
flyktingbarn och ungdomar blir respekterade och får möjlighet att uttrycka sin talan. 
Vårdpersonal skall ha god kunskap om olika kulturer och språk för att kunna skapa 
så goda och individanpassade relationer som möjligt. Genom denna kunskap kan 
sjuksköterskan också förstå vad som påverkar barn och ungdomar från olika kulturer 
och hur det skiljer sig åt i uttryckssätt och syn på psykisk ohälsa.  
Genom litteraturöversiktens resultat har det visat sig att barnen lider av jagande 
minnen, att de upplever osäkerhet, nedstämdhet, rädsla, oro och lider av 
psykosomatiska symtom. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur detta 
kan bemötas på bästa sätt och vara medveten om att dessa symtom är vanligt 
förekommande hos flyktingbarn och ungdomar. Det är av värde att sjuksköterskan 
lyssnar på barnen och ungdomarna och låter dem uttrycka sig eftersom att alla barn 
är unika och ska få sin åsikt respekterad.  

 

Slutsatser 

Flyktingbarn och ungdomar upplevde psykisk ohälsa, såsom påträngande minnen 
och tankar, osäkerhet och nedstämdhet, oro och rädsla samt psykosomatiska 
symtom. Då 30 miljoner barn och ungdomar befinner sig på flykt och 
litteraturöversiktens resultat visar på att olika typer av psykisk ohälsa drabbar många 
flyktingbarn och ungdomar, är det högst aktuellt att utveckla olika strategier för att 
på bästa sätt hjälpa dessa barn och ungdomar. Sjuksköterskan skall stödja barn och 
ungdomar till bearbetning. Genom att ha god kunskap om de aktuella barnen och 
ungdomarnas språk, kultur och syn på psykisk ohälsa skapas förutsättningar till 
individanpassad vård med kulturell medvetenhet. 
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Databas Söktermer Sökalternativ Träffar Efter 

titelgranskning 

Efter lästa 

abstrakt 

Efter lästa 

i helhet 

Kvalitetsgranskade Valda till arbetet 

 

 

Cinahl 

7/9 

Child* 

AND 

Mental health* 

AND 

refugee* 

AND 

(qualitative* 

OR 

focus group*) 
 

Peer reviwed 16 10 4 0 0 0 

Cinahl 

8/9 

Stress*  

AND 

Childhood 

AND 

Refugee* 

Abstract 

available, 

Peer 

reviewed, 

English 

language. 

31 7 1 0 0 0 

Psycinfo 

8/9 

(mental health* 

OR 

psyciatric 

illness* 

OR anxiety* 

OR mental 

illness*) 

AND (child* 

OR 

young 

refugee*) 

AND 

(refugee* 

OR  

Peer 

reviewed 

65 48 11 6 3 3 
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asylum 

seeker*) 

AND 

(qualitative* 

OR 

focus group*) 
 

Cinahl 

9/9 

Interviews in 

qualitative 

research AND 

refugee* AND 

children* 

Peer 

reviewed, 

English 

Language 

36 10 5 4 0 0 

Cinahl  

14/9 
 

(Refugee* OR 

Asylum*) 

AND 

(Trumatic* OR 

Stress* OR 

Fear*) AND 

(Qualitative* 

OR Focus 

group* OR 

narrative* OR 

interview* OR 

observation*) 

AND (Child* 

OR  

Adolescent*) 

Peer 

reviewed, 

English 

Language 

67 (1 

dubblett) 

21 6 2 2 2 
 

Cinahl  

14/9 

(Refugee* OR 

Asylum*) 

AND (Mental 

health* OR 

Mental 

Peer 

reviewed, 

English 

Language. 

46 15 5 1 1 1 
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illness*) AND 

(Qualitative* 

OR focus 

group* OR 

narrative OR 

interview* OR 

Observation*) 

AND (Child* 

OR 

Adolescent*) 

Medline 

14/9 

( Refugee* OR 

asylum* ) 

AND ( child* 

OR 

adolescent* 

OR teenager* 

OR youth* OR 

young* ) AND 

( qualitative* 

OR "focus 

group*" OR 

narrative* OR 

interview* OR 

observation* ) 

AND ( mental 

health* OR 

mental illness* 

OR psychiatric 

illness* OR 

anxiety* OR 

fear* ) 
 
 

English 

Language 

173 29 10 3 3 3 
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Psycinfo 

29/9 

(Asylum 

seekers* OR 

Refugee*) 

AND 

(Child* OR 

Adolescent* 

OR Kid* OR 

Infant* OR 

Youth* OR 

Youngster*)  

AND 

(Qualitative* 

OR Focus 

group* OR 

Narrative* OR 

Observation* 

OR Interview*)  

AND 

(Mental 

illness* OR 

Mental 

disorders* OR 

Psychiatric 

disorders* OR 

Mental 

health*) 

Peer 

reviewed, 

Scholarly 

journals, 

Qualitative 

study, 

English 

language 

73(2dubletter) 36  14 1 1 1 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?     
   Ja  Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på 
någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod? Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?  Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?

   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

      

   Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?

      

   Ja  Nej 
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Författare/ år/ land/ 

tidsskrift 

Titel Etiskt 

godkännande 

Syfte Metod (Urval, 

datainsamling och analys) 

Resultat Antal uppfyllda 

kvalitetsgranskningar 

Betancourt,T-S., 

Speelman,L., 

Onyango, G., Botton, 

P. /2009/ 

Uganda/Transcultural 

Psychiatry 

A qualitative 

study of mental 

health 

problems 

among children 

displaced by 

war in Northern 

Uganda 

Etiskt 

godkännande av 

Institutional 

Review Board. 

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke. 

Att förklara lokala 

begrepp av psykisk 

ohälsa samt 

identifiera psykiska 

symtom hos barn i 

åldern 10-17 år som 

bor i flyktingläger i 

norra Uganda. 

Mixad metod. Två kvalitativa 

intervjumetoder användes.  

15 stycken vuxna och 31 

stycken barn i första 

intervjumetoden. 32 stycken 

vuxna och 25 stycken barn i 

andra intervjumetoden. 

Ålder på barnen var 10- 17 

år.  

Huvudfynd: Rädsla, 

osäkerhet, depression, låg 

självkänsla, nedstämd, 

oro, 

koncentrationssvårigheter, 

hopplöshet, minskad aptit, 

sömnlöshet, 

humörsvängningar, 

ointresserad, somatiska 

symtom; såsom 

huvudvärk, hög 

hjärtfrekvens, 

bröstsmärtor.   

4/4 

9/9 

Valenzuela-Pénes, 

A., Couture, M., 

Arias- Valenzuela, 

M., Santiago-Rivera, 

A. /2014/Kanada/ 

Journal of Latina 

Psychology 

Exploring 

refugee 

children´s 

psychological 

need through 

storytelling: A 

case study of 

two latino 

American 

children   

Godkännande 

av etisk 

kommitté. 

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke.  

Att undersöka de 

psykologiska 

behoven hos två 

flyktingbarn  

Fenomenologisk analys.  

Semistrukturerade intervjuer.  

Två stycken barn och deras 

föräldrar deltog i 

studien.  Barnen var 9 

respektive 11 år.  

Huvudfynd: Stress, 

rädsla, oro, osäkerhet, 

isolering, aggression. 
 

4/4 

9/9 

Groark, C., Sclare, I., 

Raval, H. / 2011/ 

United Kingdom/ 

Clinical child 

psychology and 

psychiatry 

Understanding 

the experiences 

and emotional 

needs of 

unaccompanied 

asylum-seeking 

adolescents in 

Godkännande 

av etisk 

kommitté.   

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke.   

Att få en fördjupad 

förståelse av att 

vara en ung person 

som är 

ensamkommande 

och söker asyl i 

Storbritannien samt 

Fenomenologisk analys. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Sex stycken barn i åldern 16-

18 år deltog i studien. 

Huvudfynd: Stress, 

rädsla, osäkerhet, oro, 

förlust av kontroll, 

flashbacks, 

koncentrationssvårigheter, 

somatiska symtom 

huvudvärk, spänningar. 

4/4 

9/9 
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the UK. få en förståelse för 

hur tidigare och 

nuvarande 

livserfarenheter 

inverkar på dessa 

unga människors 

psykiska 

välbefinnande. 

Edge, S., Newbold, 

K-B., Mckeary, M. 

/2014/ Kanada / 

Soacial science and 

medicine 

Exploring 

socio- cultural 

factors that 

mediate, 

facilitate, & 

constrain the 

health and 

empowerment 

of refugee 

youth. 

Godkännande 

från McMaster 

University 

forskningsetiska 

nämnd. 

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke.  

Att skapa en bättre 

förståelse för hur 

flyktingungdomar 

själva definierar 

hälsa, med betoning 

på sociokulturella 

faktorer som 

möjliggör eller 

begränsar 

hälsofrämjande 

insatser. 

Grounded theory, kvalitativa 

intervjuer och observationer.  

26 stycken deltagare i åldern 

18- 25 år.  

En grupp deltagare har 

flyktingstatus. Den andra 

gruppen har tidigare varit 

flyktingar och arbetar nu med 

flyktingungdomspopulationer 

i ett mentorskap.  

Huvudfynd: Låg status, 

låg självkänsla, stress, 

värdelös, förlust av 

kontroll, aggressiva, 

misstro, förträngning, 

stämplas som dum, 

otillhörighet, 

beteendesvårigheter, 

sömnsvårigheter, saknad 

av familj, tomhet. 

4/4 

8/9 

Chase, E./ 2013/ 

Storbritannien/ 

Sociology of Health 

and Illness/ 
 

Security and 

subjective 

wellbeing: the 

experiences of 

unaccompanied 

young people 

seeking asylum 

in the UK. 

Granskad och 

godkänd av 

etisk kommitté. 

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke.  

Att undersöka hur 

ensamkommande 

unga människor 

som söker asyl i 

Storbritannien 

beskriver 

välbefinnande.   

Grounded Theory, kvalitativa 

intervjuer. 54 deltagare i 

åldern 11-23 år. Alla barnen 

har fortfarande 

flyktingstatus.  

Huvudfynd: Rädsla, 

förlust av identitet, förlust 

av kontroll, minskad 

självkänsla, osäkerhet, 

oro, låg status, otrygghet, 

skrämda, sömnproblem, 

depression, 

självmordstankar, 

otillräcklighet, falshback, 

avskildhet, ledsen. 

4/4 

9/9 

Kronic, R., 

Rousseau,C., 

Cleveland, J. /2015/ 

Asylum-

Seeking 

Children’s 

Godkänd av 

etisk kommitté, 

The McGill 

Att öka förståelsen 

av erfarenheten hos 

fängslade föräldrar 

Kvalitativ metod. Semi-

strukturerade intervjuer och 

Observation. 

Huvudfynd: Rädsla, 

stress, oro, 

humörsvängning, gråt, 

4/4 

8/9 
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Kanada/ American 

Journal of 

Orthopsychiatry 

Experiences of 

Detention in 

Canada: A 

Qualitative 

Study 

Faculty of 

Medicine’s 

Institutional 

Review Board. 

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtyckte.  
 

och barn som söker 

asyl i Kanada 

20 stycken familjer med 35 

stycken barn deltog i studien. 

Intervjuerna gjordes med 

föräldrar och barn 13-18 år 

gamla. 

aggressivitet, ingen aptit, 

depression, ledsen, 

sömnsvårigheter, 

mardrömmar, skrämda, 

underläge, regression, 

selektiv mutism. 

Basak, P. /2012/ 

Storbritannien 

/Journal of Tropical 

Pediatrics 

The impact of 

occupation on 

child health in 

a Palestinian 

refugee camp.  

Det har förts ett 

etiskt 

resonemang. 

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke. 

Att undersöka 

barns hälsa i det 

Palestinska 

flyktinglägret i 

Dheisheh. 

Mixad metod, 

semistrukturerade intervjuer. 

30 stycken föräldrar deltog. 

Alla deltagarna hade minst 

ett barn som var 5 år eller 

yngre. 

Huvudfynd: 

Sömnsvårigheter, 

humörsvängningar, stress, 

rädsla, minskad aptit, 

depression, regression. 

4/4 

8/9 

Lorek, A., Ehntholt 

, K., Nesbitt 

,A., Wey, 

E.,  Githinji 

, C., Rossor, E., 

Wickramasinghe, R., 

/ 2009/ 

Storbritannien /Child 

Abuse & Neglect 

The mental and 

physical health 

difficulties of 

children held 

within a British 

immigration 

detention 

center: a pilot 

study. 

Godkännande 

av etisk 

kommitté.  

Alla deltagarna 

gav informerat 

samtycke. 

Att utvärdera den 

psykiska och 

fysiska hälsan hos 

barn som bor på ett 

Brittiskt 

immigrationscenter.  

Mixad metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

och observation.  

24 stycken barn i åldern tre 

månader- 17 år samt 18 

stycken föräldrar deltog i 

studien.  

Huvudfynd: 

Sömnsvårigheter, 

minskad aptit, rädsla, lätt 

till gråt, depression, 

regression, selektiv 

mutism, 

inlärningssvårigheter, 

somatiska symtom; såsom 

huvudvärk och 

buksmärtor. 

4/4 

8/9 

Farwell, N/ 2003/ 

Eritrea/ International 

journal of mental 

health 
 

In War's Wake: 

Contextualizing 

Trauma 

Experiences 

and 

Psychosocial 

Det har förts ett 

etiskt 

resonemang. 

Alla deltagare 

gav informerat 

samtycke.   
 

Att undersöka 

krigstrumatiska 

upplevelser hos 

Eritreska 

ungdomar, samt 

deras psykologiska 

symtom och 

identifiera faktorer 

Mixad metod. Observation, 

intervju med öppna frågor 

samt semi-strukturerat 

frågeformulär.  

Nittiosju stycken deltagare, i 

åldern 13-20 år.  

Huvudfynd: Rädsla, 

minskad självkänsla, 

gråtmild, falshbacks, 

mardrömmar, förlust av 

kontroll, misstro, 

isolering, stress. 

4/4 

9/9 
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relaterat till deras 

psykiska 

välbefinnande i 

efterkrigsmiljö.     

Majumder, P., 

O´Reilly, M., Karim, 

K., Vostanis, P. 

/2015/ 

Storbritannien/ 

International Journal 

of Social Psychiatry 

‘This doctor, I 

not trust him, 

I’m not safe’: 

The 

perceptions of 

mental health 

and services by 

unaccompanied 

refugee 

adolescents 

Granskad och 

godkänd av 

etisk kommitté, 

National 

Research Ethics 

Service.  

Målsman samt 

deltagare gav 

informerat 

samtycke.  

 

Att identifiera 

ensamkommande 

flyktingbarns 

upplevelser av att 

söka vård för 

mental hälsa i 

Storbritannien. 

Kvalitativ metod, semi-

strukturerade intervjuer. 

15 stycken deltagare i åldern 

15- 18 år.  

Huvudfynd: Rädsla, oro, 

osäkerhet, 

sömnsvårigheter, 

mardrömmar, 

förskjutning, misstro, 

ledsen, självmordsförsök. 

4/4 

8/9 


