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Effekter av krig och våld

Omedelbara
Kaos
Plågsamma minnesbilder
Mardrömmar, ångest, depression
Kroppsliga besvär
Överspändhet, utåtagerande

Existentiella
Skadad tillit

Oförutsägbarhet
Avsaknad av tillhörighet

Avsaknad av hopp

Hot mot
Hälsa

Utveckling
Inlärning

Anpassning -- integration
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Handlingskraft
Salutogena faktorer

Resurser, styrkor

Utsatthet
Traumatiserande faktorer

Sårbarhet

Riskfaktorer Skyddande faktorer

Hur mår nyanlända barn och unga?



www.gu.se

• Varje människa är unik med unika erfarenheter
• Många är traumatiserade
• Ovisshet och maktlöshet sliter på alla

– oron för framtiden

En heterogen grupp
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• Hot till livet
• Total maktlöshet

Traumareaktioner:
• Akut kris – alla
• Kroniska reaktioner – många

Trauma
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• Stress
• Ångest
• Depression
• Sömnsvårigheter
• Återupplevanden

• Överaktiverat alarmsystem
– undvik att reproducera traumasituationens maktlöshet och 

hot

Alltså ett mycket plågsamt tillstånd!

Kroniska traumareaktioner
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Hur går det på sikt?

→ Händelser i det nya landet har stor betydelse för
senare psykisk hälsa och välbefinnande

→ Händelser före flykten har stor betydelse för
psykisk hälsa den första perioden efter
ankomsten
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Hur kan vi stödja barns resurser, 
styrkor och handlingskraft?

• Återskapa trygghet och tillit

• Återskapa framtidshopp

• Tillhörighet — nya sociala nätverk

• Delaktighet, möjlighet att påverka sin situation

Förutsägbarhet

En	fungerande	och	
trygg	vardag	
centralt
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• Mat och sömn
• Lek och lärande
• Hög omsorg
• Trygg livssituation
• Organiserade fritidsaktiviteter/fysisk aktivitet

”Bästa omhändertagandet är hög omsorg med låg emotionell 
intensitet.”

Vad behöver barnen i vardagen?
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Andra viktiga behov

• Bekräftelse
att få möjlighet att lyckas

• Skydd mot våld, främlingsfientlighet, rasism, kriminalitet

• Skydd mot fattigdom och utanförskap

• Trygga och kärleksfulla vuxna

• Identifiera fysiska och psykiska besvär, 
t ex traumasymtom

• Återknyta och upprätthålla relationer till viktiga personer i 

ursprungslandet
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Asylsökande barns tankar om hälsa och 
välbefinnande

Vad är viktigt för att må bra?

1. Föräldrar och familj

2. Skolan

3. Vänner och fritid

4. Ekonomi

5. Hopp om framtiden

http://www.cergu.gu.se/Publikationer/
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Nivåer i arbetet med nyanlända barns hälsa

1. Basnivå – vardagsmiljöns betydelse

– Skola, förskola, fritids, fotbollsklubbar och andra fritidsaktiviteter

Små insatser – stora effekter

2. Specialistnivå

– Elevhälsa, ungdomsmottagning, barnmedicin, BUP, 

flyktingmottagningar
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• Permanenta uppehållstillstånd - TILLFÄLLIGA
• Synnerligen och särskilt ömmande 

omständigheter - TAS BORT
• Familjeåterförening -FÖRSVÅRAS KRAFTIGT

• Sänkt omsorgsnivå på många boenden: HVB-hem 
à ”Stödboenden”

• Åldersuppskrivningar
• Ändrad praxis angående boende och omsorg under 

överklagande
– olika praxis i olika kommuner

• Ändrad praxis angående Afghanistan
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Hur kan vi stödja barns resurser, 
styrkor och handlingskraft?

• Återskapa trygghet och tillit

• Återskapa framtidshopp

• Tillhörighet — nya sociala nätverk

• Delaktighet, möjlighet att påverka sin situation

Förutsägbarhet

En	fungerande	och	
trygg	vardag	
centralt

?
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• Vi drabbas av ungdomarnas maktlöshet

• Existentiella utmaningar

• Var aldrig ensam

• Håll i och håll ut

Vi kan göra skillnad!

Till sist


