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Abstract 

Background and aim: The number of refugees and unaccompanied children are 

increasing in Sweden and these people belong to one of the groups that are at higher risk 

for developing suicidal behavior. At the same time the lack of research on the subject is 

mentioned several times by different sources. The aim of this study is therefore to 

investigate suicidal behavior among young refugees between the ages 13 to 18 years in 

Sweden, from personnel experiences in social services.  

 

Method: We have chosen a qualitative approach with seven narrative interviews that 

each lasted for about one hour and were recorded. The interview guide was semi 

structured. The respondents in this study consist of one student counselor, workers from 

two child psychiatry departments and four different residential care homes for 

unaccompanied children and young persons.  

 

Results and conclusions: The respondents had the understanding that young refugees 

have been through a lot, lost their families and experienced difficult traumas and a tough 

refuge. The result from the collected data showed that the personnel thought the cause of 

the suicidal behavior is the long wait during the asylum process, the trauma they have 

experienced and lack of social networks. Suicidal behaviors among the young refugees 

were often thoughts and suicide attempts with pills, through self-starving, hanging, or 

cutting themselves. We have noticed an opinion that a connection between being a 

refugee and suicide is possible and that a shorter asylum process might help reduce the 

suicidal behavior among young refugees. 

 

Keywords: young, refugee, asylum-seeker, suicide, suicidal behavior, mental health, 

personnel, social services.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

”Du är en stjärna på min himmel nu och 

den stjärnan kommer alltid lysa” 

 

- Tack från ungdom till respondent (BUP-personal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 
 

Förord 

Vi vill inleda denna kandidatuppsats med att tacka alla respondenter runtom i södra 

Sverige som ställt upp och medverkat i intervjuer och därmed gjort denna uppsats 

möjlig att genomföra. Ni har hjälpt oss att förstå fenomenet bättre och ökat vår kunskap 

om hur unga flyktingars bakgrund och livssituation kan se ut. Det har varit otroligt 

intressant och lärorikt att göra studien och att lyssna på era berättelser! 

Vi vill även tacka vår handledare, Hans Knutagård, som stöttat och väglett oss genom 

skrivandets gång. 

 

Vi hoppas att denna studie kan ge en inblick i hur en flyktings liv kan vara och kanske 

även inspirera andra studenter till att göra studier om flyktingars förhållanden.  

 

 

Jenny Delfin & Maja Eriksson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Förkortningar 

BUP: Barn- och ungdomspsykiatri 

HVB: Hem för vård och boende 

NASP: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa 

NE: Nationalencyklopedin 

PUT: Permanent uppehållstillstånd  

PTSD: Posttraumatiskt stressyndrom 

Utl.L.: Utlänningslagen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning och problemformulering ............................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställning ....................................................................................... 3 

1.2 Avgränsningar ..................................................................................................... 3 

1.3 Förförståelse ........................................................................................................ 3 

2. Litteraturredovisning .................................................................................................. 4 

2.1 Artikel och litteratursökning ............................................................................... 4 

2.2 Tidigare forskning ............................................................................................... 4 

2.3 En flyktings väg till Sverige ................................................................................ 6 

2.3.1  Suicidalt förebyggande arbete ........................................................................ 9 

2.3.2  Självmordet.................................................................................................... 10 

3. Metoddiskussion ........................................................................................................ 11 

3.1 Validitet och reliabilitet ..................................................................................... 12 

3.2 Urval .................................................................................................................. 13 

3.3 Genomförande av intervjuer.............................................................................. 14 

4.4 Forskningsetiska överväganden ........................................................................ 15 

4. Ontologiskt perspektiv .............................................................................................. 16 

5. Teoretisk referensram ............................................................................................... 17 

5.1 Anknytningsteori ............................................................................................... 17 

5.2 Nätverksteori ..................................................................................................... 18 

5.3 KASAM ............................................................................................................ 18 

5.4 Kristeori ............................................................................................................. 19 

6. Resultat och analys .................................................................................................... 20 

6.1 ”Det är mer risk att de blir självmordsbenägna än andra grupper” ................... 20 

6.2 ”Han sydde ihop läpparna” ............................................................................... 22 

6.3 ”Han hade svikit sin familj och han ville inte leva mer” .................................. 24 

6.4 ”Hans far är död, hans mor bor någonstans i Iran, tror han”............................. 28 

6.5 ”Det är inte rimligt att låta människor stå på paus i flera år” ............................ 33 

7. Resultatsammandrag ................................................................................................ 35 

8. Diskussion ................................................................................................................... 36 

9. Referenser................................................................................................................... 40 

 



 
 

 
 

10. Bilagor .........................................................................................................................i 

Bilaga 1. Definitioner ..................................................................................................i 

Bilaga 3. Informationsbrev ....................................................................................... iii 

Bilaga 4. Samtyckesbrev .......................................................................................... iv 

Bilaga 5. Intervjuguide .............................................................................................. v 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

1 
 

1. Inledning och problemformulering 

Vår kandidatuppsats handlar om självmordsbeteende bland barn och ungdomar som 

flytt till Sverige och grundar sig på intervjuer med verksamhetspersonal inom Socialt 

arbete. Vi har valt detta ämne på grund av flera anledningar. För det första är Sverige är 

ett land där antalet utlandsfödda ständigt ökar (Statistiska centralbyrån, 2010) och 

människor med migrationserfarenhet såsom flyktingar och asylsökande räknas till den 

grupp som är mer benägna än inrikesfödda att begå självmord (Bhugra, Craig och Bhui, 

2010). Socialstyrelsen skriver i sin folkhälsorapport (2009) att individer med utländsk 

bakgrund har sämre hälsa än personer med svensk bakgrund och de som är födda 

utanför Europa är de som rapporteras ha den sämsta. I en undersökning var det tre till 

fyra gånger vanligare att respondenter med bakgrund utanför västvärlden bedömde sin 

hälsa som ”dålig” eller ”mycket dålig” i jämförelse med respondenterna med svensk 

bakgrund. Ekblad och Wasserman (2002) rapporterar att utlandsfödda fullbordar fler 

självmord än inrikesfödda i Sverige.   

    De som migrerat till Sverige utgörs bland annat av familjer på flykt och 

ensamkommande barn. Nedan visas en tabell över hur stor den sistnämna gruppen varit 

från år 2004 till början av 2013 (Migrationsverket). 
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För det andra skriver bland annat Bhugra, Craig och Bhui (2010) att det framkommer en 

brist på forskning inom området flyktingar och självmordsbeteende och att det finns ett 

stort behov av vidare undersökningar, då det ännu inte finns mycket vetskap om detta. 

Enligt Ekblad och Wasserman (2002) registreras inte självmord och självmordsförsök 

bland asylsökande i Sverige och därför är frekvensen osäker. I ett utlåtande från 

statistikansvarige på Socialstyrelsen för dödsorsaksregistret i Sverige, framkom det att 

statistiken gällande självmordsförsök endast inkluderar de försök som lett till inläggning 

på sjukhus och därför finns ett mörkertal. Det finns uppgifter om födelseland i 

dödsorsaksregistret och patientregistret, men ingen färdig statistik som är sorterad efter 

utlandsfödda och personer födda i Sverige. Bhugra, Craig och Bhui (2010) skriver om 

den rådande avsaknaden av forskning om hypoteser och kausalitetssamband bland 

flyktingar och självmordsbeteende. De uttrycker även att det finns ett angeläget behov 

av vidare undersökningar om detta samband. Kristiansen, Mygind och Krasnik (2007)  

skriver att information om migranters hälsa är begränsad, eftersom de ofta exkluderas 

från undersökningar på grund av språkproblematik och större kostnader för att lösa detta 

problem. Genom de studier som har gjorts har man dock konstaterat att migranter har 

sämre mental hälsa, då de exempelvis är mer utsatta för depressioner och högre 

självmordsfrekvens än befolkningen i ursprungslandet (Bhugra, Gupta, 2011). Vi anser 

på grund av bristen av underlagsmaterial att det är av stor vikt att skapa större förståelse 

och belysa fenomenet för att man i framtiden ska kunna skapa rutiner och verktyg för att 

motverka detta. 

    En tredje anledning är egna erfarenheter av ungdomar med flyktingbakgrund och 

självmordsbeteende, erfarenheterna erhölls genom verksamhetsförlagd utbildning på 

Socionomprogrammet hösten 2012. Det var då vi först uppmärksammade fenomenet, 

vilket är en bidragande faktor till denna studie. 

    För det fjärde finner vi vår studie relevant för socialt arbete, för att kunna ge djupare 

kunskap till de som genom sitt arbete kommer i kontakt med unga migranter med 

självmordsproblematik. Detta för att underlätta deras arbete med målgruppen genom att 

öka kännedomen om ämnet.  Större vetskap kan senare leda till ett bättre bemötande av 

flyktingarna, vilket i sin tur eventuellt kan komma att påverka deras mående. Med detta 

som grund anser vi med stöd ifrån litteraturen att fenomenet behöver belysas vidare och 

är av betydelse för både personal och flyktingar. 

    Låt oss efter detta gå över till syftet med studien och de frågeställningar vi 

undersöker.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet självmordsbeteende bland unga 

flyktingar mellan åldrarna 13-18 år i Sverige, utifrån personals upplevelser i 

verksamheter inom socialt arbete. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar ställts upp:  

 Upplever personal i verksamheterna att det finns en självmordsproblematik 

bland unga flyktingar? 

 Hur utförs i så fall självmorden/självmordsförsöken? 

 Vad bedöms vara orsakande faktorer till beteendet? 

 Vad har personalen för uppfattning om ungdomarnas bakgrund, livssituation och 

familjeförhållanden? 

 Vad anser verksamhetspersonalen kan göras för att förebygga 

självmordsbeteende?  

 

1.2 Avgränsningar  

Vår studie grundar sig, som vi tidigare nämnt, på personals erfarenheter och inte 

ungdomarna som utfört självmordsbeteendet. De utlandsfödda ungdomarna med 

flyktingbakgrund som intervjurespondenterna berättat om är i åldern 13-18 år. Dessa 

ungdomar utgörs av asylsökande eller de som redan erhållit permanent 

uppehållstillstånd. Det kan både vara de som ingår i familjer eller som är 

ensamkommande. Vi har inte gjort någon avgränsning när det gäller ursprungsland, 

ungdomarna som våra respondenter beskrivit har flytt från både europeiska- och 

utomeuropeiska länder. Vi har inte önskat någon speciell könsfördelning, men 

majoriteten har varit pojkar. När det gäller HVB-hemmen för ensamkommande 

ungdomar har det endast varit pojkar som nämnts. Vår egen förförstålse om fenomenet 

har medverkat till att vi inriktat oss på flyktingungdomar. Förförståelsen beskrivs 

närmre under nästa rubrik.  

 

1.3 Förförståelse 
 

Innan vi påbörjade litteratur- och empiriinsamlingen hade vi en förförståelse om att det 

existerar ett problem kring flyktingungdomars självmordsbeteende och en korrelation 
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mellan flyktingerfarenhet och självmordsbeteende. Denna uppfattning hade vi med 

anledning av egna tidigare erfarenheter som vi erhållet under vår verksamhetsförlagda 

utbildning samt att det framkommit i litteratur att detta fenomen förekommer. Denna 

förförståelse kan ha färgat oss under vår undersökning och gjort oss mer förblindade 

från att se motbevisen, vi har dock försökt koppla bort förförståelsen för att se alla 

möjligheter. Efter litteraturinläsning och genomförda intervjuer har vi fortfarande 

föreställningen att vår förförståelse är befogad. Tidigare forskning har beskrivit 

fenomenet självmordsbeteende och vi kommer under nästa stycke redogöra för några av 

de vetenskapliga texter som finns att tillgå.  

 

2. Litteraturredovisning 

2.1 Artikel och litteratursökning 

Vi har sökt vår litteratur på bibliotek genom en elektronisk bibliotekskatalog. Vi har 

också sökt i databaser såsom LIBRIS och Summon. Samt databaserna PsycINFO, 

Social services abstracts, Sociological abstracts och Web of science som vi funnit via 

Kristianstad högskolas hemsida. När vi sökt i dessa sistnämnda databaser efter peer-

reviewed tidsskrifter och andra publikationer med sökorden ”refugees” och ”suicide” 

fick vi fram 65 resultat. Om vi däremot söker på ”mental health” och ”refugee” får vi 

1664 stycken träffar och med sökorden ”migrant” och ”suicide” 81 stycken. Om vi byter 

ut ”migrant” mot ”immigrant” blir resultatet 213 stycken. När vi sökt på ”young”, 

”refugee” och ”suicide” fick vi bara 17 träffar. Av alla dessa är inte alla relevanta för 

vår studie. Andra sökord vi använt är ”asylum seeking” och ”unaccompanied”. 

Sökorden som har gett flest artiklar och därmed bäst resultat har varit på engelska. 

Dessa sökord är immigration, migrant, youth, young, suicide, suicidal, refugee, foreign 

och mental health.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att finna tidigare forskning som har behandlat samma ämne. Många 

har däremot skrivit om bristen på forskning inom området. Våra sökningar gav ändock 

ett flertal resultat som behandlar flyktingars självmordsbeteende, bland annat 

avhandlingar av Johansson (1997) och Bayard-Burfield (1999). Avhandlingarna 
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behandlar migration, hälsa, självmord och social position samt relationen mellan dem 

utifrån epidemiologiska, psykiatriska och kross-kulturella perspektiv samt mental hälsa 

bland immigranter i Sverige jämfört med svenskfödda. Det framkom här att vara 

utlandsfödd är en självständig riskfaktor för självmord och för högre frekvens av 

inskrivning på psykiatriska avdelningar. Migrationserfarenhet, kontrollkänsla, social 

position och den kulturella förändringen är variabler som förknippas med mental ohälsa. 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska 

Institutet, med Danuta Wasserman i ledningen, har gett ut flera rapporter, till exempel 

”Tidig upptäckt och preventiv behandling av asylsökande i riskzonen för självmord” 

(2002). Dinesh Bhugra har publicerat flera böcker, bland annat ”Migration and mental 

health” (2011) och ”Mental health of refugees and asylum seekers” (2010). Bhugra 

skriver om hela migrationsprocessen och stressen den kan inge samt hur det påverkar 

flyktingars mentala hälsa. Han menar att vi behöver tänka om angående en global policy 

för flyktingar och asylsökande och skapa mer förståelse för trauma och motståndskraft. 

Detta för att kunna ge medkänsla och fokusera på patienternas intressen istället för 

frekvensen av sjukdomar (2010).  

    År 2011 gjordes en studie av Kamya och White om Somaliska flyktingar som bosatt 

sig i USA, där de försökte förstå självmorden bland dessa flyktingar. De kom fram till 

att det både var stress före flykten och under flykten som var bidragande faktorer 

(Kamya & White 2011).  

    Medan forskningen vi funnit om flyktingar och självmordsbeteende har varit 

begränsad har vi påträffat flera artiklar som handlar om flyktingars mentala hälsa, bland 

annat Derluyn och Broekaerts (2007) och Wiese och Burhorst 2007. Några andra som 

forskat om unga flyktingars hälsa är McCarthy och Marks (2010), Carta, Bernal, 

Hardoy och Haro-Abad (2005) och Kohli och Mather (2003).  

    Genom sökningar på olika databaser har vi uppmärksammat att forskning också har 

gjorts bland annat i Kina, Kanada, Australien, Pakistan, Bosnien och Sverige, där de 

flesta undersöker den mentala hälsan hos migranter eller flyktingar, trauma och 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), men även jämför självmordsfrekvensen bland 

den berörda folkgruppen med frekvensen i ursprungslandet eller befolkningen i 

värdlandet. Den mesta forskningen har kommit till på senare år, under 2000-talet. Andra 

kandidatuppsatser har dock inte hittats inom ämnet. Med hjälp av nästkommande avsnitt 

önskar vi ge en ökad insikt om flyktingars situation.  
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2.3 En flyktings väg till Sverige 

Vi kommer här att berätta om migrationsprocessen, från att den börjar i 

ursprungslandet, fortsätter till landet där personen på flykt söker asyl och avslutas efter 

asylbeslutet. Migrationen kan antingen vara permanent eller tillfällig. Valet att migrera 

kan ha flera olika orsaker, men det är av stor vikt att se skillnaden mellan frivilliga 

migranter så som studenter eller volontärarbetare och ofrivilliga migranter som 

flyktingar och asylsökande. (Bhugra, Craig och Bhui, 2010).  

    Vi kommer här att fokusera på de så kallade ofrivilliga migranterna. Med flykting 

menas en person som, på grund av rädsla för att återvända, befinner sig utanför det land 

där personen är medborgare (Utlänningslagen 4 kap. 1 §). När en flykting söker 

uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte har fått sin ansökan avgjord, benämns 

personen som asylsökande (Nationalencyklopedin). Ensamkommande flyktingbarn 

inkluderar barn och unga som har blivit separerade från båda sina föräldrar och sin släkt 

och flyr ensamma (Bhugra, Craig och Bhui, 2010).  

    Att vara flykting kan innebära att man har lämnat mycket bakom sig. En flykting, ung 

eller gammal, kan ha lämnat familj, släkt, vänner och en omgivning där hon eller han 

bemästrar språk, sociala normer och koder (Allwood och Johnsson). De kan ha 

genomlidit förödande förstörelse av sina hem, död av anhöriga och förföljelser (Bhugra, 

Craig och Bhui, 2010). Individen kan ha flytt undan krig och våld och utsatts för tortyr, 

fångenskap och levt i dåliga socioekonomiska förhållanden (Kristiansen, Mygind och 

Krasnik, 2007). Alla dessa faktorer i det övergivna ursprungslandet kan ha en negativ 

inverkan på personens mentala hälsa. De biologiska-, kulturella-, ekonomiska- och 

miljömässiga omständigheterna påverkar utvecklingen av ens förmåga att hantera dessa 

krävande förhållanden och stressorer som det innebär att behöva fly (Bhugra, Craig och 

Bhui, 2010).  

    Om någon blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld kan det innebära ett trauma för 

personen om denna eller denne upplever situationen som överväldigande samt har en 

känsla av att inte ha kontroll över händelsen. Våld är något som fäster sig mycket lättare 

i en människas minne än andra händelser i livet. Ett tillfälle då någon fruktar för sitt liv, 

upplevelsen av att inte kunna skydda sig från att bli slagen och att ha sitt öde vilande 

hos någon annan kan efteråt leda till ett tillstånd av PTSD. Både vuxna och barn kan 

drabbas av detta. Våldet behöver inte vara brutalt, det är graden av rädsla och hotbilden 

som avgör. Posttraumatisk stress kan betyda depression, sömnsvårigheter, fysiska 
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smärtor, koncentrationssvårigheter, så kallade flashbacks, med mera. Kroppen ställer in 

sig på att snabbt kunna reagera på faror och väja undan dem, vilket innebär en kronisk 

beredskap som medför att kroppen aldrig får vila (Isdal, 2001). 

    De senaste åren har en dramatisk ökning skett av flyktingar och asylsökande barn och 

ungdomar i västvärlden, där många av dessa är ensamkommande. Det är bevisat att 

dessa barn har många och komplexa behov som till stor del är relaterade till mental 

ohälsa. (Bhugra, Craig och Bhui, 2010). Ensamkommande flyktingbarn kan tvingas bo 

på barnhem, institutioner, vandrarhem eller hos fosterfamiljer, som har helt andra 

erfarenheter och bakgrund. Dessa barn lider i högre utsträckning av posttraumatisk 

stress än barn som flyr tillsammans med sin familj eller den generella populationen 

(Bhugra, Craig och Bhui, 2010). 

    Ovissheten inför framtiden under asylprocessen kan vara ett påtagligt orosmoment 

som kan ha effekt på deras mående. Vid ett avslagsbeslut från Migrationsverket står de 

asylsökande inför hotet att skickas tillbaka till landet de flytt ifrån. Detta kan leda till en 

utveckling av mycket svåra psykiatriska sjukdomstillstånd såsom allvarliga 

depressioner eller apatiska tillstånd som i sin tur kan leda till självmord (Allwood och 

Johnsson, 2009).  

    Mellan år 2000 till 2004 uppmärksammades fenomenet om apatiska asylsökande barn 

i Sverige. Dessa barn uppvisade extrema stressreaktioner som yttrade sig i regression, 

avskärmning och uppgivenhet. Efter flera försök att utreda orsaken till fenomenet var 

den enda förklaringen den långa asylprocessen. Handläggningen av asylärenden i 

Sverige kallas ibland för ”Sveriges väntrum”. Barnen med uppgivenhetssymtom deltog 

i flera psykiatriska och medicinska utredningar och insatser, men den enda åtgärden 

som bidrog till barnens tillfrisknande var ett beviljat uppehållstillstånd (Börjesson, 

2010). 

    För att öka förståelsen kring hur den svenska asylprocessen går till beskriver vi den 

här kort utifrån vad Migrationsverket uppger. När en asylsökande person når Sveriges 

landsgräns lämnas ärendet över till Migrationsverket. Personen får lämna fingeravtryck 

och berätta om sig själv, sina asylskäl samt om resan till Sverige. Den asylsökande kan 

bli ”avvisad med omedelbar verkställighet” om det är tydligt att denne eller denna 

saknar asylskäl. Ett exempel på detta är om personen sökt asyl i ett annat EU-land och 

enligt Dublinförordningen måste förflyttas dit. 

    Om det inte är direkt tydligt att personen saknar asylskäl erbjuds personen boende, 

antingen ordnat av Migrationsverket eller privat (exempelvis hos vänner eller 
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släktingar) och får fortsätta asylprocessen. Den asylsökande förbereder en fullständig 

asylansökan tillsammans med ett juridiskt ombud/offentligt biträde. Personen kallas 

sedan till ett möte där eventuella otydligheter utreds. Därefter kan ett beslut tas i 

ärendet, med hjälp av Utlänningslagen. Asylbeslutet kan överklagas till 

Migrationsdomstolen och efter detta beslut även till Migrationsöverdomstolen. 

Migrationsverkets mål är att handläggningstiden ska vara i högst tre månader. Men det 

finns ingen maxgräns och beslutet kan ta betydligt längre tid. Särskilt om besluten 

överklagas.  

    Ensamkommande barn får inte söka asyl ensamma, utan blir tilldelade en God man 

som hjälper till med detta. Enligt Barnkonventionen har ett barn rätt att vara med sin 

familj. Av denna anledning söker myndigheter i Sverige efter familjen, parallellt med 

asylutredningen. Som ensamkommande barn liksom vuxen asylsökande är det möjligt 

att överklaga avslagsbeslut (Migrationsverket). Bilder på asylprocessen finns som 

bilaga längst bak i uppsatsen. 

    Asylsökande som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd tycks få ett humant 

välkomnande, de får bostad, ekonomisk ersättning och träning i det svenska språket. De 

har även möjligheten att bli svenska medborgare efter fem år. Trots detta menar 

Johansson (1997) att vi aldrig låter dem bidra eller delta i det svenska samhället. Hon 

formulerar i sin avhandling att vi accepterar dem som flyktingar, men inte som 

medborgare. Meeuwisse och Swärd (2002) menar att utlandsfödda ”uppfattas som 

avvikande och segregeras i alla samhällssfärer” samt att de ofta lider av hälsoproblem.  

De har i högre utsträckning än andra samhällsgrupper svårt att få arbeten, har 

bristfälliga sociala nätverk samt ekonomiska problem (Ekblad och Wasserman, 2002). 

Marginalisering, minoritetsstatus och anpassningssvårigheter är andra upplevda risker 

för flyktingar som bosatt sig i ett nytt land, både bland barn och vuxna (Bhugra, Craig 

och Bhui, 2010).  

    Trots uppehållstillstånd kan immigranten ofta känna en livslång rotlöshet och en 

längtan tillbaka till ursprungslandet, men om de återvänder infinner sig istället en 

saknad av livet i exil (Johansson, 1997). Attityden och bemötandet av migranten i 

värdlandet spelar stor roll och kan i värsta fall innebära rasdiskriminering eller 

diskriminering på grund av politisk eller religiös tillhörighet och göra personen ännu 

mer sårbar (Bhugra och Gupta, 2011).  
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2.3.1  Suicidalt förebyggande arbete 

”Livet är rikt på möjligheter och möjligheterna ligger i livet och inte i döden” 

(Hammerlin och Schjelderup, 1994, s.157)  

 

Genom att skapa livsvillkor som gör livet värt att leva kan vi förebygga självmord och 

självmordsförsök. Vi kan inte endast koncentrera oss på omöjligheter, sjukdomar eller 

varför någon vill ta sitt eget liv skriver Hammerlin och Schjelderup (1994). De menar 

att vi måste fokusera på vad det är som gör att någon vill stanna kvar i livet. Det är 

också viktigt att lägga märke till ungdomars sociala nätverk, eftersom ungdomar som 

erfarit att deras vänner begått självmord eller självmordsförsök, själva kan vara i 

farozonen för att utveckla suicidbeteende (Hammerlin och Schjelderup, 1994). 

    I NASP rapport (2008) uttrycks liksom ovan att det är viktigt att öka livets 

meningsfullhet. Vi kan dock reducera tillgängligheten till hjälpmedel för självmord och 

självmordsförsök, sprida kunskap och höja kompetensen hos personal. Det är essentiellt 

att sprida kunskap genom att dela erfarenheter personal emellan.  

    Några förebyggande program eller insatser för att minska självmordsfrekvensen 

bland just flyktingar har inte rapporterats i någon studie. Självmord är dock möjligt att 

förebygga menar Bhugra, Craig och Bhui (2010). Det behövs ett ramverk för att 

utveckla ett integrerat system av interventioner över flera olika nivåer, så som individ, 

familj, samhälle och vårdsystem. Detta kan till exempel vara en offentlig policy som 

minimerar påtryckningen av riskfaktorer för fysisk och mental ohälsa och tillgång till 

alla hälso- och vårdsystem som finns tillgängliga. Även rådgivning och känslomässigt 

stöd vid ankomsten och omlokalisering, tidig utbildning i språket och kulturen i det nya 

landet är preventiva åtgärder. Likaså tidig bestämmelse för försörjningsmetod, hjälp 
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med att upprätthålla kontakten med familj och vänner som ej medföljt på flykten från 

ursprungslandet. En annan skyddande insats är att media porträtterar flyktingar på ett 

positivt sätt, då det skulle kunna bidra till bättre mental hälsa bland flyktingar och 

därmed minska självmordfrekvensen (Bhugra, Craig och Bhui, 2010). 

 

2.3.2  Självmordet 

Självmordsfrekvensen påverkas av hur integrerad personen är i samhället och i vilken 

utsträckning människan upplever sig ha kontroll över sin egen situation. Det vill säga i 

vilken mån individen upplever att samhället kontrollerar hans eller hennes liv, så 

förklarar Hammerlin och Enerstvedt (1988) Durkheims självmordsteori. Durkheim var 

en av självmordsteoretikerna som ännu idag är mest central i modern 

självmordsforskning. Dålig integration och solidaritet eller frånvaro av relationer och 

familj är krafter som kan driva en människa till att begå självmord (Hammerlin och 

Schjelderup, 1994). Emile Durkheim skriver, i sin bok ”självmordet”, att botemedlet 

mot självmord är tillhörigheten till en grupp med gemensamma intressen och mål. Han 

menar att lösningen för att minska självmordsfrekvensen är att etablera grupper för att 

skapa en förbindelse mellan individen och det större sociala systemet, det vill säga 

samhället. Starkt integrerade grupper har mindre självmordsförekomst, vilket enligt 

Durkheim är eftersom gruppen har en social kontroll över individen och inte låter 

honom eller henne fritt styra över sitt liv. Personen får alltså inte välja att fly genom 

döden. Att tillhöra en grupp innebär också en önskan om att inte vilja svika de andra 

gruppmedlemmarnas intressen och egna bekymmer tas mindre allvarsamt. Om 

individens egna motståndskrafter börjar ge vika har hon eller han ett kollektivt stöd.  

    Psykiskt trauma, migrationserfarenhet, mening och sammanhang samt bristande 

framtidshopp är också exempel på olika riskfaktorer för självmordsbeteende (Ringskog, 

Vagnhammar och Wasserman, 2010). Andra drivande element kan vara många 

flyttningar, depression och otrygghet. Flera undersökningar visar att tidigare 

självmordsförsök är en av de största riskfaktorerna för senare självmord (Hammerlin 

och Schjelderup, 1994). När det gäller ungdomar är ofta vägen till självmord kortare än 

för vuxna med anledningen av att de agerar mer impulsivt (Fredriksson, 2013). 

    Johansson (1997) skriver att självmordet i sig kan ses som ett sätt att kommunicera 

sin förtvivlan och depression när det verbala språket inte räcker till. Självmords-

handlingen kan ge personen en känsla av kontroll över sitt eget liv, förmåga att fatta 
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egna beslut och ger uttryck av hjälpbehovet. 

    Hammerlin och Enerstvedt (1988) menar att det finns fyra olika huvudmotiv för att 

begå självmord. De olika motiven kan vara självmord som försvar, hämnd, utpressning 

eller för att offra sig själv. Självmord som försvar kan vara ett sätt att undkomma fysisk 

eller psykisk smärta, flykt från någon eller något, förslagsvis en verklighetsflykt från en 

svår situation. Självmord som hämnd kan förekomma om individen känner sig kränkt av 

en annan individ eller av en större grupp, såsom samhället eller staten. Hämnden är 

alltså riktad mot någon eller något. Vid självmord som utpressningsmetod försöker 

personen ta sitt liv för att pressa andra till att åstadkomma något, för att nå ett speciellt 

mål. Att offra sig själv är ofta förknippat med en politisk kamp, religion och krig, men 

kan också handla om att offra sig själv för att hjälpa andra. 

    Hammerlin och Schjelderup (1994) skriver om professor N Retterstol som menar att 

det inte bara existerar ett motiv till att begå självmord eller självmordsförsök, utan det är 

ofta en kombination av två eller tre behovskategorier. Självmord kommer heller inte 

utan varsel, i de flesta fall finns direkta eller indirekta tecken.  

    Nu när vi givit en inblick i hur en flyktings förhållanden kan se ut, går vi istället in på 

att diskutera valet av metod för denna studie. 

 

3. Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod, då vi anser att den lämpligast besvarar 

våra frågeställningar om verksamhetspersonalens upplevelser om självmordsbeteende. 

En annan anledning till att vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt är för att vi finner det 

intressant, det ger en större möjlighet till djupare förståelse om respondenternas 

upplevda erfarenheter och narrativa berättelser. Genom kvalitativa intervjuer kan vi få 

ett helhetsperspektiv och en bättre uppfattning om ämnesområdet, då vi har möjlighet 

att ställa följdfrågor och kan be personen utveckla sitt svar. Vi har en fenomenologisk 

ansats då vi koncentrerar oss på intervjupersonernas exakta redogörelser och söker 

nedtona våra egna förkunskaper och åsikter (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005).  

    Eftersom empirin består av material från ett mindre antal personer, går det inte att 

generalisera till att det gäller alla eller de flesta unga flyktingar. Då empirin samlats in 

genom verksamhetspersonals erfarenheter och inte ungdomarnas, går det inte heller att 

garantera en hundraprocentig sanning. En möjlig konsekvens av att vi samtalat med 
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personalen kan vara att information tillkommit, reformerats eller eliminerats. Vi är 

medvetna om att intervjuer med förstahandskällorna, det vill säga ungdomarna, hade 

gett en mer sanningsenlig skildring och ökat förståelsen av fenomenet. Orsaken till att 

vi trots detta inte tillfrågat ungdomarna skriver vi mer om under rubriken 

Forskningsetiska överväganden. Vi har dock försökt utföra så många intervjuer som 

möjligt, med personal, för att få ett tillförlitligare resultat. Om vi trots de etiska 

svårigheterna valt att intervjua ungdomarna hade vi blivit tvungna att endast 

koncentrera oss på självmordsförsök och självmordstankar, eftersom vi inte kan 

intervjua ungdomar som begått självmord. 

    Vår undersökning har således utförts genom face-to-face intervjuer. Intervjumallen 

har en semistrukturerad utformning med öppna frågor för att vi vill ha ut viss 

information, men samtidigt ge utrymme för intervjupersonernas narrativa berättelser.  

 

3.1 Validitet och reliabilitet  

 Med reliabilitet och validitet menas tillförlitlighet och giltighet i undersökningen 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) skriver att 

validiteten i kvalitativ forskning kan nås genom öppna frågor som utformats för att 

infånga det man avser. Vidare kan forskaren skapa en tydlig bild av fenomenet genom 

att presentera skildringar, kategoriseringar och analyser. Validiteten bestäms av 

undersökarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka informationen teoretiskt. 

För att ge studien god validitet har vi valt kvalitativa intervjuer för att besvara våra 

forskningsfrågor på bästa sätt och använt oss av en intervjuguide med frågor vi betraktar 

som väsentliga för att uppnå en valid kunskap. Studien har baserats på intervjumaterial 

från personal i verksamheter som vi ansett vara relevanta för undersökningen.  

    Resultatet, den insamlade empirin, har analyserats utifrån teorier som vi anser passar 

vårt valda ämne och som kan hjälpa oss att förklara fenomenet och det som sagts i 

intervjuerna. Vi har som tidigare nämnt granskat vad respondenterna upplevt, inte hur 

de väljer att berätta. Bryman (2011) benämner detta som narrativ analys, ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att analysera människors kvalitativa berättelser om ett visst 

fenomen.  

    Reliabiliteten kan bland annat infångas genom att forskaren ställer flera likartade 

intervjufrågor för att veta om svaren blir desamma (Larsson, Lilja och Mannheimer, 

2005). Detta har vi försökt göra genom att formulera frågorna på olika sätt för att 



 
 

13 
 

respondenten med säkerhet ska förstå vår fråga. Efter att vi fått svar på en fråga har vi 

ibland kontrollerat att vi förstod svaret korrekt genom att upprepa det och be 

intervjupersonen utveckla sin respons. Vi har spelat in intervjuerna med en diktafon och 

transkriberat dessa för att få ett så sanningsenligt material som möjligt. I avsnittet 

Resultat har vi flera citat från intervjuerna, ett annat sätt vi använt för att styrka 

reliabilitet och tillförlitlighet. Intervjuresultaten har undersökts separat utav oss två 

undersökare. Flera intervjupersoner har medverkat i studien för att åstadkomma ett mer 

tillförlitligt resultat. Dessutom har respondenterna bekräftat det material vi använt ifrån 

intervjuerna, då vi skickat texten till dem för godkännande. Vidare information finns 

under rubriken Genomförande av intervjuer.  

 

3.2 Urval  

Vi har inte försökt få tag på några speciella personer utan har försökt ringa in de som 

igenom sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen. Vår aktuella population är alltså 

yrkesgrupper/verksamheter som har kontakt med ungdomar med flyktingbakgrund som 

har självmordsbeteende och som flytt till Sverige från ett annat land. 

    Vår valda population är personal på HVB-hem för ensamkommande flykting-

ungdomar, transit-boende, asyl-/PUTboende, flyktingförläggningar, sjukhuskuratorer, 

skolkuratorer, barn- & ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialförvaltningar samt 

frivillighetsorganisationer såsom BRIS, Röda korset, Rädda barnen och Tamam. Vi har 

försökt få en spridning bland intervjupersonerna för att få representanter från olika 

verksamheter. Vi genomförde åtta stycken intervjuer, varav en person avbröt sin 

medverkan, vilket gav sju intervjuer som presenteras i resultatet. Personen som avbröt 

sitt deltagande i studien arbetade inom barn- och ungdomspsykiatrin. Respondenterna 

fann vi runtom i södra Sverige inom flera olika verksamheter. Dessa bestod av fyra 

intervjuer av personal på HVB-hem/ PUT- och asylboenden för ensamkommande 

barn/ungdomar, en skolkurator på en gymnasieskola samt två personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Vi har valt att hålla oss inom södra Sverige för att kunna ta oss till 

de olika verksamheterna och genomföra intervjuerna där, ansikte mot ansikte med 

personalen. Alltså har vi inte fått tag på personer inom alla de tidigare uppräknade 

verksamheterna. Intervjuerna har genomförts med personal och enhetschefer som 

arbetar med flyktingbarn upp till 18 år. En del informanter har vi fått tag på med hjälp 
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av snöbollseffekten, det vill säga att vi genom våra mejl och telefonsamtal blivit 

hänvisade till andra personer, både inom samma verksamhet och inom andra. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer  

Då det är väldigt många olika verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen 

unga flyktingar var vi införstådda med att vi skulle behöva kontakta ett stort antal. Vi 

började därför med att kontakta verksamheterna via mejl, för att nå ut till så många som 

möjligt. Vi övervägde fördelar och nackdelar med detta och kom fram till att det skulle 

innebära att vi kunde kontakta fler än om vi skulle ringa runt, då det tar längre tid. Mejl 

innebär också att verksamhetspersonalen har tid att läsa igenom informationsbrevet 

ostört och har möjlighet att fundera på om hon eller han vill medverka i 

undersökningen. Vi skickade vårt informationsbrev till över 100 stycken olika personer 

inom olika verksamheter i södra Sverige som vi förmodade hade erfarenhet inom ämnet, 

eftersom de i sitt arbete möjligen kommer i kontakt med flyktingungdomar. Förfrågan 

om medverkan skickades till personal inom de olika verksamhetstyperna som nämns 

under rubriken Urval.  

    Tre av alla personer som vi inledningsvis kontaktat via mejl svarade att de kunde 

medverka i vår studie och vi kunde boka in våra första intervjutillfällen. När svar från 

resterande personer uteblev beslutade vi oss för att börja kontakta de vi mejlat, via 

telefon istället och även ringa till personer vi inte mejlat förut. Många svarade att de inte 

hade någon erfarenhet om vårt valda ämne och därav inte kunde besvara våra 

frågeställningar, däribland alla sjukhuskuratorer. En av dem utvecklade sitt nekande och 

sa att denna grupp ungdomar kopplas direkt till BUP och att sjukhuskuratorerna därför 

inte möter denna patientgrupp. Ett flertal personer föreslog kontakt med BUP, som inte 

gett någon respons på våra tidigare utsända intervjuförfrågningar. Via telefonsamtal fick 

vi slutligen besked från BUP där åtskilliga svarade att de inte har någon erfarenhet och 

att de inte träffar denna grupp människor. Trots detta svarade till sist tre respondenter 

från BUP att de har träffat flera unga flyktingar med självmordsbeteende.  

   Att ta kontakt via telefonsamtal gav trots de många bakslagen ett mycket bättre 

resultat än våra mejlutskick och slutligen hade vi sju stycken intervjuer. Innan 

intervjuerna har respondenterna delgetts de teman som diskuterats under intervjun, för 

att de skulle vara mer förberedda. Under intervjun har vi båda varit närvarande, men en 

av oss har haft huvudansvaret. Intervjupersonerna har informerats om de etiska 
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riktlinjerna som vi arbetar efter samt skrivit under ett samtycke för deras medverkan. Vi 

har försökt ställa öppna frågor och hålla oss neutrala i tonläge, kroppsspråk och attityd, 

utan att delge våra egna åsikter. De flesta intervjuerna har tagit ungefär en timme och 

det är tiden som angivits i vårt informationsbrev. Intervjuerna har ljudinspelats för att 

sedan transkriberas och därefter skrivits om till det så kallade resultatet, som därefter 

skickats till deltagarna. De har fått läsa och godkänna texten för att öka trovärdigheten 

och tillförlitligheten i vår studie. Resultatet har sedan analyserats utifrån de teorier som 

förklaras under rubriken Teoretisk referensram.  

 

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Inför undersökningen har vi gjort olika etiska överväganden. Vi beslutade oss för att 

inte prata med förstahandskällorna, ungdomar med självmordsbeteende. Istället valde vi 

att prata med olika verksamheter som kommit i kontakt med målgruppen. På detta sätt 

tänker vi att vi minskat ämneskänsligheten, då detta betyder att intervjupersonerna inte 

själva är de som befunnit eller befinner sig i självmordsproblematiken. Det underlättar 

för oss då det nu inte krävs något samtycke från vårdnadshavare eller likvärdig person, 

vilket det annars fordrats om vi intervjuat barnen och ungdomarna under 18 år.  

    Att intervjua professionella istället för privatpersoner gör att vi lättare kan hitta 

intervjupersoner med kunskap om forskningsområdet på ett mer etiskt korrekt sätt. Vi 

behöver inte söka efter ungdomar som gjort självmordsförsök och riskera att dessa 

känner sig utpekade. Det kan finnas en risk att de annars skulle funderat över varför vi 

frågade just honom eller henne och de kanske inte heller vill diskutera detta med 

främlingar eller behöva återuppleva händelsen/händelserna igen.  

    Vi har namngivit intervjupersonerna efter typ av verksamhet: HVB A-D, BUP A-B 

och Skolkurator A, för att inte röja respondenternas identitet eller de sociala 

verksamheternas belägenhet.  

    Enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2010) kräver en undersökning att forskaren 

noga funderar kring studiens etiska förhållningssätt. Vidare formuleras fyra etiska 

riktlinjer till följande beteckningar: Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfident-

ialitetskrav och Nyttjandekrav. Hur vi har tagit hänsyn till dessa beskrivs nedan.  

    Vi har informerat intervjupersonerna, enligt informationskravet, om studiens syfte 

och att deras medverkande är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet när de 

vill, detta har gjorts genom skriftlig och/eller muntlig information. I enlighet med 
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Samtyckeskravet har de medverkande informerats om att de själva får bestämma över 

sitt deltagande. De har innan intervjun påbörjats skrivit under ett samtyckesbrev där de 

går med på att delta i intervjun som bandinspelats och att de själva kan avbryta när de 

vill. Allt material förvaras inlåst i överensstämmelse med Konfidentialitetskravet och 

därmed oåtkomligt för obehöriga samt att personers identitet ej röjs i undersökningen. 

Allt insamlat material används uteslutande för detta forskningsändamål såsom fordras 

av Nyttjandekravet (Bryman, 2011). Härnäst väntar ett kort resonemang om det 

ontologiska perspektivet. 

 

4. Ontologiskt perspektiv 

Åsberg (2001) skriver att bestämningar om hur vi uppfattar tillvaron kallas ontologiska 

bestämningar och en allmän definition av ontologi är ”läran om verklighetens 

uppbyggnad”. En av ontologins grundfrågor är om verkligheten är av materiell eller 

idealisk natur och om den är av monistisk-, dualistisk- eller holistisk. Inom 

samhällsvetenskapen har man ofta en holistisk grundsyn som menar att man ser 

tillvaron som en helhet med uppfattningen om att olika system/organisationer är delar i 

helheten som inte kan förklaras utifrån enskilda individers handlingar utan samhället är 

summan av relationer mellan individer. Durkheims syn på självmord representerar 

holism. Självmord kan inte reduceras till enheter som utifrån påverkar individen är just 

sociala fakta som inte är reducerbara till individnivå. Inom samhällsvetenskap har man 

även en mer idealistisk natur än inom till exempel naturvetenskap där man har en 

materiell syn. Idealismen menar att verkligheten konstrueras av det ideella, själsliga, 

medvetandeformer, psykiska, jag-upplevelser etc. (Åsberg, 2001). Självmord i sig är ett 

globalt hälsoproblem (Bhugra, Craig och Bhui, 2010) men kan idag också ses som en 

social konstruktion som är färgad av samhället, helheten av alla delar. Social-

konstruktivismen belyser just fenomens sociala natur och försöker visa att det inte finns 

något ”naturligt” eller ”inneboende” hos fenomenen (Ritzer, 2009).  

    Det är såhär vi kommer att se på självmord i denna studie och det är vårt ontologiska 

perspektiv, att självmord existerar men är färgat av dagens samhälle och normer samt 

det ideella och att det är många delar som inverkar på helheten. Nästkommande avsnitt 

behandlar vilka teorier vi valt att utgå ifrån för att analysera resultatet. Efter detta finner 

ni Resultatet.  
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5. Teoretisk referensram 

Vi har valt anknytningsteori och nätverksteori för att kunna täcka in behovet av 

relationer på olika nivåer och för att senare kunna analysera vikten av nära 

anknytningspersoner och sociala nätverk samt hur avsaknaden av dessa kan påverka 

flyktingarna senare i livet och deras mentala hälsa.  
    Kristeori kan vara relevant och användbar på grund av den stora kris alla flyktingar 

utsätts för. KASAM kan spegla deras känsla av meningsfullhet och förmåga att vända 

de negativa känslorna som uppstår i de stressfyllda situationerna till något positivt och 

uthållighet att förändra situationen.  

 

5.1 Anknytningsteori  

Anknytning handlar om vårt behov av nära relationer och anknytningen kan antingen 

vara trygg eller otrygg. En trygg anknytning utvecklas om individen kan få beskydd och 

närhet när detta behövs. I en otrygg anknytning får individen inte sitt behov 

tillfredsställt och får därmed inga trygghetskänslor eller känsla av beskydd. I hotfulla 

eller farofyllda situationer samverkar rädslosystemet och anknytningssystemet och 

individen söker efter den önskade närheten (Broberg et al., 2010). 

    Howe (1995) skriver att en trygg anknytning hjälper individen att även senare under 

livet hantera traumatiska händelser. Även om anknytningsbehovet minskar med åldern 

finns det där igenom hela livet. Framförallt aktiveras det vid stressorer, rädsla eller 

sjukdom. Att förlora en anknytningsperson ökar känslan av sårbarhet och rädsla. 

Tidigare erfarenheter av att förlora en relation har inflytande över hur vi sörjer och hur 

bra vi kan hantera senare förluster på grund av bristen av hanteringsstrategier. Det finns 

två faktorer som påverkar hur förlusten upplevs: styrkan av relationen som förlorats och 

hur plötsligt separationen inträffar (Howe, 1995). Tidig förlust av en viktig person kan 

längre fram leda till en otrygg anknytning till andra och skapa en negativ självbild 

(Johansson, 1997). 

    Relationer är väldigt viktiga för människan och frånvaro av dessa eller trasiga, 

fientliga eller förlorade relationer kan mynna ut i smärta och olycka (Howe, 1995). 
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5.2 Nätverksteori 

Denna teori fokuserar på att en individ lättare kan få information om samhället, hindras 

från isolering och har större integreringsmöjligheter, om denne eller denna har flera 

sociala band. Detta kan röra sig om både svaga och starka band. De är båda viktiga 

substanser i en människas liv som bidrar till ett värdefullt stöd. Starka band utgörs av 

människor som står varandra nära och som ställer upp för varandra. Med svaga band 

menas istället de människor eller aktörer som är mer avlägsna gentemot någon, men 

som kan fungera som broar för att undkomma isolering. Nätverksteoretiker menar att 

aktörer kan utgöras av människor, grupper eller organisationer (Ritzer, 2009). 

    Sociala nätverk hjälper oss att hantera stressfyllda situationer och lär oss strategier för 

att klara av det som framkallat stressen. Nätverken ger oss känslomässigt stöd och även 

självförtroende och positiv feedback. De tillför även viktig information om samhället 

och kan skapa bättre arbetsmöjligheter (DeLamater, Myers, 2011). 

 

5.3 KASAM 

KASAM står för känsla av sammanhang och myntades av Antonovsky. Teorin består 

av tre huvudkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

syftar på en känsla av att förstå sig själv och det som händer i omgivningen samt att 

känna sig förstådd. Hanterbarhet handlar om förmågan att hantera olika situationer med 

egna och andras resurser. Vidare innebär hanterbarhet att kunna påverka och behärska 

sina motgångar. Komponenten meningsfullhet innebär upplevelsen av motivation och 

livsmening. Med denna känsla möter en individ lättare svårigheter med energi och 

engagemang.  

    Det väsentliga med de tre komponenterna är hur de interagerar med varandra, inte hur 

var och en ter sig. Samspelet bidrar till personens känsla av sammanhang. En person 

med stark KASAM väljer lättare lämpliga strategier för att möta jobbiga situationer med 

ett problemlösande förhållningssätt. Han eller hon kommer enklare kunna ta itu med 

negativa livshändelser och vända de ogynnsamma känslorna till motivation för 

handlande.  

    Svag KASAM bidrar däremot till att individen ständigt känner sig frustrerad och 

känner att livet inte har någon mening. Personen förbereder sig på det värsta och i mötet 

av negativa händelser väcks känslor av ångest, ilska, skam, förtvivlan, förvirring och 

övergivenhet. Dessa känslor leder till att personen använder sig av omedvetna försvar 



 
 

19 
 

snarare än bemästringsstrategier vid negativa påtryckningar. Individen ger upp i förtid 

och är övertygad om att kaos är ofrånkomligt (Westlund och Sjöberg, 2008). 

 

5.4 Kristeori 

Enligt Cullbergs kristeori känner en individ övergivenhet och objektsförlust när denne 

eller denna står utanför delaktigheten i ett sammanhang, vilket kan innebära en kris för 

personen. Objektsförlust kan vara förlust av både en person eller en egendom. En känsla 

av ångest kan komma på grund av oförmåga att kunna kontrollera vad som händer. 

Personen kan bli bitter mot andra eller mot tillvaron när världsbilden skakas och detta 

kan i sin tur sluta i utanförskap.  

    En kris kan utlösas när en individs psykiska situation hotas på grund av yttre 

omständigheter i så stor grad att de utmanar personens fysiska existens, sociala identitet, 

trygghet eller grundläggande chanser för tillfredställelse i tillvaron. Detta kan bland 

annat ge sig i uttryck av självdestruktiva eller aggressiva handlingar.  

    Den traumatiska krisen har fyra olika stadier som är följande: 

1. Chockfasen 

2. Reaktionsfasen 

3. Bearbetningsfasen 

4. Nyorienteringsfasen 

Chockfasen kan förslagsvis utlösas av att en person får ett chockartat meddelande, vilket 

kan leda till att personen som fått den besvärliga informationen framträder starkt 

avvikande. Personen kan också verka lugn på utsidan medan han eller hon på insidan 

befinner sig i ett kaos. En annan reaktion kan vara tystlåtenhet och paralysering. Fasen 

varar normalt från ett kort ögonblick till och med några dygn. Individen skjuter 

informationen ifrån sig och tar inte in det som den fått veta.  

    Under reaktionsfasen börjar personen ta in det svåra beskedet som meddelats/vad 

som hänt i en svår situation. Försök görs för att finna mening i det som inträffat och det 

råder mycket funderingar över varför detta har hänt just honom eller henne. Chockfasen 

och reaktionsfasen bildar tillsammans den akuta krisen och varar i regel fyra-sex 

veckor. Under denna omloppstid kan individen försvara sig genom omedvetna psykiska 

reaktioner för att minska upplevelsen och medvetenheten om det uppfattade hotet. 
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Förslag på sådana försvarsmekanismer är regression, förnekelse, rationalisering, 

isolering, undertryckande och bortträngning.  

    I bearbetningsfasen har den akuta krisen förlöpt och individen ersätter den totala 

upptagenheten av traumat och börjar blicka framåt. Anpassning till det som hänt sker 

och insikten om vikten av att lära sig att leva med det som har hänt. Fasen brukar 

inträffa ett halvår eller ett år efter traumat. 

    Slutligen infaller det sista stadiet i krisen, nyorienteringsfasen, vilken går ut på att 

individen kan leva med sina sår men att de inte längre förstör livsglädjen. Såren 

kommer inte helt glömmas bort men nu kan nya intressen väckas och nya kontakter 

skapas eftersom jaget och de förgångna besvikelserna bearbetats (Cullberg, 2006). 

 

6. Resultat och analys  

Här kommer en redovisning av respondenternas upplevelser, det vill säga 

verksamhetspersonal, eftersom vi inte intervjuat ungdomarna själva. Vi kommer att 

benämna de olika intervjupersonerna som HVB A-D, BUP A-B och Skolkurator A. 

 

6.1 ”Det är mer risk att de blir självmordsbenägna än andra grupper”  

 - Finns det en självmordsproblematik?  

Angående frågan om personalen anser att det finns en självmordsproblematik bland 

unga flyktingar är det delade meningar av intervjupersonerna. Flera har sagt att de inte 

vet, en har sagt att han inte tycker det finns en problematik och några att det existerar. 

Respondenterna som sagt att en problematik är befintlig pratar bland annat om den 

långa väntan på asyl och hur den påverkar ungdomarna. BUP B nämner de många 

kraven i det nya samhället och svårigheten att anpassa sig till alla dessa. Hon menar att 

risken att de blir självmordsbenägna därför är större än för andra. Samtidigt menar hon 

att de befinner i en kulturkrock mellan det svenska samhället och familjen/kulturen de 

lämnat. Detta har även skolkurator A som vi intervjuat uttryckt. Personen som sagt att 

han inte tycker att det finns en problematik arbetar på HVB-hem C och uttryckte 

följande: 

 

”Så gott som alla ungdomar jag har träffat är oerhört aktiva, engagerade, 

drivna, de vill verkligen något med sina liv. Det här är inte människor som 
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blev över i sina hemländer på något sätt. Det här är människor som har 

kraft. Ger man dem rätt förutsättningar så kommer de hjälpa till att bygga 

upp Sverige till ett stort land, ett bra land”   

 

En av intervjupersonerna (BUP B) som svarade att hon inte vet om det finns en 

problematik syftar till att de blir färgade av deras arbete, att det bara är de ungdomar 

med självmordsproblematik som de möter. Skolkurator A som vi träffade tror att det 

existerar ett stort mörkertal bland ungdomar med självmordstankar. Hon säger att hon 

och skolsystern ibland får höra att en ungdom varit inlagd på sjukhus på grund av 

suicidförsök, efter att det har inträffat och utan att ha vetat något tidigare. Hon säger 

också att antalet flyktingar har växt ofantligt på skolan, men uttrycker dock: 

 

”Egentligen upplever jag inte att det här med själva flykten eller flyttningen 

från ett annat land är det utlösande när det gäller de här tankarna … ofta 

är det samma grundproblematik som det finns hos svenska elever” 

 

I kontrast till detta svarar BUP A på frågan om hon upplever att det finns en 

problematik:  

 

”Ja … i den här väntan innan de får något besked så blir det liksom 

desperat” 

 

BUP B uttrycker: 

 

”Ja, jag tänker nog att det är mer risk att de bli självmordsbenägna än 

andra grupper” 

 

Analys 

Skolkurator A säger under vår intervju att hon tror att det finns ett stort mörkertal om 

antalet ungdomar som utför självmordsförsök. Detta överensstämmer med Ekblad och 

Wasserman (2002) som i sin rapport skriver att självmord och självmordsförsök inte 

registreras bland asylsökande i Sverige. Det är förenligt även med informationen vi 

underrättats om av Socialstyrelsen om mörkertalet i statistiken berörande 
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självmordsförsök, då det endast är de försök som lett till inläggning på sjukhus som 

inkluderas.  

    Bland intervjupersonerna råder det delade meningar kring om det finns eller inte finns 

en självmordsproblematik bland unga flyktingar. Meeuwisse och Swärd (2002) skriver 

dock att utlandsfödda utgör en grupp människor som uppfattas som avvikande och 

segregeras i alla samhällssfärer. Respondenterna i intervjumaterialet uttrycker under 

rubriken om unga flyktingars bakgrund, livssituation och familjeförhållanden 

exempelvis att de ensamkommande flyktingungdomarna har ett dåligt nätverk och är 

oerhört ensamma. Enligt Hammerlin och Enerstvedt (1988) menade Durkheim att 

graden av integrering i samhället påverka självmordsfrekvensen, detta är även något 

som Hammerlin och Schjelderup (1994) håller med om. Bhughra, Craig och Bhui 

(2010) bekräftar att många ensamkommande lider av mental ohälsa.  

 

6.2 ”Han sydde ihop läpparna”  

- Om hur självmordsbeteende yttrar sig hos unga flyktingar 

Personalen vi intervjuat har berättat att de mestadels kommit i kontakt med 

självmordsförsök och självmordstankar. Respondenterna har erfarenheter av att 

flyktingbarnen skär sig, självsvälter, tar tabletter och försöker hänga sig. BUP A nämner 

att sluta äta och dricka är vanligt när ungdomarna är uppgivna, de mister då orken och 

aptiten om de känner att de inte har något att leva för. Hon säger: 

 

”De har gett upp livet, de har liksom ingenting att stiga upp till och 

ingenting som lockar dem. Därför slutar de äta och dricka”  

 

HVB A berättar om en pojke som kände att han svikit sin familj och som därför svälte 

sig själv. Hon formulerar följande:  

 

”Han var jättesjuk … det kunde resulterat i att han inte hade klarat sig” 

 

BUP A tillägger i sin utsaga att hon däremot sällan möter svenskfödda ungdomar med 

detta beteende. Hon säger att skära sig i armarna och att hänga sig dock förekommer hos 

svenskfödda på samma sätt som hos utlandsfödda. Hon menar att svensksfödda pojkar 

ofta gör något ”rejält”, de hoppar framför ett tåg eller hänger sig. Utlandsfödda pojkar 
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däremot utför den passiva handlingen självsvält. De väljer en ”längre process”. Ett 

tillägg görs om att hon tror att skära sig utan självmordsavsikt är något som är för 

ångestlindring och även något som är ”kulturellt”. Hon menar att skära sig ofta är något 

de gör vid toppen av ångesten.  

    BUP B skildrar en flicka som medicinerades för ångest och depression och när hon 

känt sig för pressad i konflikt med hennes mamma hade hon tagit de tabletter hon 

kommit över. Flickans syster som bodde på annan ort hade då fått agera så att en 

släkting kom och tog henne till sjukhuset. Samma person talar också om en annan flicka 

som på grund av ett avvisningsbeslut blev markant mycket sämre. Respondenten 

förklarar det såhär: 

 

”Då lade hon liksom ner, hon orkade inte gå till skolan, hon tappade 

livsgnistan. Från att ha haft en hanterbar depression blev hon väldigt 

mycket sämre, sista tiden lång hon bara i sängen och ville ingenting” 

 

Intervjupersonen berättar att depressionen berodde på oron inför ett eventuellt 

avvisningsbeslut, hon drog sig undan alltmer och isolerade sig. Det var när 

avvisningsbeslutet kom som hon helt tappade livsgnistan. Det är flera intervjupersoner 

som pratat om liknande apatiska tillstånd bland asylsökande ungdomar.  

    På HVB-hem C berättas det däremot om när en pojke skar ett 50 cm långt snitt i 

armens undersida och samtidigt som blodet sprutade hackade sig i huvudet med en 

kökskniv. En intervjuperson från ett annat HVB-hem (A) berättar att hon kommit i 

kontakt med pojke som hade rispat sig med en nagelklippare på hela överkroppen och 

huvudet och var täckt med blod, det var dock bara ytliga sår berättar hon. Pojken satt på 

golvet och var nästan apatisk när han plötsligt slängde sig mot fönstret, öppnade det och 

var halvvägs ute innan hon fick tag i hans byxor. HVB (A) yttrar: 

 

”När de försöker kasta sig ut genom fönstret, då var han desperat, då ville 

han inte mer” 

 

Denna pojke utförde enligt personalen detta försök till självmord efter ett besked om 

åldersuppskrivning av Migrationsverket, vilket skulle innebära en flytt ifrån HVB-

hemmet.  
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    På HVB-hem (D) får vi höra om en pojke som försökt hänga sig. När personalen kom 

in i rummet fanns det flera sladdar som låg på golvet och en byrå mitt i rummet, som 

välts omkull. Ovanför hängde en krok i taket och pojken låg medvetslös.  

 

Analys 

Som vi nämnt innan beskrivs ofta vägen till självmordet som kortare för ungdomar än 

för vuxna då de är mer impulsiva (Fredriksson, 2013). Chockfasen och reaktionsfasen 

utgör enligt Cullbergs kristeori (2006) den akuta krisen. Det är under den tiden som en 

individ kan försvara sig genom instinktiva psykiska reaktioner för att reducera 

medvetenheten om ett existerande hot. Cullberg skriver dessutom att isolering likaså är 

en form av försvarsmekanism under den akuta krisen. BUP B och HVB A är två av våra 

respondenter som har berättat om fall med ungdomar i apatiska tillstånd. Dessa 

ungdomar befann sig i dessa tillstånd i samband med negativa beslut från 

Migrationsverket. Börjesson (2010) förstärker detta då han skriver att apatiska tillstånd 

orsakas av den långa asylprocessen och att det enda botemedlet är uppehållstillstånd.  

    BUP A berättar i vår intervju med henne att svenskfödda pojkar ofta väljer ”rejäla” 

typer av självmordsmetoder såsom att hoppa framför ett tåg eller hänga sig. Hon säger 

att de utlandsfödda pojkarna mycket oftare än svenskfödda väljer att svälta sig själva. 

Detta är något som hon knappt träffar på alls hos svenskfödda. Vidare tillägger hon en 

fundering om att skära sig utan syftet att ta självmord kanske är ”något kulturellt” och 

något man gör vid ångestlindring. Johansson (1997) skriver att självmordet kan ses som 

ett sätt att kommunicera förtvivlan och depression i fall då det verbala språket inte 

räcker till. Finns det en skillnad mellan svenskfödda och utlandsföddas 

självmordsyttrande? Vad vill de kommunicera och vill de förmedla olika saker eftersom 

de väljer olika metoder?  

 

6.3 ”Han hade svikit sin familj och han ville inte leva mer” 

- Orsakande faktorer 

Den gemensamma nämnaren har bland den intervjuade personalen varit att de tror att 

självmordsbeteendet beror på ovissheten och den långa väntan i asylprocessen. Vi har 

hört av respondenterna om asylprocesser som har överklagats och tagit upp till fyra år, 

men även om de som tagit några månader, men dock tre månader som minst. HVB D 

uttrycker följande:  
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”Han fick vänta ganska länge på det stora beskedet om han fick stanna eller 

inte och till slut klarade han inte av den jobbiga väntetiden och då tyckte 

han att det bästa var att ta livet av sig” 

 

Flera respondenter har sagt att självmordsbeteendet också kan bero på livssituationen i 

övrigt, bakgrunder som består av trauma etcetera, eller en blandning av både 

asylprocessen och deras bakgrund. Även bristen på nätverk, ensamheten och själva 

flykten har nämnts som orsakande faktorer, samt kulturkrockar och press från familjen.  

    Personal från ett boende för ensamkommande flyktingungdomar (A) berättar om 

skammen de kan känna inför sin familj och tror att det kan vara en bidragande 

anledning till att de mår dåligt. Hon säger att:  

 

 ”De kommer till Sverige med en förhoppning att försörja sin familj hemma 

och när de kommer hit så är det ju inte så, pengarna ramlar ju inte på dem. 

Familjen förstår inte, de pressar dem hemifrån” 

 

HVB A uttrycker också: 

 

”Vissa kan ju inte återvända hem för att de kommer bli dödade, pryglade 

eller fängslade, men sen är det också familjen… de tycker att de är en skam. 

Så det är ju inte bara hot om död och fängelse… utan det är familjen också 

som är en stor del i pressen” 

 

Skolkuratorn (A) förklarade att hon inte tror att det är flykten och bakgrunden som är 

den utlösande faktorn till att ungdomen hamnar i självmordsbeteende, utan att de har 

samma grundproblematik som svenskfödda ungdomar.  Däremot tror hon att 

kulturskillnaderna påverkar hur ungdomarna mår, hur de måste förhålla sig dels till 

familjen och dels till vännerna i den svenska skolan. BUP B uttrycker på liknande sätt 

att släktens normer och värderingar i stor grad kan påverka ungdomens mående.  

    PUB A beskrev de ensamkommande flyktingpojkarna som att de har väldigt mycket 

riskfaktorer men nästan inga skyddsfaktorer. BUP B nämner en flicka som blev väldigt 

sjuk av oron kring innebörden att bli tillbakaskickad till sitt urspungsland och av 

ovissheten, ”hon visste inte vad hon skulle förhålla sig till” säger respondenten. 
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Intervjupersonen uttrycker det som ”en helt orimlig situation att befinna sig i”, att inte 

veta om man får stanna i landet. Samma person talar också om en pojke som kände sig 

väldigt utanför i samhället och inte kunde se någon framtid i Sverige. BUP B tror inte 

att han blev särskilt hjälpt av att han fick uppehållstillstånd. Hon spekulerar i att traumat 

som pojken upplevt tidigare då han sett sina föräldrar blivit misshandlade och våldtagna 

kan ha varit en blockering och något han kämpade med även om han själv inte kunde 

sätta ord på det.  

    Många barn som kommer ensamma vet inte var sina familjer befinner sig och detta 

har nämnts av flera intervjuade som en orsak till att många mår dåligt.  

    En chef för HVB B beskriver självmordsbeteendet och dess orsaker enligt följande:  

 

”Jag tror både att det kan vara att ett sätt att sträcka ut och försöka få en 

chans att stanna, på grund av sitt dåliga mående då, men även att han var 

så ångestladdad och rädd att skickas härifrån, så det var väl ett sätt att få ut 

den här rädslan och ångesten” 

 

Vid ett annat HVB-hem (C) tror personalen att orsakande faktorer till självmords-

beteendet i ett speciellt fall kan vara en: 

 

”bottenlös förtvivlan och skräck över att bli tillbakaskickad till någonting 

han flytt ifrån. Han levde i väldigt stor osäkerhet och skräck för det” 

 

Samma person säger även: 

     

”En del är väldigt ledsna och förtvivlade och ser ingen annan utväg och en 

del människor tror jag tänker såhär: ”Om jag gör mig illa så har jag en 

större chans att få stanna” och jag tycker det är lika illa båda, för ingen 

människa ska behöva göra sig illa för att få ett humanitärt beslut” 

 

 

HVB B berättar att en pojke som omfattades av Dublinförordningen sa: 

 

”om de skickar tillbaka mig så kommer jag ändå dö, då kan jag lika bra dö 

här” 
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Ytterligare en respondent (BUP A) berättar om ensamkommande ungdomar som hellre 

vill dö än att komma tillbaka till fängelset i det andra europeiska landet.  

    Alla intervjupersoner har berättat om självmordsförsök bland ungdomarna innan de 

fått uppehållstillstånd och en person (HVB C) förklarar att: 

 

”Ingen av de pojkarna jag pratar om har haft självmordsbeteende efter att 

de fått uppehållstillstånd” 

 

HVB D berättar i samma spår om en pojke som fått uppehållstillstånd, men som innan 

PUT beslutet gjort ett allvarligt självmordsförsök. Han säger:  

 

”Han mår bra idag, han går i skolan och han är väldigt duktig, ambitiös… 

en riktig stjärna” 

 

Analys 

Flera av våra respondenter har under intervjuerna uttryckt att självmordsbeteendet bland 

annat beror på ovissheten och den långa väntan i asylprocessen. Cullberg (2006) skriver 

i sin kristeori att en kris i en människas liv, exempelvis ett trauma, kan utmana den 

fysiska existensen, sociala identiteten och tryggheten. Det kan det leda till att personen 

blir självdestruktiv. Enligt Durkheims teori som Hammellin och Enerstvedt (1988) 

skriver om kan en person som inte har någon kontroll över sin situation utföra 

självmordsförsök. Flera respondenter förklarar att ungdomarna känner en stor ovisshet 

på grund av väntan på ett beslut som de inte kan påverka och att de mår dåligt med 

anledning av detta. HVB C berättar exempelvis om en pojke som kände osäkerhet och 

rädsla inför att bli utvisad. HVB B och BUP A beskriver också pojkar som har samma 

farhågor. HVB D säger att den långa väntan ledde till att en pojke utförde suicidförsök.  

    Westlund och Sjöberg (2008) skriver att Antonovsky menar att personer med svag 

KASAM (känsla av sammanhang), det kan förklarar att de känner sig förtvivlade och 

omotiverade och att de därför ger upp för att de känner att till exempel utvisning är 

oundvikligt. HVB C förklarar under stycket som handlar om förebyggande arbete att 

personalen på boendet använder sig av KASAM och försöker få ungdomarna att förstå 

att det finns saker de kan påverka och att de ingår i ett sammanhang.  

    Flera respondenter har sagt att självmordsbeteendet, förutom den långa väntan på 

asyl, kan bero på en persons bakgrund, livssituationen i övrigt och bristen på nätverk. 
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Även själva flykten, kulturkrockar och press från familjen kan ha inverkan. BUP A 

förklarar att det finns många riskfaktorer för dessa flyktingar. Ringskog, Vagnhammar, 

Wasserman (2010) bekräftar att det finns mycket som kan driva en människa till att 

begå självmord, bland annat ensamheten, bristande framtidshopp samt psykiska 

trauman. HVB A och Skolkurator A tror dock inte alltid att ungdomarna har målet att 

avsluta sina liv utan snarare förmedlar ett rop på hjälp. 

    Hammerlin och Enerstvedt (1988) menar att det finns fyra olika motiv till självmord. 

Ett av dem är att ”självmord som utpressningsmetod” där personen försöker åstad-

komma något. HVB B och C förklarar att ungdomarna i vissa fall försöker ta livet av sig 

för att öka sina chanser att stanna i Sverige. Ett annat motiv som är möjligt att applicera 

på dessa ungdomar som intervjupersonerna berättat om är ”självmord som försvar”. 

HVB C och D menar att flyktingungdomarna mår väldigt dåligt psykiskt och 

självmordet kan då ses som en flykt för att undkomma det dåliga måendet och den svåra 

situation de befinner sig i.  

 

6.4 ”Hans far är död, hans mor bor någonstans i Iran, tror han”   
 

- Om unga flyktingars bakgrund, livssituation och familjeförhållande 

Det framkommer av de fyra HVB-hemmen som vi besökt att de flesta ungdomar är ifrån 

Afghanistan. Alla ungdomar med självmordsbeteende, som HVB-hemmen har berättat 

om, har varit pojkar från just Afghanistan. Respondenterna från de två Barn- och 

ungdomspsykiatriska avdelningarna berättar om ungdomar från både Europa och 

Afghanistan, både om flickor från familjer och om ensamkommande pojkar ifrån 

Afghanistan. Många av de ensamkommande har lämnat ett oroligt Afghanistan i tron 

om en bättre framtid i Sverige uttrycker flera intervjupersoner. En del av dem har sett 

familjemedlemmar bli sexuellt utnyttjade och/eller mördade av talibaner, berättar BUP 

A. Hon uttalar: 

 

”Han var vittne till att talibaner kom och mördade hans far, våldtog hans 

mor och fick fly”  

 

Både HVB A och BUP A uttrycker att många ungdomar har förlorat sina fäder till 

talibanerna, som tagit dem för militärt syfte. Vidare förklarar de att en del pojkar har 

blivit ivägskickade av sina mödrar som varit rädda för att förlora även sin son. Pojkarna 
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har sedan färdats länge genom flera länder för att slutligen nå Sverige. Vissa har från 

början färdats med sin familj, men förlorat familjemedlemmar på vägen. BUP A säger 

att många har en förälder som är död eller har fått växa upp hos andra släktingar, kanske 

flyttat runt redan som liten, från Afghanistan till Iran eller Pakistan. Hon berättar: 

 

”De ensamkommande pojkarna som kommer hit med självmordshandlingar 

har ofta väldigt tragiska saker med sig i bagaget, många av dem har 

bevittnat mord hemma” 

 

För att komma till Sverige har ungdomarna, enligt många av intervjupersonerna, 

transporterats med hjälp av diverse fordonstyper med människosmugglare. Två av våra 

respondenter (BUP A och HVB A) har berättat att smugglarna utnyttjar ungdomarna på 

vägen, både ekonomiskt och sexuellt.  

    HVB A och B beskriver att vissa ungdomar lämnat sitt fingeravtryck i ett annat land i 

Europa som omfattas av Dublinförordningen, innan de nått Sverige. Några av våra 

respondenter har angivit att det är de som har det allra värst, bland annat HVB A. BUP 

A säger att många ensamkommande pojkar sagt till henne att de hellre åker tillbaka till 

sitt ursprungsland, Afghanistan, än att åka till det Europeiska land där de lämnat sitt 

fingeravtryck (det kan vara exempelvis Grekland, Ungern, Italien eller Tyskland enligt 

respondenterna). I det landet har de suttit i fängelse bland kriminella och blivit utsatta 

för misshandel, berättar BUP A. En intervjuperson från ett av HVB-hemmen (A) 

uttrycker att flyktingungdomarna ofta bor på stora läger i dessa länder och att de inte 

behandlas väl där. De känner skräck för att komma tillbaka till landet där de lämnat 

fingeravtryck. Hon säger att: 

 

 ”ett brev från Migrationsverket kan skapa panik” 

 

BUP A berättar att när de ensamkommande ungdomarna sedan kommer till Sverige vet 

inte alla var deras familj befinner sig någonstans och kan inte ta kontakt med dem. Hon 

säger: 
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”När killarna flyr så flyttar familjen också och ofta vet de inte riktigt var de 

är och oftast är det mindre ställen där de inte har tillgång till telefoner och 

sådant där. Så de har ju inte pratat med sina anhöriga på väldigt lång tid 

och resan till Sverige kan ju ta upp till ett år” 

 

När de ensamkommande ungdomarna anlänt till Sverige får de gå i förberedelseklass för 

högstadieskola eller gymnasieskola, berättar flera intervjupersoner, men att de 

framförallt har vänner på HVB-hemmet. En personal på HVB-hem (A) berättar att 

pojkarna tycker det är svårt att ta kontakt med andra på skolan, för att de inte kan 

språket bra och de är rädda att eleverna ska skratta åt dem. Det uttrycks av 

intervjupersonen på HVB B att en pojke inte har något socialt nätverk, mer än de andra 

pojkarna som bor på boendet. Däremot finns det ett professionellt nätverk med God 

man, Socialsekreterare och HVB-hems personal. HVB B berättar också att språkliga 

svårigheter gör att de håller sig till varandra, men att de även efter att de lärt sig språket 

har svårt att ta kontakt med svenska ungdomar. Han menar att det kan bero på stora 

kulturskillnader. Dock är det en respondent på ett tredje HVB-hem (C) som sagt att en 

pojke hade vänner både på skolan och på HVB-hemmet. 

    BUP B berättar om två flickor som kommit med sina familjer, en som tre-fyra åring 

och en som 14-15 åring, som båda hade svenska vänner. Samma person nämner även en 

ensamkommande pojke som inte hade något nätverk förutom jämnåriga släktingar, han 

orkade inte ”starta om och börja leva här”. BUP A förklarar att de ensamkommande 

ungdomarna är ”oerhört ensamma” och att de kan må dåligt av att se hela familjer på 

avdelningen, när de sitter och äter och umgås. Ungdomarna som har 

självmordsbeteende och som ingår i familjer, har möjlighet att sova med sin familj på 

avdelningen, medan de ensamkommande måste sova ensamma eller med en 

boendepersonal, kanske någon de knappt träffat innan. Detta skildrar BUP A. Hon säger 

att hon främst träffar ensamkommande och yttrar: 

 

”De ensamkommande är väldigt utsatta, det är kanske därför de mer 

hamnar på en akutavdelning än de som kommer med sina familjer” 

 

 HVB A menar att ungdomarna kommer hit med förhoppningar om att få ett arbete i 

Sverige och därmed kunna skicka pengar till sin familj i ursprungslandet och så 

småningom hämta dem och ta med dem till Sverige. Hon menar att de snart ofta inser 
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att detta inte är möjligt, de går i skolan och får inte tillräckligt med pengar för att nå sina 

mål. Familjen pressar dem hemifrån och ungdomarna mår dåligt och känner skam för att 

de inte kan hjälpa sin familj. På BUP (A) berättar respondenten om att familjerna ofta 

sålt mycket grejer för att få pengar till barnets resa. HVB A säger att pojkarna på 

boendet har många tankar kring vad de ska göra i Sverige, var de ska ta vägen och hur 

de ska få jobb. De har känslan av att det inte finns någonting för dem och att de inte hör 

hemma någonstans. Hon säger: 

 

”Det finns en hel värld, minns jag en pojke sa, men det finns inte ens en 

centimeter jag kan kalla mig egen” 

  

I Sverige är det många ensamkommande flyktingungdomar som drabbas av PTSD. 

Detta berättar både en från BUP (A) och en från ett HVB-hem (A). Bara en doft kan 

göra att minnen kommer tillbaka till dem och ger dem flashbacks från kriget eller från 

övergrepp, många har också svårt att sova förklarar de. När de sover lite blir det en ond 

cirkel säger intervjupersonen på HVB-hemmet. När en person inte sover tillräckligt mår 

personen dåligt, vilket kan leda till att personen äter sämre. HVB A avslutar med att 

säga att stressen utöver detta gör att ungdomarna lever i en maximal stressituation.  

    HVB C och A menar att det är viktigt att ungdomarna är aktiva och är sysselsatta. På 

HVB A spelar ungdomarna fotboll varje lördag i en bokad idrottshall och gör någon 

aktivitet tillsammans med personal varje söndag. Detta kan vara en utflykt till en annan 

stad eller simning, bowling och liknande. Det har också hänt att de gjort en resa till 

Liseberg i tre dagar och bott på hotell. Hon önskar också att de kunde få någon typ av 

praktik där de fick vara utan de andra pojkarna på boendet och där de får möjligheten att 

lära känna andra människor. På HVB C ska alla ungdomarna välja en idrott att engagera 

sig i. 

 

 

Analys 

Intervjupersonerna berättar att de ungdomar som kommer utan familjer är väldigt 

ensamma och det kan vara en av anledningarna till att de mår dåligt, då de ofta inte har 

några andra vänner än de på boendet. Broberg et al. (2010) skriver om Bowlbys 

Anknytningsteori och hur anknytningsbehovet aktiveras vid stressorer. En stressor för 

de ensamkommande ungdomarna är i överensstämmelse med respondenterna asyl-
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processen och/eller livssituationen för övrigt, som de trauman de uthärdat både i 

ursprungslandet och på vägen till Sverige. Bhugra, Craig och Bhui (2010) förklarar att 

flykten innebär stressorer som kan ha en destruktiv inverkan på personen hälsa och 

situation. HVB A säger ungdomarna lever i en maximal stressituation. BUP A uttrycker 

att ensamkommande är mer utsatta än de som kommer med sina familjer. Wiese och 

Burhorst (2007), som vi nämner under tidigare forskning, gjorde en jämförelse i sin 

studie mellan dessa olika grupper. Undersökningens resultat är förenligt med BUP A:s 

uttalande, då det visade sig att ensamkommande flyktingungdomar har sämre hälsa. 

    Intervjupersonerna berättar att flyktingungdomarna har ett dåligt nätverk 

runtomkring, då de inte känner många i det nya landet, förutom det professionella 

nätverket som nämnts av våra intervjupersoner. Respondenterna förklarar att de 

ensamkommande ungdomar som förlorat en anknytningsperson, innan eller under 

flykten till Sverige, har en ökad sårbarhetskänsla.  

    Enligt Nätverksteorin har människor svårt att integreras i samhället utan sociala band.  

HVB A uttrycker bland annat att pojkarna på HVB-hemmet finner det svårt att ta nya 

kontakter på skolan på grund av sina språkbegränsningar. BUP B nämner en pojke som 

inte hade något nätverk utöver släktingar, men som inte orkade ”starta om och börja 

leva här”. Hon berättar även under rubriken som berör orsakande faktorer att denna 

pojke var väldigt utanför i samhället och inte kunde se någon framtid i Sverige. HVB A 

uttrycker att ungdomarna inte upplever att de passar in någonstans. Johansson (1997) 

skriver att en immigrant trots uppehållstillstånd kan känna livslång rotlöshet och längtan 

tillbaka till ursprungslandet. Om de återvänder kan de istället sakna livet i exil. Detta 

överensstämmer med Bhugra, Craig och Bhui (2010) som skriver om deras 

anpassningssvårigheter.  

    Under våra intervjuer har det framlagts att det är ungdomar som omfattas av 

Dublinförordningen som har det allra svårast. HVB A menar att de ofta mår sämre än 

övriga asylsökande. BUP A berättar att de många gånger uthärdat flera psykiska 

påfrestningar i det europeiska landet där de först sökt asyl, där de suttit i fängelse och 

blivit misshandlade. HVB A säger att ett brev från Migrationsverket kan skapa panik. I 

enlighet med Cullbergs kristeori (2006) kan ett ogynnsamt besked leda till att en person 

hamnar i en kris.  
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6.5 ”Det är inte rimligt att låta människor stå på paus i flera år” 

 - Förebyggande arbete  

Flera intervjupersoner har framfört att en kortare handläggningstid på Migrationsverket 

skulle förebygga självmordsbeteende. Andra förslag på förebyggande arbete är samtal, 

som flera tyckt skulle vara bra. En Intervjuperson på ett HVB-hem (B) sa att det är 

viktigt att försöka få ungdomarna att förstå att självmord inte är ett bra sätt att lösa sina 

problem på. På HVB D uttryckte respondenten vikten av att prata med ungdomarna, 

finnas där för dem och visa att man bryr sig. Han säger att det är angeläget att våga 

ställa frågor och ta upp sådant som är tabubelagt. Ett tredje HVB-hem (A) tyckte att det 

ska införas en samtalskontakt direkt kopplat till boendet samt att ungdomarna ska 

informeras om skyldigheter med tydlighet, inte bara rättigheter. De ska få mer 

information än i nuläget. Skolkurator A berättar att hon anser att de ensamkommande 

ungdomarna behöver en kontaktperson vidare efter att de fyllt 18 år, vilket de inte får 

nu. När de fyller 18 får de klara sig själva. Hon säger: 

 

”vi som myndigheter runtomkring i Sverige har väldiga krav på att de ska 

fungera precis som vem som helst” 

 

Detta nämner även HVB A. Hon tycker att de ska få behålla en kontaktperson eller en 

God man. Hon menar att det inte är ”acceptabelt” att ta bort allt stöd ifrån dem. BUP A 

sa att det behövs mer tydlighet kring vem som gör vad. Hon säger att: 

 

”många är förvirrade och vet inte riktigt vad en God man eller 

socialsekreterare eller en boendepersonal ska hjälpa till med. Jag tror på 

bättre samarbete och tydlighet för att fånga upp dem” 

 

Den andra respondenten inom BUP (B) berättade att hon tycker att det görs ett gott 

arbete när familjer har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige. Hon säger 

att det görs ett bra jobb med att ”knyta band mellan nationaliteter”. Hon lägger till att 

det är väldigt viktigt att fånga upp föräldrarna, för att det är de som ska vara ”lotsen ut i 

samhället för ungdomarna”, men att det ofta blir tvärtom. Hon tycker att det finns bra 

föräldrautbildningar, föräldragrupper och övriga samtalsforum som kan hjälpa. Hon tror 

att det är bra att utbilda och informera om vad det innebär att tillhöra Sverige. 
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    Skolkurator A föreslår ett förebyggande program arrangerat av elevhälsogruppen på 

skolan. Tanken är då att de skulle prata om mobbing och psykiskt påfrestande 

företeelser samt hålla i olika övningar.  

    Verksamhetschefen på HVB-hem C berättade att de använder sig mycket av 

KASAM, för att förebygga att ungdomarna mår dåligt och riskerar att utveckla 

självmordsbeteende. De försöker hjälpa ungdomarna att få en känsla av sammanhang, 

att förstå att alla är födda som människor oavsett ras, kultur och religion, att alla har ett 

människovärde. Detta HVB-hem vill att ungdomarna ska förstå att det finns saker som 

de kan påverka och att de kan ingå i sammanhang i exempelvis skola och arbete. De 

uppmuntrar även ungdomarna att medverka i föreningsliv. Här kan de tillsammans med 

andra bidra med något och samtidigt socialisera med de andra i förslagsvis klassen, 

arbetsgruppen eller laget. Även om ungdomarna inte kan påverka sin asylprocess, kan 

de påverka om de ska träna eller inte, om de ska gå i skolan eller stanna hemma 

etcetera, fortsätter respondenten på HVB C. Han säger: 

 

”då förstår de att de är en människa i ett större sammanhang, man är inte 

bara en ensamkommande flykting, man är en människa med rättigheter, 

men också med skyldigheter som uppfyller sin plats på jorden” 

 

HVB C säger att han inte tror att människor som är sysselsatta, känner att de har en 

mening och sammanhang och känner att de blir hörda inte tar livet av sig. 

 

Analys 

HVB C uttrycker att de arbetar med KASAM som förebyggande för självmords-

beteende genom att sysselsätta ungdomarna så att de ska ingå i ett sammanhang och få 

en meningsfull vardag. Hammerlin och Schjelderup (1994) skriver i överrensstämmelse 

med detta att vi genom att skapa livsvillkor som gör livet värt att leva kan förebygga 

självmord och självmordsförsök Bayard-Burfield (1999) förstärker vikten av att tillhöra 

ett sammanhang jämlikt med teorin KASAM. Hon skriver att låg KASAM kan influera 

hälsotillståndet. Enligt KASAM (Westlund och Sjöberg, 2008) är det också viktigt att 

förstå vad som händer i omgivningen och detta har flera av våra respondenter nämnt 

som något som skulle kunna förbättras för att minska självmordsfrekvensen. Att ge mer 

information till flyktingarna om det svenska samhället, vara tydlig med vad som gäller 
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och vilka arbetsuppgifter de olika verksamheterna har. Enligt DeLamater och Myers 

(2011) kan det sociala nätverket tillföra sådan information och även skapa bättre 

arbetsmöjligheter. Både Westlund och Sjöberg (2008) såväl som Hammerlin och 

Schjelderup (1994) skriver om vikten av att belysa vad som gör att någon vill leva, 

skapa meningsfullhet. Detta är något som har nämnts på två av HVB-hemmen vi besökt 

(A och C), att de försöker motivera ungdomarna till att vara aktiva, att vara sysselsatt 

med idrott, skola och utflykter. Enligt KASAM (Westlund och Sjöberg, 2008) har 

människor som känner en meningsfullhet och starkt sammanhang i sina liv lättare att 

hantera krävande situationer och vända negativa känslor till en drivkraft för handlande 

och problemlösning.  

    Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet för att slutligen övergå till vår 

diskussion.  

 

7. Resultatsammandrag  

Efter slutförd undersökning anser vi oss rikare på kunskap om det som var syftet med 

studien, nämligen att undersöka fenomenet självmordsbeteende bland unga flyktingar 

utifrån personals erfarenheter i verksamheter inom socialt arbete. Vi bedömer även att 

vi kunnat besvara våra forskningsfrågor med hjälp av våra respondenters narrativa 

berättelser. Nedan presenteras ett sammandrag av vad som varit det mest iögonfallande 

resultatet av våra intervjuer och det som vi har starkast belägg för. I frågan om 

personalen inom verksamheterna upplever att det finns en självmordsproblematik bland 

unga flyktingar har vi mottagit varierande utsagor. En del respondenter menar att det 

finns en självmordsproblematik medan andra menar att det inte gör det. Någon 

respondent säger att hon inte vet om det finns en problematik, eftersom hon endast 

möter de ungdomar som hat självmordsbeteende. En annan tycker att flyktingungdomar 

har samma grundproblematik som svenskfödda medan en i motsats till detta anser att 

det finns en problematik på grund av den långa väntan på asylbesked och har fler skäl 

till självmordsbenägenhet än andra grupper. Vi har dock uppmärksammat en 

uppfattning om att en problematik föreligger. Det har delgetts från våra intervjupersoner 

att självmordsbeteendet kan yttra sig på många vis. Självmordstankar och 

självmordsförsök är det som varit framträdande i denna studie. Försöken har utförts 

bland annat genom överkonsumtion av tabletter, hängning, självsvält samt framförallt 
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att skära sig. Personalen som vi intervjuat bedömer att orsakande faktorer till dessa 

beteenden kan vara den långa väntan och ovissheten som infinner sig hos ungdomarna 

under asylprocessen. Likaså betraktas ensamheten, bristen på nätverk samt de svåra 

trauman som ungdomarna har tvingats genomlida, både i landet de flytt ifrån och på 

resan till Sverige, som vållande faktorer.  

    Rörande ungdomarnas bakgrund, livssituation och familjeförhållanden, har flera 

respondenter uppfattningen att många mist sina familjer innan eller under flykten. Flera 

berättar också att det under flykten händer att ungdomarna blir utnyttjade av smugglarna 

som transporterar dem till Sverige. Ungdomarna har ibland lämnat fingeravtryck i ett 

annat EU-land och omfattas därigenom av Dublinförordningen. Det har nämnts att 

dessa ungdomar ofta mår sämre på grund av att de ibland varit fängslade eller blivit 

misshandlade i det andra EU-landet.  

    Det förtäljs av några intervjupersoner att skamkänslor kan infinna sig hos 

ungdomarna. Detta då det inser att målet med resan till Sverige inte är genomförbart. 

Målet kan nämligen ibland varit att införskaffa sig ett arbete, så de kan sända pengar till 

familjen som eventuellt finns kvar i ursprungslandet. I Sverige går ungdomarna i skolan 

och kan därför inte tillfredsställa familjen med detta. Intervjupersonerna förklarar att 

somliga ungdomar har svårt att ta kontakt med svenskfödda och få andra vänner än de 

på boendet och därav är väldigt ensamma. Det är inte alla som råkar ut för allt det som 

vi skriver om ovan, vi har även lyssnat till berättelser om ungdomar som anlänt till 

Sverige tillsammans med sina familjer, där familjerna fortfarande är intakta.  

    För att förebygga självmordsbeteende bland unga flyktingar anser den intervjuade 

verksamhetspersonalen att kortare asylprocess, samtalskontakter och tydligare 

information om det svenska samhället samt myndigheternas arbete skulle bidra. 

Ungdomarna behöver också förstå att de ingår i ett sammanhang och är betydelsefulla. 

 

8. Diskussion  

Det är svårt att dra slutsatser från vår studie, eftersom vi enbart intervjuat ett fåtal 

personer. Det medför en omöjlighet att generalisera till en hel grupp människor utifrån 

några individers upplevelser. Det är därför också svårt att göra yttranden kring en 

tänkbar självmordsproblematik bland flyktingungdomar. Våra respondenter har 

dessutom varit andrahandskällor då vi inte intervjuat ungdomarna själva. Som vi nämnt 
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innan medför detta att vi inte kan garantera hundraprocentig sanning i deras narrativa 

berättelser. Med utgångspunkt i vår empiri kan vi dock spekulera i om det existerar en 

självmordsproblematik. Något vi kan yttra oss om efter genomförd studie är att 

intervjupersonerna har uppfattningen att det förekommer en problematik åtminstone 

bland en del ungdomar, kanske mer hos de ensamkommande flyktingbarnen? Tanken 

att just de ensamkommande flyktingbarnen är mer utsatta har vi erhållit eftersom flera 

intervjupersoner uttrycker deras avsaknad från familj och övrigt socialt nätverk. Något 

som också frekvent beskrivits i våra intervjuer är att det är de ungdomar som omfattas 

av Dublinförordningen som anses vara värst drabbade av psykisk ohälsa. Något annat 

som framkommer i en av intervjuerna samt i Wiese och Burhorst artikel (2007), är att 

ensamkommande flyktingungdomar har sämre mental hälsa än de som flyr med sina 

familjer. Detta innebär, menar vi, att de ensamkommande flyktingungdomarna är i 

behov av ett ännu större stöd än de som flyr till Sverige med sina familjer. En fråga som 

vi vill väcka i samband med detta är om samhället kan erbjuda dem ytterligare stöd för 

att reducera deras känsla av ensamhet? Ensamheten är något som bland annat BUP A tar 

upp i sin intervju.  

    Ensamhet och svårigheter att ta kontakt med svenskfödda vänner nämns av 

intervjupersonerna. Meeuwisse och Swärd (2002), Ekbland och Wasserman (2002) och 

Bhugra, Craig och Bhui (2010) beskriver flyktingar som segregerade och 

marginaliserade och att de har bristfälliga sociala nätverk. Emile Durkheim författar i 

sin bok att botemedlet mot självmord är tillhörigheten till en grupp med gemensamma 

intressen och mål, att lösningen för självmord är att etablera grupper för att skapa en 

förbindelse mellan individen och samhället. Han skriver att individen genom sin 

grupptillhörighet får ett kollektivt stöd, när hans eller hennes egen motståndskraft 

sviktar. Våra reflektioner kring detta är att flyktingungdomar kanske med ett större 

socialt nätverk, i mindre utsträckning skulle ha självmordsbeteende. Eftersom 

respondenter uttryckt att ungdomarna har svårigheter att själva skaffa svenskfödda 

vänner, kanske de skulle behöva hjälp från skolan eller andra verksamheter. En tanke är 

att HVB-hem, där flyktingungdomar eventuellt bor, kan anordna aktiviteter, förslagsvis 

fotbollsmatcher, där svenskfödda från flyktingungdomarnas skola har tillfälle att 

deltaga. Genom vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi nämligen veta att det 

organiseras fotbollsmatcher där ungdomar från olika HVB-hem spelar mot varandra. 

Detta innebär alltså att ungdomarna här inte träffar svenskfödda. En lärare hade kunnat 

informera om fotbollsmatcherna. Det skulle dock kunna vara så att flyktingungdomarna 
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inte vill att andra ska veta att de bor på ett HVB-hem och inte med en egen familj. Då 

skulle en lösning istället kunna vara att fritidsgårdar eller skolor anordnar aktiviteter där 

ungdomar får möjligheten att skaffa nya vänner. Ett annat förslag som vi har är att fler 

ungdomar får möjlighet till feriearbete/sommarjobb, för att skaffa vänner, men även 

kunskap om samhället. Det skulle förutom detta vara ett sätt att träna på det svenska 

språket och kanske att känna en tillhörighet och ett gemensamt mål. 

    Vi är medvetna att det troligen är långt ifrån alla flyktingungdomar som lider av 

självmordsbeteende. Till exempel skriver McCarthy och Marks (2010) att 

flyktingungdomarna är motståndskraftiga och är fast beslutna om att förbättra sina liv 

trots de många motgångarna. I hur stor utsträckning självmordsbeteende förekommer 

och om det finns en korrelation mellan flyktingbakgrund och självmordsbeteende kan vi 

inte uttala oss om. Vi kan endast förmoda att andra flyktingungdomar med 

självmordsbeteende också kan ha påverkats av den långa asylprocessen, ensamhet, 

tidigare upplevda trauman samt övriga affekter som nämns bland orsakande 

omständigheter i vårt resultat. Alla intervjupersoner i studien menar att en kortare 

handläggningstid hos Migrationsverket skulle förbättra flyktingungdomarnas mående. 

En annan infallsvinkel till detta är frågan om vilket resultat en kortare handläggningstid 

kan få. Skulle en kortare handläggningstid innebära att ärendena utreds mindre noggrant 

och därav leda till fler avslag? Skulle det kunna leda till minskad rätt till överklagande?  

    Under studiens gång har det uppkommit flera frågor och funderingar. Vi finner det 

bland annat besynnerligt att det finnas så olika åsikter gällande huruvida det existerar en 

självmordsproblematik eller ej. Vi frågor oss vad dessa meningsskiljaktigheter kan bero 

på? Hur kommer det sig att vissa sociala verksamheter har erfarenheter om flera 

självmordsbenägna ungdomar, medan andra uttalar att de inte har några alls?  

    En annan fråga vi ställer oss är varför flyktingungdomarna har svårt att bygga 

relationer med svenskfödda tonåringar, även efter att de lärt sig språket? Är det på 

grund av kulturskillnader, som en intervjuperson förmodade? Vi funderar på om en 

rädsla för främmande kulturer kan ha inflytande över detta motstånd och om det finns 

en differens gällande ursprungsland.  

    En essentiell reflektion uppstod i samband med vår inläsning om att självmord bland 

asylsökande inte registreras i Sverige enligt Ekbland och Wasserman (2002). Det 

innebär att det kan finnas ett stort mörkertal om förekomsten. Skolkuratorn som vi 

intervjuat uttalar att hon tror ett stort mörkertal föreligger, av den orsaken att hon ibland 

först efter en ungdom varit inlagd på sjukhus, fått veta att ungdomen varit 
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suicidbenägen. Socialstyrelsen berättade att det enbart är självmordsförsök som 

resulterat i inskrivning på sjukhus som innefattas i statistiken. Vi menar att detta 

begränsar kunskapen om förekomsten av självmordsbeteende, vilket delvis kan ha 

orsakat den limiterade forskningen om detta. Om det funnits en mer täckande statistik 

om frekvensen kanske fler forskare insett vikten av undersökningar om flyktingar med 

självmordsbeteende, vilket hade ökat förståelsen. Vi tänker dessutom att det borde 

finnas gemensamma riktlinjer kring hur verksamheter och myndigheter ska kunna 

förebygga fenomenet.  

    En tanke som uppstått under studien är ifall religionstillhörighet eller tron på en 

religion påverkar självmordsfrekvensen. Flera religioner förbjuder självmord och frågan 

är om detta får självmordsfrekvensen att minska? På världshälsoorganisationens (WHO) 

hemsida finns texter att läsa om religionens effekter på självmord, som hittas om man 

söker på ”religion suicide”. Även Emile Durkheim (1968) tar upp religion i korrelation 

till självmord. Detta är något som vi inte skrivit om i vår studie, men som skulle varit en 

intressant aspekt.   

    Vi har under studiens förlopp uppmärksammat flera intressanta områden och vidare 

forskning skulle förslagsvis kunna utreda vad flyktingarna själva anser om mottagandet 

i Sverige och hur de skulle önska bemötas.  

    Beträffande våra teorier, anser vi att var och en av dem har varit behjälpliga för att 

förstå fenomenet. Valet av kvalitativ ansats har passat vårt syfte att få kunskap om 

personals upplevelser. För att få förstahandkällor till ungdomarnas bakgrund och 

situation hade vi kunnat intervjua även ungdomarna. Som vi förklarat i de forsknings-

etiska riktlinjerna valde vi bort detta med anledning av att minska ämneskänslighet och 

för att undgå kravet på samtycke från vårdnadshavare. Det hade däremot varit väldigt 

intressant för att få mer förståelse för fenomenet och vi hade kanske valt att göra även 

detta om vi haft mer tid. Även en kombination av kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

enkäter hade betytt att vi kunnat nå ut till fler, både verksamheter och ungdomar.  
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10. Bilagor           

Bilaga 1. Definitioner 

Flykting  

”Med flykting avses en utlänning som: befinner sig utanför det land som utlänningen är 

medborgare i, därför att han eller hon känner väl grundad fruktan för förföljelse på 

grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, 

sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan, eller på 

grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta landets skydd […] eller om han eller 

hon inte kan, eller på grund av sin fruktan, inte vill återvända” (Utl.L. 4 kap. 1 §).   

 
Asylsökande 

”Person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av skydd (asyl), 

men som ännu inte fått sin ansökan avgjord” (www.ne.se/asylsökande [2013-05-22]). 

 

Migrant 

Migrant betyder att vandra, flytta från ett land eller plats till en annan. Migranter är 

personer som flyttar över internationella gränser. Vidare inkluderar migrant termerna 

immigrant och flykting (Bayard-Burfield, 1999). 

 

Immigrant 

”Invandrare, immigrant, person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig 

där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år” (www.ne.se/invandrare 

[2013-05-22]). 

 

Ungdom 

Någon definition av ungdom finns inte i lagstiftningen, däremot definieras man som 

barn upp till 18 år, enligt 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen. I denna studie beträffande 

definitionen ungdom syftar vi till personer mellan åldrarna 13 och 18.  

 

Självmordsbeteende 

Enligt Johansson (1997) inkluderar självmordsbeteende fullbordade självmord, 

självmordsförsök samt självmordstankar. 
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Bilaga 2. Asylprocessen. 

 

Asylprocessen för familjer och vuxna 

 
Asylprocessen för ensamkommande barn 

(www.migrationsverket.se [2013-04-16]) 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie. 

”När räddningen slutar i självmord: En studie om unga flyktingars självmordsbeteende i 

Sverige, utifrån personals erfarenheter i sociala verksamheter” 

 

Vi är två studenter på Högskolan Kristianstad, termin sex, som skriver vår 

kandidatuppsats (c-uppsats). Vi söker personal i verksamheter inom socialt arbete som 

kommit i kontakt med unga migranter, mellan 13-18 år, som begått självmord eller 

självmordsförsök/haft självmordsbeteende. Syftet med vår studie är att öka kunskapen 

om unga flyktingars självmordsbeteende, hur självmorden/självmordsförsöken utförs, 

orsakande faktorer, vad det finns för erfarenheter kring hur man kan förebygga 

problematiken samt hur ungdomens livssituation och familjeförhållande ser ut. 

Undersökningen kommer att utföras genom intervjuer, som önskas bandinspelas för att 

sedan renskrivas och användas som underlag till vår kandidatuppsats som kommer att 

presenteras skriftligt och muntligt. Intervjumaterialet kommer att användas 

konfidentiellt och inga identiteter kommer att kunna spåras. Materialet kommer även att 

hållas inlåst. Er medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Vi kommer att be 

er om ett skriftligt samtycke som vi medtar vid intervjutillfället. 

Om ni har erfarenhet av ämnet vore vi mycket tacksamma om ni skulle vilja ställa upp 

på en intervju, som tar cirka en timme. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle 

vilja höra av er senast XX, vecka XX, så att vi kan boka in en tid som passar oss alla.  

Vi ser fram emot att få träffa Er och ta del av era erfarenheter. För att underlätta för er 

kommer ni att mottaga intervjufrågorna via mejl på förhand. Intervjun kommer att 

utföras av oss båda studenter tillsammans. 

Om ni har frågor och/eller skulle vilja ställa upp på en intervju, vore vi tacksamma om 

ni hör av er till oss. Vi nås lättast via mejl: 

XX@hkr.stud.se                                  XX@hkr.stud.se 

 

Vår handledare är Hans Knutagård, universitetslektor inom socialt arbete. Han kan nås 

för frågor via mejl: XX@hkr.se eller tel. XX. 
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Bilaga 4. Samtyckesbrev 

 

Samtycke för medverkan i intervjustudien: 

”När räddningen slutar i självmord: En studie om unga flyktingars 

självmordsproblematik i Sverige, utifrån personals erfarenheter i sociala 

verksamheter” 

 

 

Jag har blivit informerad om undersökningens syfte, intervjuernas upplägg och att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas till detta ändamål.   

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan i studien samt att intervjun kommer att ljudinspelas.  

 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna intervjustudie med ljudinspelning: 

 

Underskrift: ..........................................................................................................................  

Namnförtydligande: .............................................................................................................  

Datum och ort: .....................................................................................................................  

 

 

Om du kommer på något mer, tveka inte att höra av dig! 
 
 
 

 
Jenny Delfin 
 
Adress: XX  

Postadress: XX 

Telefonnummer: XX 

XX@stud.hkr.se 

 

 
Maja Eriksson 
 
Adress: XX 

Postadress: XX 

Telefonnummer: XX 

XX@stud.hkr.se 

 

 

Undersökarnas underskrifter: 
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Bilaga 5. Intervjuguide  
 

Intervjuteman/intervjuguide 
 

 Den/de unga (13-18 år) flyktingen/flyktingarnas livssituation och 

familjeförhållanden. 

 

 Självmordsbeteendet (Var, när och hur det yttrat sig).  

 

 Orsakande faktorer. 

 

 Förebyggande arbete (Vad kan göras?). 

 

 Upplevt samband mellan migrationserfarenhet och självmordsbeteende? Finns 

det en självmordsproblematik bland unga flyktingar? 
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