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ABSTRACT: 
Förevarande kvalitativa studie hade som syfte att få fördjupade kunskaper om 
hur det kan upplevas att komma som ensamt flyktingbarn till ett okänt land, 
samt hur man idag som vuxen ser tillbaka på dessa upplevelser. Materialet 
analyserades med hjälp av meningskategorisering i en hermeneutisk ansats och 
grundade sig på halvstrukturerade intervjuer med fyra finska krigsbarn vilka 
idag uppnått pensionsålder. Resultatet visade skilda upplevelser vilka kan 
förstås genom olika bemötanden från fosterfamiljernas sida, hemförhållanden, 
ålder vid tiden för separation från föräldrarna, vistelsetid i det nya landet eller 
kontakt med biologiska föräldrar. Upplevelserna förefaller ha verkat 
traumatiserande för den enskilde individen vilket lett till konsekvenser i vuxen 
ålder. Koncentrationssvårigheter, separationsångest, rädslor, svårigheter att lita 
på andra och dålig självkänsla är några av följderna men även positiva 
konsekvenser såsom anpassningsförmåga, har nämnts i intervjuerna. Trots detta 
har intervjupersonerna levt till synes normala liv där begreppet ”känsla av 
sammanhang” (KASAM) användes som en förståelsemodell. 
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1. INLEDNING 
Varje år kommer hundratals ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Deras 

utsatthet gör att mottagandet och prövningen av deras ärenden måste ges högsta prioritet. 1 juni 

2006 genomfördes lagändringar, främst i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

(LMA), i syfte att förbättra mottagandet av barnen. Kommuner som träffat överenskommelse 

med Migrationsverket ansvarar nu för boendet, vilket skulle kunna utgöra ett familjehem, samt 

för stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL (www.migrationsverket.se). 

 De finska krigsbarnen har stor erfarenhet av att bli placerade i familjehem. Sverige var 

restriktivt under andra världskriget gällande invandringspolitiken (Utlänningslagen 1937:344), 

men de finska krigsbarnen tilläts komma till Sverige i syfte att räddas från krig och brist på 

livsmedel. Nära 70.000 barn emottogs i Sverige i vad man kallat ”världshistoriens största 

barnförflyttning” (Likkanen, 1995). Sverige var materiellt sett ett förmöget land och ville 

hjälpa barn i krigets nöd. Förtur gavs till barn från bombskadade hem, till karelska barn vars 

föräldrar farit tillbaka till återbyggningsarbeten, samt barn till invalider och stupade. 

Företräde gavs även till barn vars fäder var inkallade samt till yrkesarbetande eller gravida 

mödrar (Räsänen, 1990). Krigsbarnen var mellan sex månader och femton år (Lagnebro, 1994). 

 Med hjälp av frivilligorganisationer bildades 1939 Centrala Finlandshjälpen, som via 

massmedia sände ut förfrågan om familjer kunde vara villiga att ta emot ett finskt barn. I 

Finland anlitades lottor för att registrera barnen, vilka senare samlades upp och försågs med 

namnlappar runt halsen före avfärd. Inledningsvis trodde man att Sverigevistelsen skulle vara 

kortvarig, men freden i Finland uteblev. Efter vinterkriget följde en kort andhämtningspaus, 

sedan bröt striderna ut på nytt och barn som redan sänts hem skickades ut igen (Likkanen, 

1995). Troligen blev ca 14.000 – 15.000 barn kvar i Sverige (Räsänen, 1990).  

1.1 Problemformulering 

Forskningsresultat kring finska krigsbarns upplevelser och konsekvenser av dessa visar allt från 

att inte tyda några samband alls mellan händelserna i barndomen och fysiska, psykiska eller 

sociala problem i vuxen ålder (Räsänen, 1989), till att händelserna kan ge svåra depressiva 

symptom (Pesonen, Räikkönen, Heinonen, Kajantie, Forsén & Eriksson, 2007). ”Det får inte 

hända igen” skriver Likkanen (1995) men faktum är att det gör det, dagens ensamkommande 

barn kommer bara längre bort ifrån. Precis som med de finska krigsbarnen, är oftast 

separationerna från föräldrarna långa och inga klara besked ges (Angel & Hjern, 2004).  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om hur det kan upplevas att komma som 

ensamt flyktingbarn till ett okänt land samt hur de idag som vuxna ser tillbaka på dessa 

upplevelser.  

1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet har uppsatsen följande frågeställningar:  

• Hur upplevdes separationen från föräldrar eller andra anhöriga? 

• Hur blev de bemötta då de kom till Sverige? 

• Har händelserna lett till upplevda konsekvenser i vuxen ålder och i sådana fall vilka? 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att gälla finska krigsbarn, då de har kommit upp i en ålder då det är 

intressant att ta del av hur de blickar tillbaka på sina upplevelser. Då det inte finns så 

omfattande forskning om finska krigsbarns upplevelser tar studiens teoretiska del även med 

forskning gällande ensamkommande barn generellt. Artiklar har här enbart sökts på engelska 

(se 2.3). Det empiriska materialet har avgränsats till att gälla intervjupersonernas 

separationsupplevelser, hur vistelsen i Sverige upplevdes samt om dessa händelser lett till 

konsekvenser i vuxen ålder. Studien har således ett stort glapp tidsmässigt, från det att barnen 

kom tillbaka till sitt hemland fram till den tid de kallar för vuxen ålder. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel, där det inledande introducerar läsaren om studiens 

ämnesområde och syfte. Det andra kapitlet har för avsikt att informera om hur författaren har 

gått tillväga i genomförandet av studien genom att presentera val av metod, urval av 

intervjupersoner, hur data samlats in, bearbetats och analyserats. Här reflekteras även över 

etiska aspekter samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitel tre visar vad 

som tidigare finns forskat inom ämnet samt tar upp ett teoretiskt perspektiv. I det fjärde 

kapitlet redovisas uppsatsens centrala del, det empiriska resultatet, vilket inleds med en kort 

presentation av studiens intervjupersoner. I det femte kapitlet återfinns en diskussionsdel där 

resultatet knyter an till samt vägs mot den teoretiska referensramen, samt avslutande 

kommentarer. Avslutningsvis finns i kapitel sex en lista över studiens referensmaterial. 
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2. MATERIAL OCH METOD 
Nedan presenteras val av metod, urval av intervjupersoner, datainsamlingsmetod samt hur 

analysen utförts och bearbetats. Vidare diskuteras metodproblem, etiska överväganden samt 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

2.1 Metodval 

Enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att få nyanserade beskrivningar av 

intervjupersoners livsvärld för att kunna tolka de beskrivna fenomenens mening. Allmänna 

åsikter eftersträvas ej utan det är de specifika situationerna som söks. Den kvalitativa 

intervjun ger därför en högst personlig bild av den intervjuades erfarenheter och kunskaper. 

Då syftet med uppsatsen var att få fördjupade kunskaper om hur det kan upplevas att komma 

som ensamt flyktingbarn till ett okänt land samt hur man som vuxen ser tillbaka på dessa 

upplevelser, ansågs den kvalitativa metoden vara relevant för studien. Intervjuerna har 

förberetts med halvstrukturerade frågor vilka är öppna för nya fenomen eller insikter (a.a). En 

styrka med metoden är att intervjupersonen fritt kan uttrycka och fördjupa sina åsikter 

(Halvorsen, 1992). 

2.2 Urval av intervjupersoner 

Studien är begränsad till fyra intervjupersoner, två kvinnor och två män. En gräns runt tio år 

sattes som kriterie för hur gammal intervjupersonen var då han eller hon först kom till 

Sverige. Detta för att säkerställa att personen i fråga väl skulle minnas händelserna. I 

efterhand har detta visat sig vara felaktigt då även de som var betydligt yngre har gett prov på 

ett mycket tydligt minne ifrån unga år.  

 Inledningsvis skickades ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till ordföranden i tre Finska 

föreningar i lika många län. Jag lät två veckor passera innan kontakt med dessa togs. Genom 

en av föreningarna fick jag telefonnummer till en finsk krigsbarnsförening vilken jag också 

skickade ut ett informationsbrev till. Dock löste det sig med intervjupersoner genom de andra 

två finska föreningarna; två personer hörde av sig till mig då de fått mitt informationsbrev 

genom deras Finska förening. Via en ordförande fick jag ett telefonnummer till den tredje 

intervjupersonen. Denne tipsade mig om ytterligare en person vilket gjorde att jag fick tag på 

den fjärde intervjupersonen genom den så kallade snöbollseffekten (Halvorsen, 1992). 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Vid telefonsamtal med intervjupersonerna har vi stämt träff. Beslutet var mötet skulle ske 

överläts till respektive intervjuperson vilket resulterade i att jag var inbjuden till deras hem i 

tre av intervjuerna. För den fjärde personen var detta av praktiska skäl inte möjligt varför vi i 

stället träffades på offentlig plats. Samtliga intervjuer har gått lugnt tillväga under trevliga 

former. För några intervjupersoner har det inneburit tårar men också skratt. Intervjuguiden 

(se bilaga 2), användes som en mall att gå efter; intervjupersonerna har berättat fritt och ofta 

har de besvarat frågor redan innan de ställts. Då halvstrukturerade intervjuer använts, öppna 

för intervjupersonernas egna berättelser och så även för intervjuarens följdfrågor, visar dock 

inte intervjuguiden en helt överensstämmande bild över vilka frågor som ställts.  

 Intervjuerna, vilka är uppsatsens primärdata, har var och en tagit mellan en och en halv till 

två timmar att genomföra. Vid varje tillfälle användes en diktafon, vilket var fördelaktigt då 

full koncentration kunde användas på vad som sades. För att försöka få bekräftat att jag 

förstod intervjupersonerna rätt, sändes ibland meningen tillbaka, ”menar du såhär, att…”, 

vilket enligt Kvale (1997) ger intervjupersonen en möjlighet att ändra det som tolkats. 

Intervjuerna har sedan transkriberats, och där har försökts att skriva ned så ordagrant som 

möjligt vad som sades, även vad gäller pauser och talspråk. Detta har senare tagits bort i 

analysarbetet, se nästa avsnitt (2.4).  

 Intervjupersonerna har senare brevledes tackats för sin medverkan. 

 Vad gäller sekundärdata har databaser som SCA Social Sciences, PubMed samt Academic 

Search Elite använts i sökandet av vetenskapliga artiklar (peer rewied journals). Sökorden 

var, i olika kombinationer; finnish, war, children, childhood, adult life, Sweden, emotional 

trauma, parental absence, war, foster parents, risk factor, unaccompanied children, separated 

children samt evacuation. Litteratur har hittats bland annat genom MIMA, Mittuniversitetets 

bibliotekskatalog samt i olika kommunbibliotek. Elektroniska källor har dessutom använts. 

2.4 Analysmetod och bearbetning 

Studien utgår från ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att de empiriska 

observationerna tolkas och att man därefter bildar sig ett teoretiskt begrepp kring det 

undersökta fenomenet (Halvorsen, 1992). För bearbetning och analys har valts en 

hermeneutisk ansats, vilken bygger på teorin att det inte finns någon sann kunskap. All 

kunskap är tolkningar vilket gör verkligheten subjektiv. Tolkningen kommer fram via en 

process i ”den hermeneutiska cirkeln”, där enskilda delar förstås av textens helhetliga 
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mening, vilken i sin tur kan komma att förändra meningen i de enskilda delarna. Cirkeln gör 

texttolkningen i princip oändlig (Kvale, 1997). Ett sätt att hitta fram till helheten är att söka 

det som ständigt upprepas i berättelserna (Skott, 2004).  

 I det hermeneutiska synsättet ses även intervjutexten som konstruerad genom att den tolkas 

samtidigt som den framträder (Kvale, 1997). Som nämndes i tidigare stycket transkriberades 

intervjuerna så ordagrant som möjligt, även med pauser och utfyllnadsljud. För att 

upprätthålla utlovad konfidentialitet uteslöts dock redan här namn på personer och platser. 

Väl transkriberat gjordes utskrifter på varje intervju. Utskrifterna genomlästes ett flertal 

gånger, för att så småningom komma fram till kategorier eller teman i intervjupersonernas 

berättelser i en så kallad meningskategorisering. Enligt Skott (2004) skall kategorierna inte 

förberedas i förväg om berättelsens mening är målet för tolkningen, utan de skall uppstå i 

mötet mellan text och tolkare. På sätt och vis kan man säga att kategorierna är sprungna ur 

intervjuguiden, eftersom de följer samma kronologiska ordning. Vissa kategorier blev sedan 

till underkategorier efter ytterligare genomläsning. Huvudkategorierna kom att behandla 

separationsupplevelser, hur vistelsen i Sverige upplevdes samt om dessa händelser lett till 

konsekvenser i vuxen ålder. Kategorierna redovisas på sid. 13 (kap 4). 

 Efter meningskategoriseringen har det empiriska materialet så satts ihop. I de citat som 

används har information som pauser och utfyllnadsljud tagits bort, dels för att underlätta 

läsningen, dels i en strävan efter att få ett så kort men ändå kärnfullt material som möjligt. 

2.5 Metodproblem 

Då jag fann det svårt att hitta forskning kring finska krigsbarn, upplever jag det som att jag 

har refererat mycket från speciellt en författare nämligen Lagnebro (1995).  

 Jag har funnit det svårt att avgränsa arbetet; intervjupersonerna har haft mycket intressant 

att berätta och jag tyckte att det var svårt redan i arbetet med kategoriseringen, att se vad som 

kan plockas bort. Detta har lett till att jag har med många olika delar i intervjupersonernas 

berättelser. Dock uppfattar jag det som att delarna ändå är viktiga för att kunna förstå 

helheten.  

 Något som jag också kan uppfatta som ett metodproblem är att jag skulle kunna ha ställt 

fler frågor till intervjupersonerna kring deras bakgrunder, sociala nätverk, eventuella studier i 

vuxen ålder samt tidigare profession, för att kunna möta upp mot den forskning som 

använder just de faktorerna.  
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2.6 Etiska överväganden 

Kvale (1997) menar att etiska överväganden är aktuellt under hela forskningsprocessen, från 

planering till rapportering. Inledningsvis har så funderats över fördelarna med studien. Enligt 

Kvale så bör ett syfte med en intervjuundersökning, förutom det vetenskapliga värdet, vara 

att förbättra en situation. I denna studie finns ett sådant syfte, då frågan om ensamkommande 

barn ånyo är aktuell.  

 Informationsbrevet som skickades (se bilaga 1) beskrev i korthet undersökningens syfte, 

att personuppgifter behandlas konfidentiellt, att studien analyseras och presenteras vid ett 

opponeringstillfälle samt sparas tillsammans med övriga uppsatser vid universitetet. Vid 

telefonsamtal med intervjupersonerna, har detta åter tagits upp samt rätten att när som helst 

avbryta sin medverkan. Informerat samtycke har således skett (Kvale, 1997). För att göra 

intervjusituationen så bekväm som möjligt, har intervjupersonerna själva fått bestämma var 

den skulle ske. De har också kunnat påverka om diktafonen skulle användas eller ej. 

Intervjupersonerna har även informerats om möjligheterna att avbryta intervjun när helst de 

vill. Det har förekommit att vi tagit paus från intervjun och diktafonen stängts av, på 

intervjupersonens egen begäran. 

 Vidare har reflekterats över hur materialet bearbetats och analyserats genom att titta på 

vilka konsekvenser undersökningen kan få för intervjupersonerna. Med tanke på deras 

livserfarenhet samt min vetskap om att större delen av dem redan tidigare berättat om sina 

upplevelser även offentligt, anser jag att studien inte kan komma dessa intervjupersoner till 

skada. Samtliga intervjupersoner poängterade även vikten av att deras röster blir hörda.  

2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Bergstöm & Boréus (2000) förklarar validitet som en mätmetod där en studie är valid om den 

mäter det den är avsedd att mäta, om undersökningen verkligen svarar på en bestämd fråga. 

Författarna menar dock att detta ”mätinstrument”, beroende på typ av studie, kan vara 

tveksam: En forskare som går in i en studie med en förförståelse konstruerar sitt studieobjekt 

och bestämmer genom förförståelsen svaret på frågan. Genom att öka förståelsen av sin egen 

förförståelse och den sociala kontext i vilken studien äger rum, ökar också möjligheten till en 

god validitet. I denna studie fanns en viss förförståelse, då jag personligen känner några 

personer som kommit till Sverige som krigsbarn. Utöver detta fanns viss förförståelse genom 

den litteratur som jag påbörjat läsa. På så sätt var frågorna konstruerade utifrån det jag redan 

”visste” eller trodde mig veta. Andra, för studien viktiga frågeställningar, kan ha gått om 
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intet därav. Intervjuguiden (se bilaga 2) baseras dock på frågor rörande intervjupersonens 

upplevelse av att ensam komma till ett nytt land vilket är i enlighet med uppsatsens syfte, 

varför det skulle kunna vara ett skäl för ökad validitet. Att dessutom ha träffat 

intervjupersonerna personligen och använt en halvstrukturerad intervjuform har gett mig 

möjlighet att ställa följdfrågor.  

 En god validitet behöver dock inte innebära att undersökningen blir densamma, utan det 

krävs också viss precision, vilket begreppet reliabilitet står för. I textanalyser är 

tolkningsaspekten oftast en fråga om reliabilitet. Det är viktigt att vara noggrann i alla led i 

undersökningen och att felkällor elimineras. Vid en hög reliabilitet skulle undersökningar 

genomförda på samma sätt av samma fenomen men genomförda av olika personer, visa på 

samma resultat (Bergström et al., 2000). Vid intervjutillfället användes en diktafon vilket 

underlättade arbetet med transkriberingen. Denna skedde i nära anslutning till intervjun och 

det var intervjuaren, alltså jag, som genomförde transkriberingen. Ovan nämnda förfarande är 

ett sätt att minska risken för missuppfattningar. 

 En vanlig fråga vid intervjuundersökningar är huruvida resultaten går att generalisera, om 

de går att applicera på liknande situationer eller personer. Idag strävas inte längre efter en 

universell generaliserbarhet, tyngdpunkten ligger i stället på kunskapens kontextualitet och 

heterogenitet (Kvale, 1997). Studien bygger på fyra personers egna, subjektiva upplevelser 

av hur det var att som ensamt barn komma till ett nytt land varför resultaten inte går att 

generalisera överlag. Erfarenheterna torde dock vara viktiga kunskaper för samhället i stort, 

då samtliga upplevt svårigheterna med att behöva separeras från sina föräldrar och ensamma 

komma till ett nytt land med ett helt nytt språk. Att därifrån dra generella slutsatser kring hur 

intervjupersonernas upplevelser yttrat sig är dock inte genomförbart. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, följt av ett teoretiskt synsätt. Finska krigsbarns 

upplevelser av att ensamma komma till ett nytt land har beforskats i liten skala. Generella 

studier på ensamkommande barn och deras hälsa fokuserar oftast på kortsiktiga slutsatser 

(Pesonen et al., 2007). 

3.1 Tidigare forskning 

Forskning om finska krigsbarn 
Lagnebro (1995) har i sin avhandling använt sig av djupintervjuer med 65 tidigare finska 

krigsbarn i syfte att försöka förstå deras barndomsupplevelser. Hon menar att krigsbarnens 

problematik främst är en separationsproblematik men ser även separationen ur ett 

krisförlopp, speciellt den inledande fasen av separationen: Förlust eller hot om förlust, 

kränkning eller hot om kränkning samt upplevd katastrof kan utlösa en traumatisk kris, 

menar författaren som refererar till Cullberg (2004) och kristeorin. I chockfasen, då barnen 

upplevde hot om förlust eller förlust vid separationen med sina föräldrar innan avfärd, 

reagerade många barn våldsamt genom att skrika, få panik eller vara helt oberörda utanpå 

men med ett kaos inuti.  

 Reaktionsfasen, som kan vara några veckor till några månader, kunde visa sig genom att de 

barn som upplevde en traumatisk kris fick sömnstörningar, svårt att äta, eller drog sig undan. 

Beroende på huruvida förutsättningar fanns såsom stöd och förståelse, skedde så 

anpassningen till det nya livet. Relationerna mellan fosterföräldrar och fosterbarn var ofta 

goda i de hem där ingen skillnad gjordes på biologiskt släktskap till barnet. Andra barn blev 

utsatta för både psykisk och fysisk misshandel eller utnyttjades som extra arbetskraft 

(Lagnebro, 1995).  

 Lagnebro har i studien kommit fram till två teman; separation och diskriminering. 

Separationen har tagit sig uttryck i förtvivlan, skuld och förlust, där skuldkänslan kommer 

ifrån att ha övergivits av sina föräldrar och sitt hemland. Barnet tror att det gjort något fel och 

att det därför skickats iväg. Diskriminering förklaras med att vissa barn fick genomgå 

förnedrande upplevelser i det nya landet, vilket kunde leda till en ohanterbar kluvenhet inför 

de olika länderna och känslan av tillhörighet. Dessa tillsammans, menar författaren, möttes i 

en rädsla av att inte räcka till. Enligt Likkanen (1995) som intervjuat ett hundratal finska 

krigsbarn, reagerar barn som får höra att det inte är önskvärt med att skämmas över sig själv 
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och sin bakgrund. Genom att vara bättre än andra; snällare, lydigare och duktigare i sin iver 

att bli godtaget, kväver det ibland sin egen personlighet. Känslan av utanförskap medförde ett 

spänningstillstånd de i vuxen ålder haft svårt att bli av med. Har man inte tillåtits ett normalt 

reagerande jag under barnaåren förblir man oftast osäker och otrygg som vuxen. Osäkerheten 

tog sig i huvudsak två uttryck; antingen växte de upp till tillbakadragna, tystlåtna människor 

som verkade leva ett normalt liv utåt sett men som under ytan bär på djup otrygghet och 

allvarliga hämningar. Eller också blev de hårda och självständiga genom brist på tillit till 

andra människor och skapade en mur omkring sig som skydd för sin sårbarhet.  

 Serenius (1995) har i en artikel jämfört egna upplevelser med krigsbarn hon mött eller läst 

om och menar att konsekvenser som koncentrationssvårigheter, svårigheter att lita på 

omgivningen och få en nära vänskap samt värdelöshetskänslor kan kopplas till dessa 

barndomstrauman. Under allt detta, menar författaren, kan en önskan om kärlek finnas, något 

som för vissa krigsbarn kompenserats av exempelvis mat eller droger i vuxen ålder. Några 

följder som nämnts som positiva, menar författaren, har varit en fallenhet för att anpassa sig, 

var man än befinner sig någonstans: ”I have complied, changed shape and colour lika a 

chameleon, adjusting to the environment wherever I have happened to be but not really 

leaving any imprints.” (Serenius, 1995, s. 46) Lagnebro (1994) beskriver detta som en 

utvecklad ytanpassning vilket många barn i fosterhem utvecklar i stället för en önskvärd 

djupanpassning. Ytanpassningen är för barnet en tillfällig lösning, en överlevnadsstrategi för 

att hantera motstridiga känslor och upplevelser. 

 Det har uppfattats som att en del av ens personlighet gått förlorad då språket tappats 

(Likkanen, 1995). Att ha två uppsättningar föräldrar med olika värderingar och regler, två 

språk och två kulturer har gjort att vissa känt sig splittrade i sin identitet (Serenius, 1995). 

Dock skall påpekas att inte alla fick svårigheter i Sverige; många var de som mötte vänlighet 

och omtanke, en upplevelse av att de fick två hemländer och två familjer som brydde sig om 

dem (Likkanen, 1995).  

 Pesonen et al. (2007) har studerat numera vuxna personer med olika socioekonomiska 

bakgrunder, vilka var barn under andra världskriget och som växte upp i Helsingfors. Syfte 

var att utforska långsiktiga resultat där man jämfört barn som evakuerats till temporära 

fosterföräldrar utan sina biologiska föräldrar, med barn som separerats från fadern som på 

grund av militärtjänstgöring var bortrest, samt med de barn som ej blev separerade från sina 

föräldrar. Över 2.000 kvinnor och män, slumpvis utvalda genom Helsinki Birth Cohort Study 

har genomgått medicinsk undersökning och några år senare (1.700 personer kvar) ifyllt 

frågeformulär med skalfrågor kring deras psykiska hälsa. Studien visade att de som 
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evakuerats hade 20% mer svåra depressiva symptom i 60-årsåldern jämfört med de som inte 

evakuerats. De depressiva symptomen var höga oberoende var någonstans barnet evakuerats 

till. Symptomen var mer allvarliga för de informanter som erfarit den längsta eller den 

kortaste evakueringsperioden och separationer som varade tre år eller mer har visat sig vara 

svårast. Barn vilka separerades i spädbarnsålder eller skolålder uppvisade flest depressiva 

symptom, jämfört med de barn som evakuerades i två till fyra års ålder. De som hade varit 

mellan fyra och sex år vid tillfälle för separation verkade vara de som drabbats minst av 

separationerna. 

 Räsänen (1989), har också jämfört evakuerade med ett urval av dem som stannat kvar i 

Finland. Författaren har intresserat sig för att titta på frågor rörande hälsa, utbildning och 

profession och hennes studie bygger dels på en postenkät, dels en uppföljning genom 

personlig intervju med en del av informanterna. Av de 568 personer som valts ut för studien 

avled 37 före studiens start. (Anledningen till dödsfallen står dock inte att läsa i artikeln.) 

Resultatet påvisar annorlunda resultat: Bytet av kultur och språk visade sig inte ha någon 

påverkan på den mentala eller fysiska hälsan, tvärtom var den fysiska hälsan på dem som 

sänts till Sverige bättre än hos de i kontrollgruppen. Hos dem som sändes till Sverige var 

utbildningsnivån lägre, vilket författaren kopplar till språksvårigheter. Räsänen ser inte heller 

något klart samband mellan traumatiska händelser i barndomen och fysiska, psykiska eller 

sociala problem i vuxen ålder. En individs normala uppväxt och fysiska, psykiska och sociala 

hälsa beror inte på en faktor, utan det behövs en samverkan av biologiska, psykiska och 

sociala faktorer innan en individs utveckling blir ogynnsam, menar författaren. 

 

Generell forskning om ensamkommande barn 
Att separeras från föräldrar är allvarligt, särskilt under småbarns- och lågstadieåldern. Det är 

viktigt att åtminstone en förälder håller kontakt med barnet efter att de skiljts åt (Böhm, 

Gustafsson & Lorin, 1981; Angel & Hjern, 2004). Räsenen (1990) tog i sin, ovan nämnda 

studie upp frågan om kontakten med sina föräldrar, varvid 48% svarat att föräldrarna skrev 

brev ofta, 41% sällan, 9% nästan inga och 3% inga alls. En del av krigsbarnen har under hela 

sitt liv haft psykiska och sociala problem vilket delvis kan förklaras av upplevda 

krigsupplevelser, men till stor del av de tvingade separationerna. Särskilt barn före sju års 

ålder kan aldrig förstå separationen som omsorg utan känner det som att föräldrarna svikit 

dem (Böhm et al., 1981). Förmågan att överblicka tiden och hantera separationer förbättras 

med stigande ålder. Dock är påfrestningarna stora även för äldre barn vid långa separationer, 
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då tiden är oviss eller då klara besked uteblir. Konsekvenser av att flyktingbarnen besväras 

av påträngande, traumatiska minnen från olika situationer kan vara att en del barn ”stänger 

av” de störande tankarna, vilket från omgivningen kan upplevas som om barnet inte kan 

koncentrera sig. Följden av detta blir tydligt särskilt i skolarbetet då barnet får 

inlärningssvårigheter. En fobisk rädsla för sådant som associeras med traumat nämns också 

som följder av det upplevda traumat (Angel et al., 2004). 

 Foster, Davies & Steele (2003) har använt standardiserade frågeformulär i sin studie där de 

jämfört 169 personer vilka som barn evakuerats inom landet utan sina föräldrar under andra 

världskriget i Storbritannien, med 43 personer som ej evakuerades som barn. Vid tid för 

undersökning var intervjupersonerna i 60-årsåldern. Resultatet visade att långsiktiga psykiska 

effekter var att de evakuerade hade en mer osäker anknytning och sämre hälsa vilket lett till 

en ökad psykologisk sårbarhet. En signifikant större del av de evakuerade hade under någon 

gång i livet erhållit någon form av psykologisk terapi, jämfört med de som ej evakuerats. 

Författarna refererar i studien till Bowlby1 och anknytningsteorin; ett barn utvecklar inre 

föreställningar om förhållandet mellan denne och den primära vårdaren vilket formar barnets 

inre föreställningsmodeller, vitt kategoriserat till säker och osäker anknytning. Ett 

anknytningsrelaterat trauma kan omskapa barnets inre föreställningsmodeller och påverka 

dess anknytning. Brist på kontroll över separationen kan få barnet att känna hopplöshet eller 

förtvivlan, men även uppgivenhet vid framtida förluster. Om barnet tolkat separationen som 

ett förkastande från föräldrarna kan den inre föreställningen av självet ses som oälskat och 

andra som oälskande vilket i framtiden kan leda till ett avvisande av andra. De barn som 

under en längre tid under separationen känt oro för deras föräldrars välbefinnande kan i vuxen 

ålder få ångeststörningar. Författarna ser socialt stöd som en länk mellan 

anknytningserfarenheter och psykologiskt välmående i vuxen ålder, då det har en skyddande 

effekt mot ångest.  

                                                 
1 John Bowlby, 1907-1990, brittisk psykiater som lade märke till betydelsen av separationer tidigt i barndomen. B. 
framlade anknytningsteorin, en teori om barns uteckling av selektiv anknytning, och menade att en förutsättning 
för emotionell säkerhet och självständighet senare i livet är en trygg anknytning första levnadsår är (www.ne.se). 
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3.2 Teoretiskt synsätt 

Vikten av att känna sammanhang 
Antonovsky2 (1991) menade att människans tillvaro är full av kroppsliga, psykiska eller 

sociala påfrestningar vilka kan vara både långvariga eller ofta förekommande. Författaren 

undersökte vad som gjorde att en del individer klarar de svåra belastningarna med hälsan i 

behåll. Detta salutogenetiska synsätt kan jämföras med det patologiska där man i stället tittar 

på vad som gjort människan sjuk. Antonovsky valde att se på hälsa och sjukdom som ett 

kontinuum; en individs mående finns på en skala där sjukdom finns i ena änden och friskhet i 

den andra. Det salutogenetiska perspektivet undersöker var individen befinner sig på skalan. 

Författaren menade att vi alla kommer att dö men att vi alla också i någon mening är friska, 

och avvisade därmed den dikotomiserade indelningen av människor som antingen sjuka eller 

friska.  

 En viktig hälsoorsak i det salutogenetiska synsättet är känslan av sammanhang (KASAM), 

ett, enligt Antonovsky, i grunden kognitivt begrepp. KASAM är en global ståndpunkt som 

visar i vilken utsträckning en individ har en varaktig känsla av tillit till begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet samt hur relationerna mellan dessa tre komponenter ser ut. 

Begriplighet syftar på hur man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara 

där upplevelser av förutsägbarhet ger grunden för begriplighet. Med hanterbarhet menas på 

vilket sätt man kan möta de krav som ställs av tidigare nämnda stimuli. En bra balans på en 

individs belastningar lägger grunden för hanterbarhet. Meningsfullhet handlar om i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att vissa områden eller 

utmaningar är värda att satsa energi och engagemang i. Delaktighet i resultatet 

(medbestämmande, inte kontroll) lägger grunden för meningsfullhet, vilket författaren 

förklarar som att utan delaktighet reduceras vi till objekt och omvärlden uppfattas som 

likgiltig inför vad vi gör vilket i sin tur leder till brist på mening. Komponenten 

meningsfullhet är den viktigaste, utan den blir vare sig begriplighet eller hanterbarhet särskilt 

långvarig. Ju starkare KASAM hos individen, desto bättre hälsa. Antonovsky menade också 

att generella motståndsresurser (GMR) såsom socialt stöd eller stark jag-identitet är kopplade 

till hälsa. En individs känsla av sammanhang utvecklas under människans livslopp.  

                                                 
2 Aaron Antonovsky, 1923-1994. Amerikansk-israelisk sociolog (www.ne.se). 
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4. EMPIRISKT RESULTAT 
Fyra intervjuer ligger till grund för denna studie och i det följande sker en kort presentation 

av intervjupersonerna vilkas namn är fingerade. Därefter följer resultatet av det empiriska 

material som framkommit, vilket analyserats med hjälp av kategorierna nedan. Kategorierna 

är sprungna ur intervjuguiden (se bilaga 2) och i metodkapitlet (2.2) redogörs närmare för hur 

kategorierna framtagits. En översikt över kategorierna med underkategorier synes nedan: 

Separationsupplevelser Information om och reaktion på beslutet 
Separationen från de biologiska föräldrarna 
Separationen från syskon 

Vistelsen i Sverige Första tiden i den nya familjen 
Bemötandet 
Språket 
Kontakten med de biologiska föräldrarna 

Beslut om att åka tillbaka 
till Finland 

Känslor och reaktioner 

Upplevda konsekvenser i 
vuxen ålder 

Hur upplevs händelserna ha påverkat deras person? 
Nationalitet/tillhörighet 
Tankar om ensamkommande barn  

4.1 Presentation av intervjupersoner 

”Pekka” 
Pekka är född 1934 och är uppväxt i ett område som drabbades svårt av kriget. Familjen fick 

gå upp flera gånger vissa nätter då sirenerna börjat tjuta, för att ta sig ner till källaren. En natt 

kom en bomb vid sidan om huset och en på baksidan. Pekkas far låg vid fronten och blev 

efter en tid sårad och invalidiserad. Hemförhållandena i Finland var svåra; kriget förde med 

sig fattigdom och fadern var alkoholiserad. Pekkas mor gick bort då han var åtta år, då tog 

farmor hand om barnen. Pekka upplever att han har tunga minnen från sin barndom. 

 Pekka skickades flera gånger fram och tillbaka mellan länderna och vid varje gång 

separerades syskonen. Han trivdes dock i fosterhemmen han blev placerad i. 1944 blev han 

så skickad för tredje gången, han kom då till en prästfamilj i södra Sverige. Pekka stannade i 

familjen i fyra år. Pekka upplever att han inte trivdes i familjen, han kände att han inte 

behandlades som familjens egen son. 

 Tillbaka i Finland har Pekka gått klart skolan och sedan arbetat för att kunna bidra till 

försörjningen. Han väntade in 21-årsdagen så att han kunde åka tillbaka till Sverige, landet 

där allting fanns. Pekka har sedan blivit kvar, och har arbetat fram till pensionen. Han har 
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varit gift två gånger och fått fyra barn. Idag lever han ensam efter att frun har gått bort. För 

Pekka känns upplevelserna ”som om det var igår”. 

 

”Marja” 
Marja är född 1932 och kommer från ett lite mindre finländskt samhälle. Hennes far låg vid 

fronten sedan vinterkriget bröt ut. Marja minns hur de satt i bombskydden på nätterna, ibland 

tyckte hon och de andra att det var lite spännande.  

 Hon kommer från ett hem där bägge föräldrar arbetar, modern arbetar emellan alla 

graviditeter. Marja skickades till Sverige 1941 då hon var nio år gammal, tillsammans med 

sin lillebror som vid tiden var sex år. Marja var hos sin svenska fosterfamilj i åtta månader. 

Hela tiden hade hon hemlängtan. Hon upplever att hon har mycket goda minnen från sin 

svenska fosterfamilj. Upplevelsen känns idag som långt borta, ”som en saga”.  

 Tillbaka i Finland gick hon klart skolan och började arbeta. Efter en tid kände Marja att 

hon ville söka andra arbeten som krävde kunskaper i det svenska språket. Marjas svenska 

hade försvunnit och hon kontaktade sin svenska fosterfamilj och fick komma över till dem ett 

tag. Marja var 20 år då hon kom tillbaka till Sverige. Hon började arbeta här och träffade så 

småningom sin man samt fick två barn. Marja har arbetat i hela sitt liv förutom då barnen var 

små. Marja upplever det som att hon har haft ett rikt liv trots att det varit ”vanligt”. 

 

”Reijo” 
Reijo är född 1936 och uppväxt i ett mindre samhälle i Finland. Hans far kallades tidigt in till 

kriget och låg vid fronten under fem år. Under den tiden såg Reijo honom bara en gång i 

halvåret. Reijos mor var hemma med fem barn. De levde fattigt. 

 Reijo skickades till Sverige då han var åtta år, tillsammans med lillasyster och lillebror. 

Han kom till en familj som hade tre äldre barn och trivdes gott i familjen, han upplevde att de 

var mycket snälla och fina människor. Vistelsen i Sverige blev två år men han gick aldrig i 

svensk skola, kanske för att det var så osäkert om han skulle få stanna i familjen.  

 I Finland gick Reijo klart skolan. Så snart den var genomförd flyttade han till Sverige och 

började arbeta inte långt från sin fosterfamilj. Efter en tid fick han papper från finska 

myndigheter om att han skulle göra militärtjänst. Tillbaka i Finland träffade han sin fru och 

ganska snart, under tidigt 1960-tal, flyttade de till Sverige. De har fått tre barn.  

 I Sverige har Reijo arbetat fram till sin pension. Han lever, tillsammans med sin fru, ett 

aktivt pensionärsliv, och uppger att de har det bra. 
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”Liisa” 
Liisa föddes 1939 strax innan de första bomberna intog Finland. Hon är, precis som Pekka, 

uppväxt i ett område som svårt drabbades av kriget. Liisa har tydliga minnen från alla nätter 

då de till ljudet av sirener varit tvungna att springa ner till bombrummet för att söka skydd. 

Ett tillfälle minns hon särskilt väl; dagen då deras eget hus blev nedbombat. Detta, tror Liisa, 

var stötestenen som gjorde att hennes föräldrar beslöt sig för att skicka iväg henne och 

hennes lillebror till Sverige. Än idag kan Liisa bli skrämd av ljudet av sirener. 

 Liisa kom till Sverige 1944. Hon var då sex år, och hade med sig sin två år yngre lillebror 

vilken hon separerades ifrån redan under resan till Sverige. Liisa stannade hos sin 

fosterfamilj i sju år. Hon kom till en familj som hon lärde sig tycka mycket om, även om hon 

hela tiden kände att hon var deras ”Finlandsflicka”. Liisa hamnade i Sverige igen i vuxen 

ålder då hennes fosterfamilj lockade med jobb. Hon var då gift och de fick två barn. Liisa har 

arbetat i hela sitt liv och har trivts mycket bra med sitt yrke som inneburit att arbeta med 

barn. Idag är hon skild. Hon har ett aktivt pensionärsliv då hon är engagerad i ideell 

verksamhet och hon umgås mycket med sina barn. 

 Liisa minns barndomsupplevelserna ”som om det var igår”. 

 

4.2 Separationsupplevelser 

Information om och reaktioner på beslutet att resa 
Samtliga intervjupersoner har mer eller mindre informerats om att de skulle få komma till 

Sverige och att de skulle få det bra. Marjas mamma målade Sverige i ”jättefina färger” och 

berättade att man där kan äta sig mätt varje dag, att det växer frukt där och att där är fred. 

Marja berättar:  

”/.../ jag tänkte att ja, jag var positiv. För jag såg att mamma var det 

och... det var ingenting som jag var rädd för eller tänkte att... /.../ Fast 

sen när jag kom till Sverige alltså då kom hemlängtan. ... så att jag 

hade väl inte förstått riktigt vad det var frågan om. Men jag åkte med 

glatt hjärta.” 

 

Reijo menar att han var klok nog att förstå att det var bättre för honom att fara till Sverige. 

De hade det fattigt i Finland, kriget gjorde sig påmint och han tänkte att det inte kunde bli 

värre av att åka till Sverige. Liisa däremot, ville absolut inte fara iväg:  



 16

”/.../ jag har ett starkt minne av att han [pappa] berättar att vi ska åka 

till Sverige och då lägger jag mig på golvet och gråter och sparkar och 

sprattlar med benen. – jag åker inte! För jag vill inte åka. Det var jag 

fullt bestämd på. Men min pappa sa att jag var tvungen, jag måste.” 

 

Marja är den enda av intervjupersonerna där man hade bestämt vistelsens längd i förväg, i 

sex månader skulle hon och hennes lillebror vara hemifrån: 

” det var bra, jag vet inte hur vi kom på det, om det var någon minimi 

[gräns] då eller... I alla fall hade jag inte gått med på att någon annan 

skulle bestämt hur länge jag skulle vara där och så utan jag hade 

kontroll i alla fall...” 

 

Separationen från de biologiska föräldrarna 
Vid frågor om separationen från de biologiska föräldrarna, väljer samtliga att berätta om då 

de stod på järnvägs-, busstationen eller flygplatsen, strax innan avfärden till Sverige. De blev 

alla tillsagda att se till sitt eller sina småsyskon som de reste med. Marja minns hur hennes 

pappa lyfte upp henne och kysste henne rakt på munnen vilket han aldrig hade gjort förut. Nu 

förstod hon att det var allvar, hon som bara hade tänkt att det skulle bli roligt.  

 Liisa hade med sig sin moster till flygplatsen och hon minns hur hon stod och vinkade av 

dem.  

”/.../ i det här flygplanet var det också en otäck stämning för då var vi 

bara små barn som satt där, ... och min lillebror satt jämte mig, och 

jag skulle ju ta hand om honom, han var jätteledsen och grät väldigt 

mycket /.../ och jag var storasyster och tapper, jag grät inte.” 

 

Pekka upplevde det mer som att det tråkiga gick över ganska snart:  

”När jag står där vid järnvägsstationen och håller mamma i handen, 

det är massa lottor och så en massa barn då som ska med tåget. ... det 

klart det blir mycket tårar.... /.../ efter någon timme när man suttit där 

på tåget så började det... sorgen liksom släppa, och det blev mer ett 

äventyr. Man började titta på saker omkring och hur de andra hade 

det och såntdär...”  
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Separationen från syskon 
Samtliga intervjupersoner blev separerade från sina syskon vid ankomsten till Sverige. Både 

Pekka och Liisas syskon hamnade långt bort ifrån dem och det dröjde länge innan de ens fick 

reda på var deras syskon befann sig någonstans. Reijos syskon försvann då de befann sig på 

ett samlingsläger. De brukade annars leka tillsammans ute: 

” Men... det var bara bra, fosterföräldrarna hade hämtat dom men jag 

fick inte veta.... och det var en mycket mycket svår känsla, vad har 

hänt med min lillebror och lillasyster och... som mamma sa: ’ta hand 

om dina småsyskon!’.” 

 

4.3 Vistelsen i Sverige 

Första tiden i den nya familjen 
Både Marja och Liisa berättar om hur de i början på fosterhemstiden gråter mycket. Ingen av 

dem visade dock känslorna för sin nya familj. Liisa fann tröst hos grannar hon kände 

förtroende för, och Marja berättar att hon grät då hon var på sitt rum: 

”... och sen började jag gråta när jag blev ensam, för jag tänkte, nej var 

är lillebror nu då... och jag förstod inte vad dom sa eller nånting...” 

 

Bemötandet 
Reijo hamnade i en fosterfamilj som han trivdes mycket gott i. Det visade sig också att han 

och hans två syskon hade hamnat i tre familjer där de kände varandra, familjerna hade alltså 

gjort upp om att ta emot tre syskon. Reijo minns hur roligt de hade då de kunde tala finska 

med varandra och ingen annan förstod. Han kände sig också välkommen i familjen, som om 

han var deras egen son: 

”Och tjejen [familjens dotter], hon hade lexikon och tittade... och 

hittade några ord, så att hon kunde säga ”Är du Reijo hungrig?” osv, 

/.../ det var ett sånt lexikon som det stod meningar i också. Det gick 

bra. De var mycket snälla och fina människor.” 
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Marja längtade hem under hela sin vistelse i Sverige, men på grund av vetskapen om att de 

snart skulle åka hem gick det bra ändå, hon kände sig trygg. Familjen gav henne en 

almanacka där man river av dag efter dag på. Att fostermamman ville tvinga i henne gröt 

varje morgon var en jobbig sak, minns Marja. I övrigt kände hon sig privilegierad; hon fick 

fina kläder och skor och upplever att hon kände sig välkommen av fosterfamiljen, att de bara 

ville henne väl. Marja minns hur hela klassen i skolan skrattade åt henne då hon läste, det var 

innan hon lärt sig svenska språket ordentligt.  

”Och inte ens det gjorde mig ledsen eller förnedrad, utan jag bjöd på 

det för att jag förstod ju att det lät galet. Men jag hade alltid ett par 

goda mackor och choklad  /.../ och så fick jag en kompis, Anna hette 

hon. Vi var mycket ihop. Jag vet inte vad de kommer sig, men jag tror 

att jag alltid har haft bra självförtroende.” 

 

Både Marja och Reijo nämner att de haft tur som kommit till sådana bra familjer. Liisa menar 

att även om hennes svenska föräldrar varit stränga mot henne, så har de alltid varit snälla. Det 

har varit en sträng men bra uppfostran. 

 I Pekkas tredje fosterfamilj kändes det som om familjen utåt ville visa att de var goda 

människor som emottagit ett finskt krigsbarn:  

”Det märkte man på jul och födelsedagar... De [familjens biologiska 

barn] fick fina, nya grejer, jag fick begagnade. De hade hela klassen 

på bjudning när de fyllde år… En gång fick jag en pojke med mig… in 

på köket, fick ett glas saft och en bulle! Där märkte man skillnaden. 

/.../ Fast man fick mat och kläder och... Men just den där, själva 

känslan den var inte riktigt, som den borde vara. Då skulle dom inte 

ha sagt att du ska vara som våran son! Det var där dom gjorde fel.” 

 

Även Liisa har upplevelser av särbehandling. Hennes första lärare i skolan upplevde hon som 

elak, och det var till en början ingen som ville leka med henne. ”Åk hem med dig din jävla 

finnjävel” uttryckte sig någon i klassen. Liisa kände sig ensam och åsidosatt. Även i sin egen 

fosterfamilj upplever Liisa att hon blivit särbehandlad. Hon fick inte gå till sin svenska kusin 

och leka ibland om de hade andra på besök. Liisa upplevde det som att hon inte var fin nog 

att komma till den andra, fina familjen. Även i andra situationer kunde hon känna detta: 
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”om jag var ute tillsammans med min svenska mamma, och man 

träffade folk /.../, ja det är min lilla Finlandsflicka /.../ en gång skojade 

hon med taxichauffören, ’ja, det här är min lilla Finlandsflicka, ska du 

inte ge nån peng’, /.../ Hon skojade ju förstås, men jag … kommer ju 

ihåg det. Att man ska ge en peng till en fattig Finlandsflicka.” 

 

Språket 
Gemensamt för intervjupersonerna var upplevelsen av att komma till en fosterfamilj där 

ingen kunde finska. Pekka som fått lära sig både svenskan och finskan flera gånger säger: 

”Jag kunde ingen svenska när jag kom, och jag kunde ingen finska när 

jag åkte hem. Jag hade bytt språk under fyra år. Barn lär sig fort, men 

de glömmer också fort. Man har fått lärt sig både svenskan och 

finskan flera gånger.” 

 

Vidare berättar Pekka hur han bestämde sig för att lära sig svenska:  

”/.../  vi har tagit hand om en liten finsk pojke, kom hit och visa upp 

dig! ... och han säger så lustigt, en glas och ett apelsin och såna här 

fel saker. Och så skrattade tanterna... och jag knöt nävarna i fickan, 

tänkte förbanne mig jag ska aldrig säga fel mer.” 

 

Kontakten med de biologiska föräldrarna 
Samtliga intervjupersoner har haft någon kontakt med sina biologiska föräldrar under deras 

vistelse i fosterfamiljen. Reijos mamma skrev brev till fosterföräldrarna. Det var brevledes 

som gällde vid den tiden, men Pekka fick kontakt med sin far då han befann sig på sjukhus i 

Sverige, via telefon: 

”och så ville han prata med min pappa, min svenska pappa, hur skulle 

jag svara då? ’Pappa vill prata med pappa’, sa jag. Så det var lite... 

/.../ Det blir besvärligheter ibland, speciellt när man stannade längre, 

då förlorade man ju kontakten med dem...” 

 

I Marjas familj hade de en gång besök av en man som kunde tala finska. Fostermamman bad 

Marja att hämta de brev hon fått av sin mamma så att mannen kunde läsa dem. Hon valde 
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bort de som var lite mer personliga och tog med dem där det stod ”Hej på Er” eller något 

liknande:  

” ... där var det på vippen att jag kände mig lite kränkt /.../ Sen efteråt 

när den här farbrorn hade gått så var tant [fostermamman] så jättego 

mot mig, hon kanske trodde att jag hade klagat nåt, hon ville väl se 

vad jag hade skrivit och vad mamma svarade.” 

4.4 Beslut om att skickas tillbaka till Finland 

Känslor och reaktioner 
Samtliga intervjupersoner har efter perioden i fosterhem åkt tillbaka till Finland. Reijos 

svenska föräldrar ville adoptera honom varpå de ansökte om detta. Det blev avslag och Reijo 

fick åka hem. Dagen innan talade de om för honom att han måste lämna dem: 

”Nej!...och jag gråter...  /.../ jag tänkte att jag ska gömma mig... /.../ Och 

jag hörde hur dom ropade; Reijo var är du?... jag hörde deras steg /.../ 

Och så kom jag upp, och min fostermamma kramade mig och sa att ”nu 

är det så men du får komma varje sommar och hälsa på”, ... och det 

gjorde jag givetvis. Men jag tänkte säga att detta var mycket, mycket 

värre än att lämna min biologiska mamma. Mycket värre...” 

 

Hemma i Finland var inte Reijos föräldrar meddelade om hans ankomst. Han minns det som 

att det var kallt och fattigt, och föräldrarna hade fått ytterligare en mun att mätta. Hans 

syskon blev så småningom adopterade till sina svenska familjer, men inte Reijo. 

 För Liisas del var separationen från de biologiska föräldrarna det värsta, men att separeras 

från sina svenska föräldrar var också svårt: 

”Det var jättejobbigt. ... För att, jag kom ju inte ihåg mina finska 

föräldrar direkt och sen hade jag fått fler syskon, och dom hade flyttat 

från [krigsdrabbat område] ut till landet, och då blev det ju mer 

ensligt.... man kände sig ännu mer ensam. /.../ Jag ville inte, jag menar 

sju år, jag hade ju vuxit fast, jag hade vuxit ihop med mina svenska 

föräldrar.../.../” 
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4.5 Upplevda konsekvenser i vuxen ålder 

Hur upplevs händelserna ha påverkat deras person 
Marja tror att hon fått en förmåga att anpassa sig, utan att för den skull förlora det hon haft 

förut. Reijo menar att han har en mycket dålig självkänsla, och exemplifierar det med att han 

alltid tackat nej till erbjudanden om att bli arbetsledare. Han vill inte säga till sina 

arbetskamrater vad de skall utföra utan gör det hellre själv. Vid ett tillfälle har han fått frågan 

om han inte skulle behöva prata med någon om sina upplevelser. Reijo har då svarat att det 

inte behövs, han har en snäll fru som förstår honom. Reijo säger att det inte alla gånger har 

varit så lätt.  

 Pekka upplever att han i vuxen ålder blivit känslig mot människor, att han har ”nerverna 

utanpå” och känner av människor om de är ärliga eller försöker att ”mygla sig in”. Vid 

separationer upplever han sig som hård:  

”Är det slut så är det slut... och då gömmer man den här smärtan inom 

sig... /.../ och visar det inte utåt. Jag gråter bara när jag hör något bra, 

något gott, /.../ då rinner tårarna. Är det någon tuffing eller onda 

saker, då blir jag stenhård. Det är mitt sätt att skydda mig.” 

 

Liisa uppger att hon påverkats mycket av hennes tidiga barndomsminnen. Hon nämner 

separationsångest, och att hon länge, även i vuxen ålder, har varit rädd för exempelvis ljudet 

av sirener. Som ett litet äldre barn var hon alltid orolig, olycklig och instabil inuti, hon 

upplever det som att hon hade ett kaos inom sig. Hon nämner att hon länge har haft problem 

med koncentrationen. Den stränga uppfostran hon fick i sin svenska fosterfamilj har också 

påverkat henne:  

”Ja, dom hade varit snälla mot mig och jag skulle vara tacksam. För 

att dom hade tagit hand om mig, så kändes det. Det kändes faktiskt 

att… ja, tacksam och att jag skulle vara lydig, /.../ Så att... jag sa ju 

aldrig nåt emot mina föräldrar, /.../ jag har inte trott på mig själv över 

huvud taget, jag har varit mycket osäker på mig själv, har aldrig haft 

någon egen vilja.”  
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Nationalitet/tillhörighet 
Pekka, Reijo och Liisa säger att de är finnar, och samtliga tar upp att de håller på Finland i 

hockey! Marja menar att hon ”står med ett ben i varje land”. Liisa tror att hon känner sig 

finsk beroende på hur omgivningen såg på henne som Finlandsbarn, men att hon ända sedan 

hon var liten har känt en kluvenhet krig var hon hör hemma. Reijo förklarar: 

”vi är fortfarande finska medborgare... vi har alla rättigheter utom att 

vi inte får rösta i riksdagsvalet... /.../ nu finns det ju svenskar som har 

flyttat till USA... och dom är fortfarande svenskar.... det är så.... jag 

kan inte förklara mer än att om man är född i Finland så är man finne! 

 

Tankar om ensamkommande barn 
Vid frågan om vad intervjupersonerna får för tankar om dagens ensamkommande barn väcks 

starka reaktioner. Reijo tycker att det är bra att ta emot barnen, men att den som gör det 

måste vara en speciell person som kan ge kärlek. Men han tror att det är svårt, och nämner 

mötet i vuxen ålder med sin svenska fostermamma:  

”hon grät så... hon tog upp gången då hon fick lämna bort mig, /.../ ’ta 

aldrig ett barn, som du sen måste lämna bort’, det var inte lätt för 

henne heller.... att ha mig cirka två år och sen lämna bort...” 

 

Liisa, som i sitt arbete träffat många barn som kommit ensamma till Sverige, anser att man 

inte skall ta emot ensamkommande barn. Hon exemplifierar detta:  

”Dom ska vara med sina föräldrar, antingen båda eller en förälder, så 

dom känner trygghet… även att [tidigare elev] kom till sin mormor 

och sina mostrar… det hjälpte inte! Hon mådde väldigt dåligt... dom 

mår så dåligt... det kan man inte föreställa sig, en människa som över 

huvud taget inte har såna erfarenheter, man kan inte veta hur det 

känns i sitt innersta då, det är hemskt!” 

 

Marja menar, att om man skall ta emot barn så skall de vara så stora att de förstår vad det är 

frågan om, så att de kan anpassa sig. Dessutom är bemötandet viktigt; om de ensamma 

barnen får en varm och hjärtlig familj så är det bra. De kommer från elände, och då är det 

bättre, menar Marja, att slippa vara där det är krig, dödande och sorg. 
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5. RESULTATDISKUSSION 
Här presenteras de huvudresultat som studien gett vid handen. De behandlar separation, 

bemötande, konsekvenser i vuxen ålder samt ett helhetsperspektiv på beskrivna områden. 

Därefter följer för studien avslutande kommentarer. 

 

Intervjupersonerna har varit sex (två), åtta och nio år då de först kom till Sverige vilket enligt 

Pesonen (2007) är den grupp människor som uppvisat flest depressiva symptom i 60-

årsåldern. Då dessa intervjupersoner passerat denna ålder är det därför också intressant att 

titta på hur de själva upplever konsekvenserna från händelserna i barndomen. Dock urskiljer 

sig intervjupersonerna mångfaldigt; två av dem - de var båda sex år vid ankomsten till 

Sverige - kommer från områden där kriget gjorde sig mest påmint. Liisa fick till och med, 

med egna ögon, se hur hennes eget hus hade bombats sönder. De har gång på gång fått erfara 

hur de ryckts upp mitt i natten för att söka skydd undan anfallen. Enligt studier skulle dock 

själva separationen från föräldrarna, vilket samtliga intervjupersoner har gemensamt, vara 

mer traumatisk än att uppleva bombningar (Pesonen et al., 2007; Böhm et al., 1981; Foster et 

al., 2003). Både Liisa och Pekka var yngre än sju år, den tid då barnen kan börja förstå att 

beslutet är fattat av omsorg, varför barnen i stället kan uppfatta det som ett svek från 

föräldrarna (a.a). De två har också det gemensamt, att de varit i fosterfamiljerna i mer än tre 

år, gränsen för då denna typ av separationer blir svårare (Pesonen et al., 2007). Marja och 

Reijo var lite äldre, nio respektive åtta år då de skickades till Sverige. Båda två var tydliga 

med att de ville resa iväg, och kommer i motsats till de andra från områden i Finland som inte 

blev lika märkbart drabbat av kriget.  

 Vid separationen från föräldrarna satt några av barnen tysta och vinkade av sina föräldrar 

eller andra anhöriga. Barn som verkade till synes oberörda kan ha haft ett kaos inom sig och 

skulle då kunna ha varit i ett chocktillstånd. Separationen ses som en förlust eller hot om 

förlust enligt kristeorin (Lagnebro, 1995).  

 Gemensamt för samtliga något senare var, att de även separerades från sina syskon. Hittills 

har några av barnen varit med om två eller tre separationer; några från fadern som låg ute i 

fält, från modern och sedan från sitt eller sina syskon. Pekka fick uppleva denna form av 

separation från föräldrar och från Finland samt från fosterfamiljerna tre gånger.  

 Samtliga fick resa tillbaka till Finland efter tiden i fosterfamiljerna. För Marja var det bara 

roligt att få åka hem men för de andra så innebar det ytterligare en svår 

separationsupplevelse. Att Reijo uppger att han i vuxen ålder har dåligt självförtroende skulle 
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kunna förklaras genom anknytningsteorin; om barnet tolkar separationen som ett förkastande 

från föräldrarna så kan den inre föreställningen av självet ses som oälskat. Vid brist på 

kontroll vid separationen kan också få barnet att känna hopplöshet och förtvivlan (Foster et 

al., 2003). Reijo har berättat att det var separationen från den svenska fosterfamiljen som var 

den värsta och den hade varken han eller hans svenska familj någon kontroll över. 

 Första tiden i den nya familjen har några av intervjupersonerna berättat att de gått undan 

och gråtit mycket, vilket enligt kristeorin skulle betyda att individerna kommit in i 

reaktionsfasen (Cullberg, 2004). 

 

Angående bemötandet i de svenska fosterfamiljerna skiljer sig upplevelserna. Precis som 

forskning visar (Lagnebro, 1994; Liikkanen, 1995; Serenius, 1995), har också studiens 

intervjupersoner upplevt sin vistelse i Sverige på vitt skilda sätt. Marja hade visserligen 

hemlängtan, men bortsett från att hon varje morgon tvingades i gröt, blev hon bemött både av 

familjen och andra med respekt och kärlek. Marja och Reijo uppger att de haft fina 

upplevelser av Sverige och sin fosterfamilj, de har båda känt det som att de blivit behandlade 

som fosterfamiljens egna barn. Liisa och Pekka har mer haft känslan av att bli särbehandlade 

på grund av att de var finska krigsbarn, även om de hade det bra materiellt sett. Känslan av 

utanförskap kan enligt Likkanen (1995) ha yttrat sig så, att de i vuxen ålder blivit antingen 

osäker och otrygg eller hård och självständig. Liisa uppger att hon varit mycket osäker på sig 

själv. Pekka har upplevt det, då det gäller separationer, som att han gömmer smärtan inom sig 

och utåt visar en hård yta. Diskrimineringen kan även leda till en känsla av kluvenhet inför 

de olika länderna och för känslan av tillhörighet (Lagnebro, 1995). Liisa säger att hon ända 

sedan hon var liten känt en kluvenhet inför var hon hör hemma. Lagnebro (1995) menar 

också att separation och diskriminering leder till en rädsla av att inte räcka till, och Likkanen 

(1995) talar om barn som försöker vara snällare, lydigare och duktigare i sin iver att bli 

omtyckta. Liisa berättar om liknande erfarenheter; hon upplevde det som att hon skulle vara 

lydig och tacksam och hon vågade inte säga emot sina fosterföräldrar. Likkanen (1995) 

menar att då barnet inte har fått reagera på normalt vis under barnåren så finns en risk att 

personen förblir osäker och otrygg som vuxen. Andra upplevda konsekvenser i vuxen ålder 

som har nämnts är separationsångest vilket förklaras i anknytningsteorin som att barn i vuxen 

ålder kan få ångeststörningar, särskilt om de som barn varit oroliga för föräldrarnas mående 

(Foster et al., 2003). Konsekvenser som koncentrationssvårigheter och olika rädslor förklaras 

av Angel & Hjern (2004) som följder av det upplevda traumat.  
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Utifrån diskussionen ovan kan vi förstå att intervjupersonerna genomgått traumatiska 

upplevelser i barndomen. Trots detta har de klarat sig; de har fortsatt sina liv och slutfört 

skolan, arbetat, gift sig och fått barn och de verkar vara tillfreds med sina liv. En helhetlig 

förståelse av de olika delarna av intervjupersonernas upplevelser och hur de ändå klarat av 

sina liv kan erhållas genom Antonovskys begrepp om känsla av sammanhang: 

 Samtliga intervjupersoner har mer eller mindre informerats om Sverigeresan. Att erhålla 

information och därigenom få förståelse eller en begriplighet inför vad som komma skall 

innebär en känsla av sammanhang. Att vara positiv till detta beslut så att engagemang, 

motivation eller glädje skulle kännas, skulle motsvara komponenten meningsfullhet vilken 

var den viktigare av delarna i KASAM. Marja exempelvis, upplevde till och med viss 

delaktighet i beslutet att åka till Sverige, något som lägger grunden för meningsfullhet. Hon 

hade varit med om att bestämma hur länge hon skulle vara i Sverige och kände då att hon 

hade kontroll, en hanterbarhet, över situationen. Även om hon längtade hem till Finland 

under hela vistelsen, kände hon en trygghet i den svenska familjen. Marja nämner, att hon 

tror att hon alltid har haft ett gott självförtroende. Detta är en hög hälsofaktor enligt 

Antonovsky (1991). 

 Reijo menar att han var klok nog att förstå att det var bättre för honom att resa till Sverige. 

I Reijos fosterfamilj använde man ett lexikon i ett försök att kunna konversera med honom på 

hans eget språk. Han fick tala finska ”på riktigt” också, då hans syskon befann sig på 

granngårdarna så hade han möjlighet att träffa dessa då och då, något som också borde 

innebära en trygghetsfaktor vilket leder till ökad hanterbarhet. På somrarna fick Reijo 

komma tillbaka till den svenska familjen, något som kanske gav honom en regelbundenhet, 

trygghet och ett sammanhang.  

 Vad gäller språket så har undersökningar visat att det kan uppfattas som att man mister en 

del av sin personlighet när språket går förlorat. Både Pekka, Liisa och Reijo har fått lära om 

från finska till svenska och sedan till finska igen, Pekka till och med flera gånger. Att arbeta 

för att få tillbaka sin identitet torde ge personen en känsla av sammanhang där samtliga 

komponenter i KASAM återfinns; att genom egna resurser erhålla kunskap ger hanterbarhet, 

vilket ger en förståelse och en förklaring till sitt eget språk och för vem man är. Detta ger 

personen en begriplighet, vilket i sin tur ökar motivationen och engagemanget för att fortsätta 

genom upplevd meningsfullhet. Marja åkte tillbaka till Sverige i vuxen ålder, för att på nytt 

lära sig svenska. Kanske är detta också något som ger en känsla av sammanhang? 

 Att under Sverigevistelsen ha frekvent kontakt med sina biologiska föräldrar borde också 

ge individen denna betydande känsla, en trygghet i att veta var man hör. För de som kom från 



 26

svåra hemförhållanden kanske en trygg familj där man får kläder och ordentligt med mat 

ändå bidra med att ge personen i fråga en meningsfullhet och struktur i vardagen. Med tanke 

på att två av intervjupersonerna kom från områden där kriget var så nära inpå, kanske 

tryggheten ändå fanns att finna i den andra familjen, trots att man inte blev lika behandlad?  

 Hos intervjupersonerna som vuxna individer ser vi ett tydligt mönster; samtliga har som 

nämnts tidigare arbetat, gift sig, skaffat barn. Liisa har hittat ett yrke som hon trivts riktigt 

bra med, något som enligt KASAM måste ha gett henne både stor meningsfullhet men också 

begriplighet och hanterbarhet.  

 Sett ur ovanstående perspektiv överensstämmer helhetssynen med Räsänens (1989) studie, 

där hon menar att det behövs en samverkan mellan olika biologiska, psykiska och sociala 

faktorer för att en persons utveckling skall börja blir ohälsosam. 

 

Studiens huvudresultat överensstämmer till viss del med tidigare forskning. Bland annat 

Lagnebro (1994) och Likkanen (1995) skriver om liknande upplevelser av separation och 

bemötande samt konsekvenser, fastän mycket mer omfattande i alla led. Denna studies 

resultat visar inte på tyngre depressiva symptom, åtminstone har inte intervjupersonerna 

berättat om att de behövt uppsöka sjukvård för sina besvär. De konsekvenser som tas upp här 

får dock inte förringas, flera av vad de uppfattat som följderna av separationerna har pågått 

under lång tid vilket torde verka hämmande på den enskilda individen. Studie av Räsänen 

(1989), visar tvärtom inte på något tydligt samband alls mellan traumatiska händelser i 

barndomen och fysiska, psykiska eller sociala problem i vuxen ålder. Hennes studie visar att 

den fysiska hälsan till och med var bättre hos de som sänts till Sverige än hos dem i 

kontrollgruppen i Finland. Räsenen behandlar frågor gällande utbildning, hälsa och 

profession, något som inte belyses i denna studie varför det är svårt att jämföra 

undersökningarna helt och hållet. Detta togs upp som ett metodproblem (se 2.5). Då 

intervjupersonerna i denna studie var mellan 6 och 9 år då de kom till Sverige, går det heller 

ej att jämföra riktigt med de studier som talar om olika åldrar, så långt som ner i 

spädbarnsåldern.  

 Vad gäller nämnda brittiska studie av Foster et al. (2003) så evakuerades majoriteten av de 

engelska barnen inom landet. Den svårighet det kan innebära att komma till ett nytt land med 

språksvårigheter eller kanske kulturella svårigheter, går om intet härav varför det också är 

svårt att jämföra även dessa studier till fullo. Studien skall dock inte förringas; tvärtom är den 

intressant på så vis att den visar, att trots att barnen evakuerades inom landet, uppvisade de en 

mer osäker anknytning och sämre hälsa än de barn som blivit kvar hos sina föräldrar i 
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krigsdrabbade områden. De evakuerade hade också i större utsträckning genomgått någon 

form av psykologisk terapi. Utifrån detta kan vi förstå det osunda i att som barn separeras 

från sina föräldrar. Hur svårt blir det då inte att behöva evakueras till ett annat, okänt land? 

De flesta nämnda studier, så även denna, visar trots allt på att de som evakuerats varit med 

om traumatiska upplevelser vilka lett till olika, för individen nedslående och hämmande, 

konsekvenser i vuxen ålder. Även Pesonen et al. (2007) kom fram till att de som evakuerats 

hade sämre hälsa då de uppvisat 20% mer svåra depressiva symptom i 60-årsåldern.  

 Kan dessa studier tolkas så, att det är värre för barnet att separeras från sina föräldrar än att 

befinna sig mitt i krig och dödande? Det verkar inte vara helt enkelt att dra dessa slutsatser, 

då det finns flera komplexa delar som vardera skulle kunna bidraga till barnets och senare 

den vuxnes upplevda följder av vad de som barn varit med om: För det första; att uppleva 

”krig, dödande och sorg”, som Marja uttryckte det, måste vara ett trauma i sig, att separeras 

från sina nära och kära ett annat. Att som liten komma till ett nytt, främmande land där ingen 

förstår en och där man själv inte förstår, blir ytterligare en svårighet. Är barnet såpass stort 

åldersmässigt att det förstår vad som försiggår i hemlandet, så kan enligt Foster et al., (2003) 

en längre period av oro över vad som händer sina föräldrar och deras välbefinnande i sig leda 

till ångeststörningar i vuxen ålder. Samtliga informanter i denna studie har blivit tillsagda av 

sina föräldrar att se till sina syskon, samt upplevt hur syskonen tagits ifrån dem. Vilka 

konsekvenser får detta för ett barn?  

 Även om studiens resultat ej har som mål att ge en generaliserad bild, kan följande 

slutsatser ändå dras av dessa fyra personers minnen av sina upplevelser: Intervjupersonernas 

upplevelser av att separeras från sina föräldrar och ensamma komma till ett nytt land 

förefaller ha verkat traumatiserande för den enskilde individen. Ett fint bemötande gör gott 

för individen, inte bara under vistelsetiden utan även fortsättningsvis. I detta ligger 

bevarandet av det egna språket, vilket förefaller vara av stor vikt för identitetsskapandet och 

känslan av sammanhang. Studien verkar också överensstämma med den forskning som säger 

att åldern vid tiden för separation spelar en stor roll för hur individen hanterar separationen, 

samt att längden på vistelsetiden spelar stor roll. Att om möjligt ha en så frekvent kontakt 

med de biologiska föräldrarna är också av stor vikt, samt att kunna se ett slut på 

vistelseperioden. Dessa slutsatser synes vara logiska, åtminstone för den tid vi idag lever i 

men även om kunskapen fanns vid tiden för andra världskriget, kan man tänka sig att 

föräldrarnas val mellan att behålla barnet i en miljö där fattigdom, död och sorg kanske 

ständigt gjorde sig påmint, eller lämna bort barnet för ett liv i fred, trygghet, tillgång till mat 

och kläder, måste ha varit fruktansvärt.  
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Jag anser mig ha fått en väl fördjupad insikt i ämnet och kan inte se annat än att syftet med 

studien är uppfyllt och frågeställningarna besvarade. En styrka med studien skulle kunna vara 

att det är en kvalitativ undersökning där intervjupersonen har stor frihet att uttrycka och 

fördjupa sina åsikter (Halvoersen, 1992). Det skulle vara komplicerat att ta fram ett 

frågeformulär och försöka få samma svar. Studiens svaghet tror jag är som nämnts ovan och i 

avsnittet om metodproblem (2.5) att jag kunde ha ställt ännu fler frågor till 

intervjupersonerna.  

 Frågan om ensamkommande barn är fortfarande aktuell. Som nämndes i inledningen tar 

det svenska samhället årligen emot hundratals ensamkommande barn. Det borde vara viktigt 

att uppmärksamma vilka konsekvenser dessa traumatiska händelser kan få för den enskilda 

individen så att koncentrationssvårigheter, rädslor eller andra former av svårigheter kan tas 

omhand på rätt sätt och inte missuppfattas. Än viktigare borde vara att dessa svårigheter ej 

skulle uppstå. Hur skall vi genom ett gott socialt arbete, verka förebyggande så att människor 

ej far illa?  

5.1 Avslutande kommentarer 

Det har varit intressant men också skrämmande att se hur tydligt minnet av separationerna 

fortfarande framträder hos intervjupersonerna samt hur mycket känslor som har väckts när de 

återberättat sin historia. Ett bevis gott nog kanske för hur svåra dessa händelser faktiskt var 

och hur mycket de har påverkats av dem.  

 Även om dessa händelser var för över sextio år sedan, går de ändå att applicera på aktuella 

frågor. Synen på barn och barnuppfostran har väl ändrats under dessa år, men 

intervjupersonernas upplevelser av att känna sig ensamma, utanför, blir särbehandlade 

(mobbade), frågor om identitet och tillhörighet, ser väl ändå likadana ut idag? 

  

En lärdom kan dras av dessa händelser; det vi gör idag behöver inte vara rätt i morgon, även 

om tanken bakom från början var att göra gott. 
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BILAGA 1 – Informationsbrev 
 
Adress, mottagare 
 
 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Camilla Dahlborg. Jag studerar nu sista terminen på socionomprogrammet vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Det är nu dags att skriva c-uppsats och det är av denna 
anledning jag nu hör av mig till Er. 
 
Jag har valt att skriva om finländska krigsbarn, i syfte att försöka ta del av deras upplevelse 
av hur det var att komma som ensamt barn till ett nytt, främmande land. Jag tror att de 
erfarenheter dessa personer har kan komma både samhället i stort och många enskilda 
personer till nytta.  
 
En c-uppsats är en liten studie, och jag önskar komma i kontakt med fyra personer, två män 
och två kvinnor vilka var i 10-årslåldern då de kom till Sverige, för en intervju. Då jag är 
ensam om mitt arbete är det alltså endast jag som utför intervjun. Platsen för var intervju ska 
genomföras får intervjuperson bestämma.  
 
Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att det bara är jag som 
intervjuare som vet vilka personerna i uppsatsen är. Det skall inte gå att förstå eller härleda 
till de personer man läser om utan namn, stad och så vidare byts således ut. Sammanställt 
intervjumaterialet analyseras och presenteras vid ett opponeringstillfälle. Därefter kommer 
uppsatsen att kunna läsas av andra studenter samt finnas sparad tillsammans med övriga 
uppsatser vid Mittuniversitetet. 
 
Vid önskemål skickas ett färdigt exemplar av uppsatsen till intervjupersonerna. 
 
Jag kommer att höra av mig per telefon inom 2 veckor för att höra efter om det via Er 
förening går att hitta intervjupersoner och om det i sådana fall finns möjlighet till en första 
kontakt. Vänligen kontakta mig om frågor uppstår. 
 
Tack för att ni tog er tid och läste mitt brev! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Camilla Dahlborg 
 
 
Adress 
Telefonuppgifter 
Mailadress 
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BILAGA 2 – Intervjuguide 
 
 

• Födelseår 
• Hur gammal var du då du kom till Sverige? 
• Nuvarande civilstånd 
• Familj 

 
 

Frågor om separationen 

Vill du berätta litet om dina minnen från den dagen då du reste från Finland? Minns du om 

du förstod vad som hände med dig den dagen du reste? Visste du om att du skulle hamna i en 

svensk familj och varför? Berätta litet om hur du upplever att det var att skiljas från hem och 

fosterland, nära och kära. 

 

Frågor om tiden i Sverige och fosterfamiljen 

Berätta om hur det var första tiden i Sverige. Hur blev du bemött? Minns du hur du kände 

och tänkte? Hur såg kontakten ut med din familj i Finland då du var i Sverige? 

 

Frågor om konsekvenser i vuxen ålder 

Upplever du att händelserna har påverkat dig som person och i sådana fall på vilket sätt? 

 

Frågor om ensamkommande krigsbarn 

När du idag som vuxen ser tillbaka på det beslut dina föräldrar tog om att de skulle skicka dig 

till Sverige, hur tänker du då? Kan du ha förståelse för att vuxna väljer att skicka iväg sina 

barn till säkerhet i en krigssituation? Skulle du kunna ha gjort på liknande sätt med dina egna 

barn? Idag kommer många ensamma flyktingbarn till Sverige från krigsdrabbade länder, vad 

har du för tankar om det? 


