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Abstrakt 
This is a qualitative study whose purpose is to investigate social workers 
experiences and work with unaccompanied adolescents mental health, which is 
covered by the law SFS 2018:756. The law is based on the fact that 
unaccompanied adolescents will have the opportunity to study at the high school 
level. The unaccompanied young people receive a temporary residence permit of 
13 months, where certain requirements must be met in order to obtain a permanent 
residence. Semi-structured interviews was conducted by eight social workers from 
two municipalities, who works or has worked with the target group. 
The theories stigma and social constructivism have been used to analyze the 
study's results. One of the main results shows that the target group is at greater 
risk of suffering from mental illness according to the interviewees. The 
respondents believe that this is in the light of the stress, pressure, uncertainty and 
responsibilities the adolescents take. According to the law, the unaccompanied 
young people must take responsibility for finding their own housing and 
managing their finances on their own, unlike other unaccompanied adolescents in 
Swedish society. The interviewees also believe that the unaccompanied 
adolescents have different conditions for meeting the requirements of the law. The 
study also showed that the working methods, conversation and guidance are 
central to the social workers in this study when working with the target group. 
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1. Inledning 
Antalet ensamkommande ungdomar som ansökte om asyl i Sverige år 2015 var 35 369 
(Migrationsverket 2016). Siedel och James (2019) problematiserar att Sverige var 
oförberedda på flyktingkrisen och många ensamkommande ungdomar fick en lång 
väntetid på deras ansökan om asyl. Den långa väntetiden var inte det enda problematiska 
utan Sverige hade även problem med att tillgodose ungdomarnas behov i form av boende 
och omsorg. Väntetiden orsakade att ungdomarna kände sig oroliga, stressade och 
ensamma (Siedel & James 2019). 
 
Hagström, Hollander & Mittendorfer-Rutz (2018) belyser liknande problematik i deras 
rapport som gjorts på uppdrag av socialstyrelsen om ensamkommande ungdomars 
psykiska ohälsa. Ungdomarna som rapporten omfattar har en ålder upp till 21 år. 
Målgruppen beskrivs löpa en större risk att utveckla psykiatriska problem i form av 
ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom i jämförelse med ungdomar som 
immigrerat med deras föräldrar. Vidare förklarar författarna att 126 ensamkommande 
ungdomar under 21 år hade sammanlagt försökt göra 157 suicidförsök år 2017. Antalet 
suicidförsök har ökat med åren bland ensamkommande ungdomar där målgruppen i 
betydligt högre utsträckning begår suicidförsök än inrikesfödda ungdomar i jämnårig 
ålder (Hagström m.fl. 2018).  
 

1.2 Problembakgrund  
Många av de ungdomar som sökt asyl i Sverige år 2015 är idag myndiga vilket innebär att 
de fyllt 18 år. För dessa ungdomar har det försvårats att bli beviljade permanent 
uppehållstillstånd och innehar därför tillfälliga uppehållstillstånd via gymnaiselagen. Det 
är totalt 11 745 ensamkommande ungdomar som ansökt om uppehållstillstånd via 
gymnasielagen där 5 216 ungdomar har bifallits uppehållstillstånd via denna lag 
(Migrationsverket 2019). Lagen kom till för att ge en ny möjlighet för ensamkommande 
ungdomar att få uppehållstillstånd (Rädda Barnen 2018). 
  
Ett grundläggande krav för att få uppehållstillstånd genom gymnasielagen är att 
ungdomen ska studera vid ett nationellt gymnasieprogram, yrkesinriktad utbildning eller 
vuxenutbildning. Lagen omfattar ensamkommande ungdomar mellan 18 och 25 år. Vid 
ett tillfälligt uppehållstillstånd av gymnasielagen är det krav på ungdomen att nå 
godkända betyg för att förlänga uppehållstillståndet. Målgruppen ska dessutom fått avslag 
på en första ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, som måste ha inlämnats innan 24 
november 2015. Gymnasielagen innebär en oviss väntan under tidspress eftersom det 
fortsatt handlar om tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande ungdomar (Rädda 
Barnen 2018; SFS 2017:353).  
 
Rädda barnen (2018) kritiserar även lagen på andra sätt. De två största faktorerna till 
kritiken är att lagen tidsbegränsar målgruppens uppehållstillstånd, vilket sätter en stor 
press på de ensamkommande ungdomarna som berörs. Den andra faktorn syftar till att 
ungdomarna har sex månader på sig att finna ett arbete som uppfyller försörjningskraven 
efter deras gymnasiala utbildning. Det är endast hälften som finner ett arbete som 
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uppfyller försörjningskravet inom nio år vilket kan skapa uppenbara risker för 
målgruppen i form av oro, ångest och tidspress. Detta kan utvecklas till en form av 
depression (Rädda barnen 2018). Kritiken som Rädda barnen belyser påminner om 
ovissheten och osäkerheten ungdomarna haft genom asylprocessen. Gymnasielagens krav 
och att dess tillfälliga uppehållstillstånd riskerar därmed att förlänga otrygga livssituation. 
Ungdomarna betraktas också som vuxna i lagens ögon och inkluderas inte i 
socialtjänstens skyddsnät, vilket gör att de inte får den stöd och omsorg de kan vara i 
behov av. Den hjälp ungdomarna kan få är när de på egen hand söker hjälp hos 
exempelvis skolkuratorer, specialpedagoger och socialsekreterare inom försörjningsstöd.  
 
Utöver den kritik som lyfts benämner Keles, Friborg, Idsoe, Sirin & Oppedal (2016) i 
deras studie att ensamkommande ungdomar är per definition en mycket sårbar grupp då 
de separerats ifrån deras föräldrar och andra familjemedlemmar. Målgruppen beskrivs 
lida av en mängd olika psykiatriska problem där det har ägnats mindre uppmärksamhet åt 
olika svårigheter samt konflikter ensamkommande ungdomar möter i vardagen. 
Ungdomarna arbetar med deras inre trauman samtidigt som de försöker klara av 
vardagliga stressmoment (Keles m.fl. 2016). Detta förstärker bilden att målgruppen löper 
större risk för psykisk ohälsa och är därav i behov av extra stöd och omsorg eftersom de 
regelbundet hanterar olika former av trauman och stress.  
  
Ämnet för denna studie är relevant för socialt arbete eftersom socialarbetare ska arbeta 
med att främja ensamkommande ungdomars psykiska hälsa. Psykisk ohälsa kommer i 
denna studie definieras utifrån vårdguidens definition (Olsson u.å.). Begreppets symptom 
kan vara att en individ är orolig, ledsen, ensam, lider av sömnsvårigheter och mår dåligt 
under en längre period. Orsakerna till psykisk ohälsa kan vara varierade där människor 
handskar påfrestningar på olika sätt. Exempel på påfrestning är oro, ångest, sorg och 
stress. Psykisk ohälsa kan påverkas av uppväxten och miljön individen lever i (Olsson 
u.å.). 
 
1.3 problemformulering  
Verlvet, Lammertyn, Broekaert & Derluyn (2014) lyfter i deras studie att upplever 
ensamkommande ungdomar ytterligare stressfaktorer i vardagen ökar risken markant till 
att ungdomarna utvecklar psykisk ohälsa. Gymnasielagen är en lag som framställer 
ytterligare stressmoment för de ensamkommande ungdomar med tanke på de krav lagen 
ställer. Detta gör att arbetet med målgruppen är av betydelse då främjandet av den 
psykiska hälsan landar i knät på socialarbetarna. Det är därför av värde att undersöka hur 
socialarbetare arbetar med målgruppen samt deras upplevelser av ungdomarnas psykiska 
hälsa. Den tidigare forskningen har fokuserat på vilka faktorer som bidrar till att 
målgruppens stress ökar och därmed gör gruppen mer sårbar för psykiska hälsoproblem. 
Socialarbetares upplevelser och arbete med ungdomars psykiska ohälsa som omfattas av 
gymnasielagen har varit svårt att hitta forskning kring. Med upplevelser menar vi 
socialarbetares erfarenheter kring målgruppens psykiska ohälsa. Studien blir därför 
värdefull för socialt arbete mot bakgrund av att det bidrar med kunskap gällande 
ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. 
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1.4 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka socialarbetares upplevelser av ensamkommande 
ungdomars psykiska ohälsa och arbetet med målgruppen. Detta för att öka kunskapen 
gällande målgruppens psykiska ohälsa och socialarbetarnas arbete kring området.  
  

- Hur beskriver socialarbetarna att de arbetar med ensamkommande ungdomars 
psykiska ohälsa i relation till gymnasielagen?  

- Vilka risker och möjligheter med gymnasielagen diskuterar socialarbetarna i 
deras yrkesroll för de ensamkommande ungdomarna?  

- Vilken betydelse menar socialarbetarna att gymnasielagen har för 
ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa?  

 

1.5 Gymnasielagens bakgrund   
Gymnasielagen beslutades tredje maj 2017 av riksdagen då regeringens lagförslag 
godkändes. Sveriges kommuner och migrationsverket hade stora påfrestningar i samband 
med flyktingkrisen 2015 (Riksdagen 2017). Detta ledde till längre handläggningstider än 
förväntat vilket gjorde att riksdagen införde en ny lag som kallades “den tillfälliga lagen”. 
Många ungdomar hade hunnit bli myndiga under handläggningstiden (Riksdagen 2017; 
Regeringen 2017). Lagen omöjliggjorde i princip för individer att få permanent 
uppehållstillstånd, istället beviljades tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den tillfälliga 
lagen innebär att det tidsbegränsade kan övergå till ett permanent uppehållstillstånd om 
individen kan försörja sig genom arbete eller annan näringsverksamhet. För att motverka 
att studierna bortprioriteras infördes gymnasielagen (Riksdagen 2017). 
 
Syftet med gymnasielagen är att motivera ungdomarna att fullfölja sin 
gymnasieutbildning istället för att börja arbeta enligt Riksdagen (2017). Lagens uppkomst 
handlar om att de ungdomar som studerar på gymnasial nivå och sköter sina studier ska 
ha en chans till att få förlängt uppehållstillstånd. Ungdomar får därav chansen att slutföra 
sin gymnasieutbildning trots den tillfälliga lagens begränsningar. Regeringen menar att 
gymnasieutbildning är både värdefull för arbetsmarknaden samt den enskilde själv 
(Riksdagen 2017).  
 
1.6 Gymnasielagens eventuella konsekvenser 
Sedan lagens uppkomst har den fått motstå kritik menar Sveriges kommun och landsting 
(SKL) ordförande Knape (2019). Kritiken lagen har fått motstå är bred och innefattar en 
rad olika anmärkningar. Regelverket som innefattar gymnasielagen är komplext och 
osäkerheten är fortfarande stor kring tolkningen av lagen. Detta innebär att skolpersonal, 
ungdomar och studie- och yrkesvägledare inte får den vägledning och stöd de behöver 
vilket kan vara avgörande för ungdomarna att stanna i Sverige. Stort ansvar ligger hos 
lärare och skolpersonal eftersom närvarorapportering och betygsättning kan avgöra om 
ungdomarna blir beviljade uppehållstillstånd. Vidare problematiserar Knape (2019) lagen 
och menar på att ungdomarna har svårigheter att slutföra utbildningen på grund av 
bristande kunskaper i det svenska språket.  
 
Rapporter från skolverksamheter har även uttryckt att de ser en utbredd psykisk ohälsa 
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bland ungdomarna som gör att de är i behov av betydande stöd menar Knape (2019). 
Kraven som ställts på ungdomarna problematiseras också då de innebär att de efter 
avslutad utbildning har sex månader på sig att finna en varaktig anställning. Enligt 
migrationsverkets bedömning behöver individen ha en tidsbegränsad eller 
tillsvidareanställning som varar minst två år efter uppehållstillståndsbeslutet vilket är 
problematiskt då det är sällsynt att detta sker (Knape 2019). 
  

2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som presenteras avser att bidra med en förståelse av det aktuella 
ämnet. Med tanke på att gymnasielagen är en relativ ny lag har det varit svårt att hitta 
tidigare forskning om denna specifika målgrupp. I detta kapitel kommer den tidigare 
forskningen redogöras utifrån olika teman. Dessa teman är “psykisk ohälsa relaterat till 
flykt och asylprocess”, “vardagliga stressfaktorer”, “sysselsättning och diskrimineringens 
påverkan på psykiska hälsan” och “arbete med ensamkommande ungdomar som riskerar 
utvisning”. 
 
Sökorden “mental illnes” “mental health” “immigrant” “refugees” “unaccompanied 
refugees” har använts i olika sammansättningar, på både svenska och engelska, för att 
hitta passande forskning på webbsidorna SwePub och Social services abstracts.  
 

2.1 Psykisk ohälsa relaterat till flykt och asylprocess 
I detta avsnitt ska flykt och asylprocessens påverkan på ensamkommande ungdomars 
psykiska ohälsa skildras. Saknaden av målgruppens familj och anhöriga skall också 
presenteras då även det är en bidragande faktor till att ungdomarna löper större risk för 
psykisk ohälsa. Dessa aspekter är relevanta för studien för att påvisa vad ungdomarna 
tidigare upplevt då gymnasielagen riskerar att förlänga denna upplevelse.  
 
Siedel och James (2019) beskriver i sin vetenskapliga artikel utmaningar 
ensamkommande ungdomar stöter på i vardagen som invånare i Sverige. I samband med 
flyktingvågen uppkom svårigheter att förse boenden till de ensamkommande ungdomarna 
då behovet var oväntat stort. Det var även brist på personal som skulle behandla 
asylärendena. Ungdomars väntan på besked om uppehållstillstånd beskrivs som en av de 
största faktorerna för oro och bekymmer (Siedel & James 2019).  
 
Manhica (2017) problematiserar också asylprocessen som en faktor till att ungdomars 
psykiska ohälsa kan öka. Utöver lång och oviss väntan på besked gällande 
uppehållstillstånd har även många upplevt långa och riskfyllda resor på vägen till det nya 
landet. Detta kan leda till traumatiska upplevelser för ungdomarna, vilket i samband med 
den långa asylprocessen kan medföra psykiska hälsoproblem (Manhica 2017). Hjern 
(2012) beskriver liknande svårigheter men nämner även att människor som har flytt från 
deras hemland nästan alltid upplevt långa perioder av stress innan de slutligen beslutade 
att fly landet. Att fly från sitt hemland innebär upplevelser av hot och uppoffringar där 
många familjer delar på sig och förblir separerade under längre perioder (Hjern 2012).  
 
Både Manhica (2017) och Hjern (2012) diskuterar vidare anhörigas betydelse för 
ungdomarnas psykiska hälsa. Det är viktigt att få stöd av familj och vänner i sina första år 
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i det nya landet. Etableringen av nya kontakter med individer med liknande bakgrund och 
etnicitet är också av betydelse för att främja den psykiska hälsan menar Hjern (2012). 
Ensamkommande ungdomars saknad av föräldrar och familj kan göra att de inte har lika 
starka försvarsmekanismer att kunna hantera trauma och stressorer ifrån 
migrationsprocessen. Till följd av den psykiska ohälsan är missbruk något 
ensamkommande ungdomar är extra sårbara för på grund av att de saknar det emotionella 
stödet av anhöriga (Manhica 2017).  
 
Manhica (2017) och Hjern (2012) belyser ovan den roll familj och vänner har för 
främjandet av ungdomarnas psykiska hälsa. Som tidigare nämnts betraktas ungdomar som 
omfattas av gymnasielagen som vuxna och inkluderas därför inte i socialtjänstens 
skyddsnät för ungdomar. Risken är att ungdomars ångest, stress och oro kan öka eftersom 
de befinner sig ensamma utan familj, vänner eller andra vuxna människor som de behöver 
i sina liv (Hjern 2012; Manhica 2017).  
 
Forskningen som belyses ovan är relevant för studien då den lyfter att väntan på besked 
och oron ifall ungdomen kommer inneha ett permanent uppehållstillstånd är den största 
faktorn till att ungdomarna utvecklar psykisk ohälsa. Gymnasielagen riskerar att förlänga 
deras oro eftersom det är tillfälliga uppehållstillstånd som tillämpas. Studierna som 
uppmärksammats under detta tema är även relevant eftersom de påvisar att ungdomarna 
är i behov av sin familj, stöd och omsorg för att inte utveckla psykisk ohälsa. Många av 
de ungdomar som omfattas av gymnasielagen är ensamkommande ungdomar som inte får 
stöd och omsorg från socialtjänsten och risker därmed att känna oro, ångest och stress 
eftersom de kan känna sig ensamma.  
 
2.2 Vardagliga stressfaktorer  
Under detta tema kommer forskningen synliggöra att ensamkommande ungdomar har 
flera stressfaktorer i vardagen än inrikesfödda, utöver de trauman de bär med sig. 
Forskningen kommer även påpeka att denna målgrupp är extra sårbara vid ökade 
stressfaktorer i vardagen.  
 
Keles m.fl. (2016) beskriver att målgruppens svårigheter i vardagen i ett längre perspektiv 
kan leda till att det upplevs någon form av psykisk ohälsa. Studien menar att det inte 
tagits någon större hänsyn till de utmaningar och svårigheter målgruppen får efter att dem 
bosatt sig i det nya landet. Svårigheterna som lyfts i studien delas upp i två olika 
kategorier. Den första kategorin grundar sig i de vardagliga svårigheterna som alla 
ungdomar har. Exempel på dessa faktorer är svårigheter i de vardagliga aktiviteterna, i 
skolan, relationen till ungdomens föräldrar eller andra familjemedlemmar. Andra 
kategorin berör svårigheter som förekommer i sammanhanget att vara immigrant. 
Svårigheterna som förekommer i denna kontext är upplevelsen av diskriminering. Även 
kulturkonflikter och svårigheter med att förstå och integrera sig i samhället är exempel på 
svårigheter (Keles m.fl. 2016).  
 
Vervilet m.fl. (2014) lyfter i sin studie liknande diskussioner som grundar sig i att följa 
ensamkommande ungdomar under en period på 18 månader. Diskussionerna som lyfts 
fram i resultatet är att de ensamkommande ungdomarnas psykiska hälsa påverkats av 
tidigare traumatiska upplevelser. Resultatet visade vidare på att de dagliga 
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stressfaktorerna ökade desto längre tid de ensamkommande ungdomarna varit bosatta i 
landet. De dagliga stressfaktorerna är enligt studien den största faktorn till att 
ungdomarna riskerar att uppleva psykisk ohälsa. Om ungdomarna upplevde fler 
stressfaktorer ökade risken att utveckla psykiska problem. På grund av alla vardagliga 
stressfaktorer målgruppen upplever ökar vikten av att socialarbetare och politiker arbetar 
för att minska dessa faktorer eftersom att det annars finns en risk att ungdomarna 
utvecklar psykiska hälsoproblem (Vervilet m.fl 2016).  
 
De vardagliga stressfaktorernas påverkan på den psykiska hälsan tar även Keles m.fl. 
(2016) upp. De vardagliga svårigheterna beskrivs påverka ungdomarnas 
hanteringssystem. Detta kan innebära att ensamkommande ungdomar löper större risk för 
psykisk ohälsa, eftersom ungdomarna är omgivna av olika typer av stressfaktorer utöver 
trauman de bär med sig (Keles m.fl. 2016). Att ungdomar löper större risk av att drabbas 
av psykisk ohälsa och att därmed vara i större behov av psykiatrisk vård förklarar även 
Manhica (2017). Författaren menar att ensamkommande ungdomar löper större risk att tas 
in på psykiatrisk vård jämfört med inrikesfödda. Det kan vara inom exempelvis 
tvångsvård, sluten vård eller öppenvård (Manhica 2017).  
 
Andra faktorer som Vervilet m.fl. (2016) menar kan påverka ensamkommande 
ungdomarnas stressnivå är svårigheter med att upprätthålla vänskapliga relationer samt 
relationer till vuxna människor. Oro över deras åldersbedömning och saknaden av bostad 
är ytterligare faktorer som påverkar de dagliga stressfaktorerna, vilket i sin tur kan leda 
till psykiska hälsoproblem. Paralleller till det som beskrivs kan dras till det ansvar 
ungdomarna tar till följd av gymnasielagen. Att de behöver ordna boende själva i ett land 
de är relativt nya i, är ett exempel på att målgruppen har flera stressfaktorer. 
  
Kunskapen kring att vardagliga stressfaktorer är betydande för ensamkommande 
ungdomars psykiska hälsa är av vikt för denna studie. Den forskning som lyfts ovan visar 
att om ungdomarna får ökade stressfaktorer i vardagen ökar risken för psykisk ohälsa. 
Ungdomarna som omfattas av gymnasielagen ska ordna boende på egen hand, har krav på 
att slutföra gymnasiestudierna med godkända betyg samt att de ska sköta sin ekonomi 
själva. Detta är exempel på stressfaktorer ungdomarna har i sin vardag utöver de som 
författarna belyser som vardagliga stressfaktorer. 
 
2.3 Sysselsättning och diskrimineringens påverkan på psykiska hälsan 
Nedan följer en presentation av svårigheter målgruppen kan ha vid sökandet av ett 
stadigvarande arbete efter deras gymnasiestudier. Svårigheterna kan vara diskriminering 
och varierande humankapital bland ungdomarna, vilket i sin tur kan ha en inverkan på 
målgruppens psykiska hälsa.  
  
Celikaksoy och Wadensjö (2017) skildrar i sin vetenskapliga artikel ensamkommande 
ungdomars väg till arbetsmarknad och utbildning i Sverige. Ungdomarna kommer ifrån 
länder som härjats av inbördeskrig och förföljelse av olika grupper. Flyktens påverkan 
samt traumatiska händelser kan leda till i vissa fall psykiska problem. Somliga har redan 
under en längre tid varit flyktingar i ett annat land men har därefter behövt fortsätta fly 
som exempelvis afghanska flyktingar i Iran. Artikeln beskriver att de med svensk 
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bakgrund är mer frekvent sysselsatta än de ensamkommande ungdomarna (Celikasoy & 
Wadensjö 2017). 
 
Manhica (2017) lyfter vikten av att vara sysselsatt för den psykiska hälsan. Exempelvis är 
arbetsanställning grundläggande eftersom det kan påverka många aspekter av livet. Inte 
bara utifrån den ekonomiska synvinkeln, utan att det även kan underlätta integrationen för 
de ensamkommande ungdomarna och därmed den psykiska hälsan. Artikeln skildrar även 
att ensamkommande ungdomar har svårare än inrikesfödda att bibehålla ett sunt arbete 
med bra arbetsvillkor. De löper större risk att vara arbetssökande och att ha sämre 
inkomst vilket kan medföra en risk att hamna i psykisk ohälsa. Detta på grund av att de 
har sämre humankapital och riskerar till att diskrimineras av andra medarbetare (Manhica 
2017).  
 
Celikaksoy & Wadensjö (2017) lyfter liknande diskussioner och menar att ungdomars 
sysselsättning har en påverkan på den psykiska hälsan. Till skillnad från Manhicas (2017) 
studie problematiserar författarna även att det finns en skillnad i utbildning mellan de 
ensamkommande ungdomar som fyllt 20 och de ungdomar med svensk bakgrund. Färre 
ensamkommande ungdomar studerar än de ungdomar med svensk bakgrund skriver 
Celikaksoy & Wadensjö (2017). Detta i sin tur kan påverka ungdomarnas grad av 
sysselsättning. Gymnasielagens krav att hitta ett stadigvarande arbete inom sex månader 
efter sina gymnasiestudier kan ifrågasättas av anledning av det som beskrivs ovan. Sämre 
humankapital och diskrimineringens påverkan på arbetsplatser kan påverka 
ensamkommande ungdomars psykiska hälsa. Detta nämner Celikaksoy & Wadensjö 
(2017) eftersom chansen att få ett arbete ökar desto längre tid spenderad i Sverige. En 
ungdom som tidigare kommit till Sverige har fått mer nätverk i Sverige, fått lära sig 
språket bättre, fått flera års utbildning i det svenska skolsystemet vilket kan kopplas till 
det nämnda humankapitalet.  
 
Utöver sysselsättningens påverkan på psykiska hälsan nämner Manhica (2017) att det 
finns ett samband mellan psykisk ohälsa och vilken rättslig status ensamkommande 
ungdomar har. Ungdomarnas livssituation kan förbättras eftersom de har större chans att 
exempelvis planera sina liv, förbättra språket och utnyttja jobb och studiemöjligheter om 
de exempelvis har permanent uppehållstillstånd (Manhica 2017).  
 
Manhica (2017) beskriver diskrimineringens roll i att ensamkommande ungdomars 
psykiska hälsa löper större risk att försämras. Vervilet m.fl. (2014) förklarar likaså 
diskrimineringens innebörd för ensamkommande ungdomar. Författarna menar att 
diskriminering är en stor faktor till att ensamkommande ungdomar i större omfattning 
löper risk att utveckla psykiska problem som exempelvis ångest.  
 
Hjern (2012) diskuterar också diskrimineringens betydelse och menar att diskriminering 
har en direkt påverkan på en individs hälsa. Risken med att uppleva diskriminering är att 
kronisk stress kan utvecklas som i sin tur kan leda till psykos. Diskriminering kan även 
påverka individernas sociala faktorer och därmed livsvillkor genom att diskrimineringen 
leder till låga inkomster och att de berörda lever i utsatta bostadsområden (Hjern 2012).  
 

7(36) 
 



  

Gymnasielagen ställer krav på ungdomarna att de ska finna ett stadigvarande arbete inom 
sex månader efter de avslutat sina studier. Artiklarna och avhandlingen under 
ovanstående tema visar att målgruppens väg till ett stadigvarande arbete är problematiskt. 
Det som problematiseras för ungdomarna är att de kommer från olika bakgrunder, vilket 
innebär att deras humankapital är olika och i regel sämre än inrikesfödda. De riskerar 
även i större grad att diskrimineras i samhället vilket påverkar deras psykiska hälsa. 
Utifrån de nämnda faktorerna blir socialarbetares arbete med och deras upplevelser av 
målgruppens psykiska ohälsa av betydelse.  
 
2.4 Arbete med ensamkommande ungdomar som riskerar utvisning  
Till skillnad från den forskning som tidigare diskuterats kommer det under detta tema 
uppmärksammas vikten av socialarbetares arbete med ensamkommande ungdomar som 
riskerar utvisning. Artikelns resonemang är användbart till studien eftersom 
ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen riskerar att utvisas ifall de 
inte uppfyller de krav som lagen ställer. 
 
Wright (2014) menar att det ofta inom socialt arbete uppstår konflikter mellan statlig 
lagstiftning och den etik samt värderingar som omfattas av socialt arbete. Författaren 
beskriver att tanken på att återvända till sitt hemland är smärtsam för de ensamkommande 
ungdomarna. Hemlandet är ett land som ungdomarna flytt från och deras rädsla av att blir 
arresterade eller mördade är stor och oföränderlig. Med bakgrund till detta kan det gå 
emot socialarbetares etik och värderingar att ungdomarna utvisas. Författaren menar att 
vid mötet med ungdomen som riskerar att utvisas kan socialarbetaren hamna i ett 
dilemma eftersom socialarbetaren tvingas arbetar med något som hen inte menar är 
ungdomens bästa (Wright 2014).  
  
Fortsättningsvis förklarar författaren att om den professionella på bästa sätt ska arbeta 
med ungdomen krävs det att personerna skapar en positiv relation med varandra (Wright 
2014). Det krävs även att socialarbetaren accepterar och följer beslutet som 
migrationsverket fattat för att på bästa möjliga sätt arbeta med ungdomen och 
motivationen. Socialarbetaren besitter kunskap och färdigheter inom området men präglas 
även av sina egna värderingar. Med hjälp av dessa verktyg förväntas socialarbetaren 
genomföra ett arbete som står till individens och samhällets bästa (Wright 2014).  
  
För att möjliggöra bästa möjliga hjälp för ungdomen beskriver Wright (2014) att 
socialarbetaren bör identifiera ungdomens mål och kartlägga en tydlig väg till 
självständighet. De ensamkommande ungdomarna bör uppmuntras till att styra planen 
men med stöd av socialarbetaren genom att finna sätt att uppfylla målen på. Planen bör 
innefatta utbildning/sysselsättning, framtida boende, boendefärdigheter, ekonomi samt 
relationer med familj och vänner. Vidare ska planen omfatta olika sorters utfall som 
ungdomen kan stöta på. Kommer exempelvis ungdomen stanna i det aktuella landet eller 
kommer ungdomen utvisas. Målet med detta arbete är att ungdomen ska få en verklig 
förståelse av processen av att både stanna i landet och av utvisningen (Wright 2014).  
  
Fortsättningsvis är det viktigt att interventionerna med de ensamkommande ungdomarna 
sker i ett tidigt skede menar Wright (2014). Får ungdomarna en detaljerad information 
tidigt, ökar tiden för ungdomarna att reflektera och ta in de alternativ som finns 
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tillgängliga. Att arbeta nära ungdomarna i ett partnerskap ökar möjligheterna för 
ungdomarna själva att se sina egna behov. Det är även viktigt att socialarbetaren kan 
slussa de ensamkommande ungdomarna vidare för att de ska kunna få specialisthjälp. 
Genom att arbeta på detta sätt får ungdomarna ta del av olika professioner och deras 
kunskap. Slutligen menar Wright (2014) att denna typ av arbetssätt ökar ungdomarnas 
roll i deras framtidsplanering och erbjuder socialarbetaren att bidra med bästa möjliga 
stöd. 
 

3. Teori och begrepp 
I denna studie har teorierna socialkonstruktivism och stigma används. Inom teorierna har 
vi valt begrepp som hjälpt oss analysera det empiriska materialet. Dessa är objektifiering, 
internalisering ifrån socialkonstruktivismen samt skam och stigma ifrån Goffmans 
stigmateori.  
 
3.1 Socialkonstruktivismen  
Användandet av socialkonstruktivismen som teori grundar sig i att teorin framhäver en 
förståelse i hur kunskap konstrueras. Socialkonstruktivismen menar att kunskap 
konstrueras genom att individer samspelar med varandra. Socialarbetarna möter de 
ensamkommande ungdomarna i deras arbete vilket innebär att parterna samspelar. Teorin 
understryker även hur en individ övertar den aktuella sociala verklighet som hen befinner 
sig i samt vilka svårigheter som framkommer av övertagandet. Detta möjliggör att studien 
kan ge en förståelse för socialarbetarnas arbetsmetoder, gymnasielagens risker och 
möjlighet och till sista gymnasielagens betydelse för ungdomarnas psykiska ohälsa enligt 
socialarbetarna. Valet av denna teori grundas även ifrån den tidigare forskningen. I den 
tidigare forskningen beskrivs det hur asylprocessen varit en faktor till att ungdomarna kan 
ha utvecklat psykisk ohälsa. Asylprocessen är en del av att ta över den aktuella sociala 
verklighet ungdomen befinner sig i, likväl är ungdomarnas tid som omfattas av 
gymnasielagen även en process i att överta den nya sociala verkligheten. Processens 
svårigheter, utmaningar och möjligheter kan förstås med hjälp av socialkonstruktivismen. 
Utifrån socialkonstruktivismen kommer begreppen objektifiering och internalisering att 
skildras för att sedan användas i studiens analys. För att skapa tydlighet kommer först 
socialkonstruktivismen beskrivas och därefter de utvalda begreppen.  
 
Socialkonstruktivismen menar att kunskap grundar sig i språklig social interaktion. All 
kunskap framställs i ett intersubjektivt sammanhang, vilket innebär att flera individer 
delar liknande uppfattningar. Den språkliga interaktionen skapar relationer mellan individ 
och individ men även mellan individen och samhället. Via dessa konstruktioner skapar 
individen sin verklighetsuppfattning samt sin självförståelse. Teorin menar att kunskapen 
konstrueras i språkliga relationer i sociala sammanhang (Thomassen 2007). Wennerberg 
(2010) framhäver ytterligare att kunskapen påverkas av vilket samhälle och vilken 
tidsanda individen befinner sig i.  
 
Wenneberg (2010) påpekar vidare att socialkonstruktivismen förklarar individers sociala 
verklighetsuppfattning genom att den konstruerats av olika konstruktioner som skapats 
över tid och rum. Teorin kan användas för att analysera individers olika beteendemönster 
samt analysera individers livssituation. Exempelvis om en person gråter upplever hen 
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sorg vilket de flesta kan uppleva som naturligt. Därför kan denna sociala handling ses 
som bestämd av naturen. Socialkonstruktivismen utmanar denna typ av påstående och 
menar att det är konstruerat genom individernas samspel mellan varandra. Argumentet för 
att handlingen är socialt konstruerad grundar sig i att sorg hanteras annorlunda utifrån 
olika kulturer (Wenneberg 2010).  
 
Berger och Luckmann (2011) menar att vardagslivet formas efter individers tolkningar av 
meningsfulla sammanhang. Det är genom individers tolkningar av meningsfulla 
sammanhang som hen upplever den andres subjektiva känslor och tankar. Begreppen 
objektifiering och internalisering är två begrepp författarna använder sig utav för att 
förklara och förstå individers vardagsliv. Människan kan genom handlingar och 
erfarenheter konstruera och känneteckna den sociala verkligheten. Fysiska uttryck och 
aktiviteter kan spegla människors subjektiva känslor. Skriker exempelvis en människa 
kan det spegla en känsla av vrede eller smärtor. Detta gör individen i samspel med 
varandra och definieras som objektifiering (Berger & Luckmann 2011).  
 
Begreppet internalisering förklarar hur människan socialiserar sig med samhället (Berger 
& Luckmann 2011). Författarna menar att begreppet förklarar hur en människa upplever 
och tolkar en annan individs objektiva händelse där denna händelse uttrycker en form av 
mening, det vill säga en subjektiv känsla. Denna subjektiva känsla blir sedan subjektivt 
meningsfull för en själv genom de upplevelser och tolkningar individen själv gör. 
Fortsättningsvis menar författarna att människan inte skapar den sociala verkligheten utan 
människan tar över den sociala verkligheten som redan finns. Individer som delar samma 
sociala verklighet definierar gemensamma situationer som ömsesidiga då vi tar del av 
varandras tillvaro. Detta görs genom socialisation (Berger & Luckmann 2011).  
 
Berger och Luckmann (2011) förklarar att det finns två typer av socialisation. Den första 
är den primära socialisation och den andra är den sekundära socialisationen. I denna 
studie kommer den sekundära socialisationen att användas och därför presenteras. Den 
sekundära socialisationen förklaras som varje följande process en individ har in i ett nytt 
samhälles objektiva värld (Berger & Luckmann 2011). Sekundär socialisation kräver inte 
känslomässiga band men kan upplevas som problematisk då individen ej kan identifiera 
sig med de normer och värderingar som speglar den nya verkligheten. Individen övertar 
här den nya världsbilden och inte bara dess normer och värderingar. Övertagande av den 
nya världsbilden kan vara mer eller mindre problematisk eftersom den nya världsbildens 
normer skiljer sig från de normer människan tidigare vuxit upp med. Avslutningsvis 
menar författarna att internalisering av samhälle, identitet och verklighet aldrig är 
fullständig (Berger & Luckmann 2011).  
 
Användandet av begreppen objektifiering och internalisering möjliggör en förståelse av 
att ensamkommande ungdomar innehar en världsbild och måste internaliseras in i det nya 
samhället. Psykiska ohälsan förstås därför inte bara som en objektiv händelse, utan även 
som subjektiv och möjliggör därför förståelsen och bakomliggande orsaker av den 
psykiska ohälsan. 
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3.2 Stigma  
I Goffmans stigmateori definieras begreppet stigma och skam. Först kommer stigmateorin 
förklaras generellt för att sedan definiera ovannämnda begrepp ur teorin. Gymnasielagen 
har gjort att målgruppen blivit en grupp som kan bli utstött av samhället. De 
ensamkommande ungdomar skiljer sig nu inte bara från inrikesfödda utan även ifrån 
gruppen ensamkommande ungdomar. Stigmateorin bidrar till förstå varför ungdomarna 
blir bemötta i samhället som de blir och vilka konsekvenser det kan få för målgruppens 
livsvillkor. Studiens tidigare forskning lyfter att ensamkommande ungdomar löper större 
risk av att drabbas av psykisk ohälsa och att deras livssituation påverkas negativt av bland 
annat diskriminering. Stigmateorin kan skapa en förståelse för hur och varför målgruppen 
kan bli utstött på grund deras psykisk ohälsa och etniska bakgrund. Genom att undersöka 
hur ungdomarna blir bemötta i samhället utifrån stigma möjliggörs en förståelse för vilka 
risker och möjligheter gymnasielagen har på ungdomarna, hur socialarbetarna arbetar 
med målgruppen och vilken betydelse lagen anses ha för ungdomarnas psykisk ohälsa.  
 
Goffmans (2011) stigmateori menar att i varje samhälle delas människor upp i olika 
kategorier. I ett samhälle kategoriserar människor varandra för att enklare navigera och 
hantera olika handlingar som utförs dagligen. Inom varje samhälle finns det vissa 
beteenden eller egenskaper som anses vara onormala vilket gör att individen blir utstött 
och stigmatiserade av samhället. Samhället anser att individen är oförmögen och oduglig. 
Stigmans påverkan gör att dessa individer får utstå diskriminering av olika sort på ett 
effektivt men också oavsiktligt sätt. Detta gör att individens livsmöjligheter försämras 
(Goffman 2011).  
 
En individ kan bli stigmatiserad på tre olika sätt. Det första sättet beskriver Goffman 
(2011) som fläckar på karaktären. Stigmat beskrivs som att en individs beteende inte 
tillhör det normala i samhället, exempelvis kan det vara kriminalitet eller psykisk ohälsa. 
Det andra sättet är tribala stigman. Tribalt stigma beskrivs som ett stigma gällande ras, 
religion och nation. Detta stigma kan drabba alla familjemedlemmar och överföras till 
andra generationer. Sista stigmat rör kroppsliga missbildningar och är exempelvis ett 
funktionshinder en individ kan ha. Det sistnämnda stigmat är inte relevant för denna 
studie och kommer ej användas, utan det är dem två förstnämnda som kommer användas i 
studiens analys (Goffman 2011).  
 
Skam definieras på följande sätt enligt Goffman (2011): ursprungligen anser inte 
individerna att de är stigmatiserade när de jämför sig med individer i sin egna sociala 
kategori enligt författaren. Trots det blir individen påmind av omgivningen att hen inte 
accepteras helt oavsett vad individen uttrycker till omgivningen. Samhället påminner 
individen om dennes brister vilket gör att hen förstår att den inte lever upp till samhällets 
förväntningar. Följden av detta kan leda till att individen känner en känsla av skam 
(Goffman 2011). 
 
Författarna Karlsson, Kuusela och Rantakeisu (2013) utvecklar hur individer hanterar 
skamkänslorna. Individer som känner skam till följd av att bli stigmatiserade kan hantera 
det på olika sätt. Ett sätt som kan kopplas till ensamkommande ungdomar är dölja saker. 
Genom att dölja, som i detta fall sin psykiska ohälsa, vill ungdomen visa sin omgivning 
att den klarar av alla stressande och pressande faktorer som samhället förväntar sig av 
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dem (Karlsson, Kuusela & Rantakeisu 2013). Vidare belyser författarna betydelsen av 
sociala band för att motverka skam. Människor har ett behov av att känna sig uppskattade, 
trygga och värdefulla av omgivningen (Karlsson, Kuusela & Rantakeusiu 2013).  
 
4. Metod  
Under detta avsnitt har studiens metod och tillvägagångssätt skildrats. Vi har i denna 
studie använt en kvalitativ metod. Användandet av denna metod möjliggör framhävandet 
av socialarbetares upplevelser av ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa samt 
arbetet kring målgruppen. I detta avsnitt har dessutom urvalsmetod, datainsamlingsmetod, 
studiens genomförande, analysmetod, trovärdighet och tillförlitlighet, arbetsfördelning 
och etiska reflektioner beskrivits.  
  
4.1 Val av metod och datainsamlingsmetod  
Vi har valt att använda en kvalitativ intervjumetod till att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. En kvalitativ forskningsmetod gör det möjligt att studera 
socialarbetarnas beskrivningar, individuella erfarenheter och upplevelser vilket är det 
studien syftar till. Denna metod erbjuder även framhävandet av de sammanhang och 
omständigheter människor lever i (Yin 2018).  
 
Kvalitativa metoder kan ha olika datainsamlingsmetoder. Till denna studie har vi valt att 
använda semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen erbjuder respondenterna att samtala 
fritt kring det aktuella ämnet och begränsar inte respondenterna utifrån ett begrepp (Yin 
2013). Semistrukturerade intervjuer bidrar med en möjlighet att avgränsa intervjun och 
dess frågor (Dalen 2015). Användandet av semistrukturerade intervjuer har inneburit att 
vi använt en intervjuguide (Bilaga 3). Denna intervjuguide innehåller olika frågor utifrån 
olika teman som framställts och fungerar som ett hjälpmedel för oss. Vi har lagt stor vikt 
vid att välja frågor för att bidra till att studiens syfte och frågeställningar undersöks. 
Intervjuguiden innehåller planerade följdfrågor men det hindrar inte oss från att vara 
flexibla och ställa spontana frågor (Dalen 2015). 
 
Valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer grundar sig i att det bidrar till en 
flexibilitet där de flesta frågorna är av öppen karaktär men möjliggör dessutom 
användandet av frågor med en mer stängd form. Frågorna som vi använt oss av kan 
uppfattats av intervjupersonerna som att de går in i varandra men det är för att förtydliga 
deras svar vilket motverkar misstolkningar.  
 

4.2 Urvalsmetod  
Mot bakgrund av den komplexa problematiken ensamkommande ungdomar har som 
omfattas av gymnasielagen, har vi valt att framställa en mer samlad bild av deras 
psykiska ohälsa. Vi har därför valt att intervjua åtta socialarbetare med olika 
yrkesbefattningar inom socialt arbete. Målgruppen kommer i kontakt med en rad olika 
instanser i samhället, som på olika sätt arbetar med olika aspekter av målgruppens 
problematik. Vi började med att kontakta intervjupersoner från våra tidigare arbetsplatser 
som arbetar eller arbetat med denna målgrupp. Dessa tog vi kontakt med genom mail. 
Kuratorn och socialpedagogen kontaktades även de via mail där vi fått tag i dessa med 
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hjälp av att webbsöka på gymnasieskolornas olika program. Vi sökte efter 
introduktionsprogrammet eftersom många ur målgruppen studerar den inriktningen. 
Därefter kollade vi upp elevhälsoteamet och mailade den kurator som hade ansvar för det 
tidigare nämnda programmet. 
 
Det som ovan nämnts beskriver Dalen (2015) som grundat urval. Detta innebär att urvalet 
grundar sig i det empiriska materialet som behövs för att undersöka socialarbetarnas 
upplevelser. Yin (2018) beskriver denna metod som ett avsiktligt urval och menar att 
urvalet grundar sig i att använda de personer som är mest relevant för studien. 
Utgångspunkten för analysen blir därför intervjudeltagarmas egna upplevelser. 
Författaren beskriver att avsiktligt urval eller grundat urval har som mål att framhäva 
bredast möjliga spektrum. Intervjuerna ska bidra med olika infallsvinklar och en mer 
samlad bild av målgruppens psykiska ohälsa. Detta är något vi strävat efter i vår studie 
och därför har vi valt att intervjua socialarbetare med olika yrkesbefattningar (Yin 2018).  
 
Vidare använde vi även ett snöbollsurval eftersom målgruppen är relativt ny i samhället 
och därför var det svårt att hitta socialarbetare som arbetar med ungdomarna. Vi mailade 
chefen för placeringar av ensamkommande ungdomar inom socialtjänsten för att 
därigenom få tips på relevanta intervjupersoner. Vi fick till svar av chefen 
kontaktuppgifter till två personer som arbetar på ett ideellt boende samt till en person som 
varit samordnare på ett annat boende för ensamkommande ungdomar som omfattas av 
gymnasielagen. Med snöbollsurval menar Yin (2018) att en person, i detta fall 
enhetschefen, slussar oss vidare till nya relevanta intervjupersoner. När kontakt togs med 
denna chef var förhoppningarna att hen skulle besitta relevant information som skulle 
gynna denna studie genom att hänvisa oss till lämpliga intervjupersoner. Denna typ av 
tillvägagångssätt benämns som ändamålsenligt skäl (Yin 2018).  
  
4.2.1 Presentation av intervjudeltagarna  
Vi har intervjuat en kurator samt en specialpedagog från skolvärlden eftersom de arbetar 
nära målgruppens skolmiljö. Ensamkommande ungdomar som omfattas av 
gymnasielagen har som krav att klara sin skolgång vilket gör dessa socialarbetare 
relevanta för studien. Vi har dessutom intervjuat två socialsekreterare med inriktning på 
arbetsmarknaden som i studiens resultat kommer benämnas som arbetscoacher. Deras 
arbete är att kartlägga ungdomen och hjälpa hen att följa den plan som medföljer med 
biståndet för att därmed stå till arbetsmarknadens förfogande.  
 

Vi har även intervjuat en socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som arbetade 
specifikt med ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Hens 
arbetsuppgifter var att utreda ifall individerna var berättigade ekonomiskt bistånd. Att 
kartlägga en individ är en grund i socialsekreterarens utredning och därför behövs 
ungdomens psykiska hälsa tas i hänsyn. Vi har dessutom intervjuat en samordnare på ett 
boende för ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Hen hade som 
uppgift att både ha ansvar i organisatoriska frågor i boendet samt vara till vardagligt stöd 
för ungdomarna. I studiens resultat kommer hen benämnas som samordnare 1.  
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Avslutningsvis intervjuade vi två personer som arbetade på ett ideellt boende i en av 
kommunerna som socialtjänsten finansierade. En av socialarbetarna är samordnare för 
boendet medan den andra är ungdomspedagog. På boendet bor endast ensamkommande 
ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Deras arbetsuppgifter var till största del att 
finnas där och stötta ungdomarna i deras vardag. Samordnare i detta boendet kommer 
benämnas som samordnare 2.  
 
4.3 Tillvägagångssätt 
Alla intervjudeltagare har fått ta del av vårt informationsbrev (bilaga 1). Genom 
informationsbrevet har intervjudeltagaren fått ta del av information kring ämnet samt 
deras deltagande. Inför varje intervju har respondenten dessutom fått läsa och skriva på 
ett samtyckesbrev (bilaga 2). Vi frågade även varje respondent ifall vi fick spela in 
intervjun då det underlättar den transkriberingen som kommer göras efter intervjuerna. 
Samtliga intervjudeltagarna gav sitt samtyckte till detta. Under intervjuerna lades fokus 
till att upprätthålla de frågor som finns upprättade i intervjuguiden för att intervjuerna ska 
bli så objektiva som möjligt. Följdfrågor ställdes och var av både öppen samt 
förtydligande sort. Efter intervjumaterialet transkriberats och uppsatsen blivit godkänd 
kommer ljudfilerna samt det transkriberade materialet att raderas.  
 
4.4 Analysmetod   
För att analysera det insamlade materialet har vi använt oss av tematisering. Det innebär 
att efter intervjuerna transkriberats påbörjas en kodningsprocess med målet att 
konkretisera det centrala inom varje intervju (Dalen 2015). Exempel på olika kodningar 
är begrepp eller korta meningar (Rennstam & Wästerfors 2015). Dalen (2015) menar att 
det är utifrån kodningen som skribenten får en överblick kring vad som är viktigast inom 
det transkriberade materialet. Vi valde att färgmarkera olika begrepp som var 
återkommande i intervjumaterialet. Detta genomfördes på samtliga intervjuer vilket 
skapade en begreppslista och gav oss en överblick kring det centrala inom materialet.  
 
Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar att efter materialet blivit kodat ska det delas 
upp i olika kategorier vilket ska sedan representera materialet. Kategorierna ska lyftas 
fram ytterligare ett steg menar författaren för att sedan göras om till olika teman. Den 
begreppslistan som framställdes delade vi sedan in i olika kategorier och därefter 
framställde vi tre olika teman som kommer representera studiens insamlade material. För 
att stärka att studien kommer svara på frågeställningarna, var dessa centrala i 
framhävandet av de tre teman. Därefter plockade vi fram olika citat från de olika 
respondenterna till de olika teman. Slutligen analyserades materialet med hjälp av två 
teorier och dess begrepp samt studiens tidigare forskning.  
 
4.5 Metoddiskussion  
Genomförandet av semistrukturerade intervjuer har krävt ett intensivt lyssnande för att 
uppmärksamma respondenternas svar utifrån deras egna villkor och erfarenheter. 
Metoden kräver ansträngningar för att verkligen ta in och förstå det intervjupersonerna 
vill förmedla (Yin 2013). I sin tur blir det en mental ansträngning att genomföra flera 
intervjuer på en och samma dag, därför valde vi att dela upp intervjuerna där vi 
genomförde två stycken om dagen. Vi delade även upp intervjuerna med utgångspunkt att 
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en av oss ansvarade för intervjun på förmiddagen medan den andra ansvarade för den på 
eftermiddagen. Detta gjorde att den mentala ansträngningen inte blev lika påfrestande.  
 
En kritisk synvinkel på metodvalet är att det vid intervjuer kan vara problematiskt att 
förstå vad intervjudeltagarnas påstående betyder (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015). 
Intervjudeltagarna kan exempelvis uttrycka att dem arbetar på ett visst sätt, men att de i 
praktiken inte stämmer fullt ut. En annan kritisk synpunkt med intervjuer är att 
intervjupersonernas utsagor kan tolkas olika och ha andra betydelser. Detta kan förhindras 
genom att vi båda har transkriberat materialet och medverkat vid alla intervjuer. Ett annat 
sätt till att försöka förhindra misstolkningar är att vi har diskuterat det insamlade 
materialet oss emellan för att se ifall vi fått en liknande bild av materialet. Avslutningsvis 
utgår studiens syfte och frågeställningar på att framhäva socialarbetarnas upplevelser av 
arbetet med målgruppen och deras psykiska ohälsa. Semistrukturerade intervjuer 
möjliggör framhävandet av socialarbetarnas egna upplevelser, genom att 
intervjudeltagarna med egna ord får uttrycka deras erfarenheter kring ämnet i ett relativt 
öppet klimat. Därför är metoden relevant för studien (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 
2015). 
 
4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Larsen (2007) diskuterar betydelsen av att forskaren i sin studie tar hänsyn till begreppen 
tillförlitlighet, användbarhet och trovärdighet. För att en studie ska vara trovärdig ska den 
generera liknande svar ifall den skulle genomföras av en annan forskare. Inom en 
kvalitativ studie kan detta vara en svårt eftersom intervjupersonen kan påverkas av 
sammanhanget genom att det kan tillkommit annan kunskap. En annan svårighet kan vara 
att forskarna är olika skickliga på att genomföra intervjuer (Larsen 2007). Detta har vi 
försökt motverka med hjälp av intervjuguiden eftersom alla respondenter svarar på 
samma frågor.  
 
Larsen (2007) menar att om det är fler som kodar materialet och som medverkar vid 
intervjun resulterar det i att trovärdigheten ökar. Därför har vi tagit hänsyn till detta och 
medverkat båda två vid samtliga intervjuer, vi har båda två läst det transkriberade 
materialet och kodat det tillsammans. Vi har även behandlat den insamlade datan på ett 
korrekt sätt och därav inte blandat ihop vem som sagt vad. Detta är en viktigt del för att 
studien ska nå en hög trovärdighet enligt Larsen (2007).  
 
För att en kvalitativ studie ska vara trovärdig är det av vikt att studien undersöker det 
ämne den är ämnad till att undersöka (Kvale & Brinkman 2014). Vi har i denna studie 
försökt sträva mot att studien skall varar trovärdig och därför skapat en intervjuguide 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Larsen (2007) menar också att samlar 
skribenten in data som är relevant för frågeställningarna ökar trovärdigheten i studien. 
Användandet av intervjuer tillåter oss att ändra i intervjuerna under arbetets gång. Detta 
är inget vi har behövt göra i vår studie då de svar som framkommit varit av betydelse för 
studiens syfte och frågeställningar. Intervjuer möjliggör enligt Larsen (2007) att 
respondenterna får samtala om det de betraktar som viktigt vilket är nödvändigt ifall en 
studie ska ha hög trovärdighet.  
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I vår studie har vi intervjuat åtta socialarbetare vilket gör att studiens resultat inte går att 
generalisera på grund av att det är för få deltagare (Kvale och Brinkman 2014). Studien 
kan däremot överföra kunskapen som framställs till andra adekvata situationer. Vetskapen 
kring hur gymnasielagen kan påverka målgruppens psykiska ohälsa kan överföras till 
andra målgrupper i samhället som situationen kan liknas vid. Exempelvis till de individer 
som har tillfälliga uppehållstillstånd via den tillfälliga lagen som behöver påvisa att de 
kan försörja sig på egen hand för att få ett permanent uppehållstillstånd. 
 
4.7 Arbetsfördelning   
Vi har arbetat tillsammans under denna studie. Problemformuleringen, syftet och 
frågeställningarna har vi gemensamt framställt. Tidigare forskningens artiklar har vi 
gemensamt funnit och var och en har läst samtliga artiklar. Därefter har vi plockat fram 
nyckelbegrepp som vi sedan omvandlat till fyra teman. Teorikapitlet har vi delat upp där 
Drin fokuserat på stigmateorin och Tony har lagt fokus på socialkonstruktivismen. Vi 
båda närvarade vid samtliga intervjuer. Vi delade upp intervjuerna där vi höll i fyra 
intervjuer var. Transkriberingen av intervjuerna delade vi också upp jämnt för att 
effektivisera arbetet. Metodkapitlet har vi gemensamt framställt. Tematiseringen av det 
insamlade materialet har vi både varit delaktiga i där båda läst samtliga transkriberingar 
för att sedan föra en diskussion om vilka begrepp vi finner centrala för studien. Vi har 
gemensamt skrivit studiens analys och resultat samt diskussionskapitlet. Avslutningsvis 
har vi gemensamt bearbetat studiens innehåll och text.  
 
4.8 Etiska reflektioner 
Etiska reflektioner berörs av SFS (2003:460) som handlar om etikprövning. Lagen avser 
att skydda deltagare som är med i vetenskaplig forskning, däremot täcker den inte 
forskning som görs inom högskoleutbildning. Även om vår studie är på högskolenivå har 
vi utgått ifrån vissa etiska principer. Detta för att vi behöver behandla personuppgifter på 
ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska principer vid 
utförandet av en studie och hur intervjudeltagarna innan, under och efter intervjuerna ska 
behandlas (Vetenskapsrådet 2017). Det har vi gjort utifrån begreppen tystnadsplikt och 
anonymitet. Vi har även utgått ifrån att intervjudeltagarna fått information om intervjun 
och att de gett samtycke.  
 
Innan intervjuerna har vi mailat eller ringt personerna som ska delta i studien där de har 
lämnat ett skriftligt eller muntligt samtycke att delta i intervjun. Därefter skickade vi ett 
samtyckesbrev som ska förtydliga intervjudeltagarnas rättigheter under intervjun. 
Exempelvis kan de avbryta intervjun eller välja att inte besvara vissa frågor. 
Informationsbrevet och samtyckesbrevet till deltagarna ska förtydliga vad studien handlar 
om samt hur informationen ska behandlas utifrån det som vetenskapsrådet (2017) 
benämner som anonymitetsprincipen.  
 
Vid anonymitet menas enligt vetenskapsrådet (2017) att intervjupersonerna som deltar 
ska vara anonyma och exempelvis inte kunnas spåras till ett visst svar. Några 
personuppgifter ska därför inte vara upprättade i studien. Detta kan kopplas till 
integritetsprincipen som är viktig att ta hänsyn till intervjudeltagarnas integritet vid 
intervjuerna. Det är även viktigt att vi har tystnadsplikt eftersom vi har intervjuat 
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socialarbetare som i sin tjänst har tystnadsplikt, vilket gör att vi som hanterar deras 
uppgifter har liknande krav på oss enligt vetenskapsrådet (2017).  
  
5. Resultat och analys  
Under detta kapitel har studiens resultat presenterats och analyserats. Resultatet 
presenteras i tre teman. De olika teman är arbetssätt, gymnasielagens konsekvenser och 
Gymnasielagens betydelse för ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa. Dessa teman 
har framställs mot bakgrund av det tematiserade materialet och de frågeställningarna som 
ligger till grund för studien. Inom varje tema följer sedan underteman där gymnasielagens 
konsekvenser har ett undertema och de andra har två. Målet är att identifiera mönster 
inom studiens empiriska material. Tidigare forskning och de valda begreppen inom 
teorierna har därefter kopplats till resultatet för att skapa en förståelse för studiens 
resultat. Den tidigare forskningen kopplas samman med vårat resultat löpande i text 
medan teorins begrepp kopplas i slutet av varje undertema för att analysera studiens 
resultat. Intervjudeltagarna kommer benämnas utifrån deras yrkesbefattning. 
Benämningen utifrån socialarbetarnas yrkesbefattningar är till för att avidentifiera 
intervjudeltagarna samt urskilja deras intervjusvar. 
 
5.1 Arbetssätt  
Avsnittet skildrar hur socialarbetarna arbetar mot psykisk ohälsa för denna målgrupp. 
Likheter och skillnader framställs i hur socialarbetare arbetar för dessa ungdomar. De två 
återkommande arbetssätten som framkom i intervjuerna med socialarbetarna var samtal 
och vägledning. Dessa arbetssätt presenteras nedan i två separata teman.  
 
5.1.1 Samtal 
Ett återkommande svar som intervjudeltagare gav var att de alla hade samtal med 
målgruppen. Samtalen kunde se olika ut beroende på vilken yrkesbefattning 
intervjudeltagaren har. Även om intervjudeltagarna har olika yrkesbefattningar kunde 
mönster uttolkas i socialarbetarnas samtal med ungdomarna. Att samtala med 
ungdomarna kan göras utifrån flera olika syften menar skolkuratorn. Samtal kan både 
vara ett stödsamtal angående ungdomens mående i nuläget, samt utifrån ett förebyggande 
syfte. Utifrån ett förebyggande syfte samtalas det kring hur ungdomen ska förhindra att 
utveckla psykisk ohälsa. Detta genom att identifiera strategier till hur ungdomen ska klara 
av sina studier samtidigt som hen motionerar och sover regelbundet. Socialpedagogen 
förklarar också vikten av en strukturerad vardag. Utöver att ungdomarna får en struktur i 
vardagen får de dessutom en möjlighet att träffa andra ungdomar av att komma till 
skolan. Socialpedagogen påpekar också betydelsen av att inte endast samtala kring 
psykisk ohälsa med ungdomarna, utan även att föra mer vardagliga samtal för att finna 
ljusglimtar i deras liv. 
 
I likhet med skolkuratorn har socialpedagogen också stödsamtal med ungdomarna där 
socialpedagogen finns där som stöd. Syftet är att visa ungdomen att det finns vuxna som 
bryr sig. Skolkuratorn förklarar också att det är viktigt att benämna att alla ungdomar kan 
må dåligt och att det är en del av livet, vilket hen beskriver på följande sätt:  
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Det är normalt att må dåligt också, det måste vi också prata om,  
för det är ingenting som glider på eller att det är toppen allting, livet är ju tufft, oavsett vilken 
ungdom som helst, så finns det motgångar eller kommer motgångar, sorger och besvikelser, och 
det behöver inte betyda att det är psykisk ohälsa utan, det är normala livet. 

 
Ett annat mönster som identifierades i socialpedagogen och skolkuratorns intervjuer är att 
ungdomarna är reserverade. Specialpedagogen berättar att ungdomarna uttrycker att det 
inte hjälper att samtala om det psykiska måendet och att de inte vill lägga sina bekymmer 
på någon annan. Skolkuratorn belyser liknande mönster och har därför en större kontakt 
med ungdomarnas mentorer än andra elever. Kontakten med mentorerna möjliggör för 
skolkuratorn att särskilja avvikande beteende hos ungdomen i ett tidigt skede. 
Beskrivningarna om svårigheterna att samtala med ungdomarna angående psykisk ohälsa 
delar även Arbetscoacherna. De förklarar det som att ungdomarna slår undan ämnet och 
förklarar att det inte är något att prata om. Vid sådana tillfällen beskriver arbetscoacherna 
betydelsen av att ställa öppna frågor och bygga ett förtroende i de enskilda samtalen för 
att få ungdomen att prata om psykisk ohälsa. 
 
Ett mönster som påvisats utifrån socialpedagogen, skolkuratorn och arbetscoacherna är 
vikten av att skapa ett förtroende med ungdomarna utifrån de olika samtalen. Denna 
centrala del återfinns i Wrights (2014) studie. Författaren förklarar att förtroende mellan 
ungdomen och socialarbetaren är betydelsefull för att socialarbetaren ska kunna 
möjliggöra det optimala stödet för ungdomen. Utifrån det mönster som påvisats och det 
Wright (2014) förklarar, menar vi att vikten av att skapa förtroende kan möjliggöra att 
ungdomarna vågar öppna upp sig om sina psykiska hälsoproblem, vilket i sin tur gör att 
socialarbetaren vet vilket stöd som är mest lämplig för ungdomen.  
  
Arbetscoacherna förklarar att de främst arbetar med kartläggningssamtal och 
uppföljningssamtal. Kartläggningssamtalen mål är att få en samlad bild över deras 
livssituation och skapa en uppfattning om vilka behov ungdomen har. Uppföljningssamtal 
sker två gånger per termin efter kartläggningssamtalet för att följa upp ungdomens 
situation. Det som arbetscoacherna framförallt undersöker i dessa samtal är hur 
skolnärvaron har varit. Dålig skolnärvaro eller indraget CSN kan vara indikatorer till att 
något inte stämmer i ungdomens vardag. Skolnärvaron samt ett indraget CSN lyfter även 
socialsekreteraren som förklarar att det är ett tecken på att ungdomens mående inte är 
optimalt. Vid sådana tillfällen berättar socialsekreteraren att hen samtalar med 
ungdomarna kring deras mående. Socialsekreteraren benämner även vikten av att finnas 
där och bry sig om ungdomen vid myndighetsbesök vilket är likt den diskussionen 
socialpedagogen och skolkuratorn tidigare fört. 
 
I kontrast till de tidigare samtalsmetoderna påpekar arbetscoacherna och 
socialsekreteraren att de arbetar med samverkansamtal, trepartssamtal och SIP-möten 
(samordnad individuell plan). Alla tre intervjudeltagare belyser vikten av att genomföra 
dessa typer av samtal då andra aktörer och professioner kan uppleva en annan bild av 
ungdomarnas psykiska mående. Samverkansmöten med exempelvis skolan eller 
sjukvården ger en mer omfattande bild där olika perspektiv lyfts fram över ungdomarnas 
psykiska hälsa. 
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Till skillnad från de övriga socialarbetarna är de enskilda samtalen mer som ett dagligt 
stöd för ungdomarna förklarar samordnarna och ungdomspedagogen. Samordnarna 
beskriver detta som att vara en mamma eller den tjatiga föräldern. Samordnare 2 
beskriver det bland annat på följande sätt “Jag kan vara där, jag kan lyssna, jag kan hålla 
om jag kan liksom vara en stöttning”. Samordnare 1 och ungdomspedagogen belyser 
också vikten av att vara inlyssnande och låta ungdomarna samtala om det dem vill 
samtala om. Detta gör samordnare 2 exempelvis genom att våga vara öppen med sina 
egna erfarenheter och därigenom visa sätt som de kan tackla motgångar på. Samtidigt 
tydliggör hen att det är viktigt att samtala kring struktur i vardagen där diskussioner kring 
sömn, mat och motion lyfts. Detta är återkommande i majoriteten av det 
intervjudeltagarna framhävt.  
 
Oavsett hur den psykiska hälsan är för ungdomarna, beskriver samordnare 1 att det är 
viktigt att få en struktur i vardagen genom att gå till skolan och på så sätt komma i andra 
tankar. Hen förklarar även att det är viktigt att samtala med ungdomarna kring hur det 
svenska samhället fungerar. Samordnare 1 säger att hen utgick från följande “jag utgick 
mycket från det som är här och nu men utgick även mycket ifrån vad är det svenska 
samhället”. Detta för att ungdomarna ska lära sig det svenska samhället.  
 
Att finnas där dagligen för ungdomarna är något centralt i ungdomspedagogen och 
samordnarnas arbete. Genom att ta promenader och alltid finnas tillgänglig på telefon 
minskar de dagliga stressfaktorerna. Detta menar dessa tre intervjudeltagare är viktigt och 
förklarar att de hela tiden försöker arbeta med att ta ansvar för de praktiska 
stressmomenten. Bland annat genom att anordna boende och se till att deras ekonomi 
fungerar. Samordnare 2 förklarar även att hen brukar följa med vid myndighetsbesök för 
att stötta ungdomen. Ungdomspedagogen berättar att hen använder sig mycket av 
motiverande samtal för att stötta ungdomarna och få de att gå till skolan. 
Ungdomspedagogen tillägger att det är viktigt att visa respekt och ha tålamod för 
ungdomarna eftersom ungdomarnas insikt till psykiska ohälsa är varierande.  
 
Ett mönster som kan urskiljas ur samordnarnas och ungdomspedagogens intervjusvar är 
att de alla arbetar med att skapa relationer med ungdomarna. Wright (2014) menar att ett 
nära arbete med ungdomar skapar ett partnerskap mellan ungdomen och socialarbetaren. 
Genom detta partnerskap möjliggör det för ungdomarna att identifiera sina behov enligt 
Wright (2014). Samordnarnas och ungdomspedagogens relationsskapande med 
ungdomarna kan framhäva det som Wright (2014) diskuterar i hans studie, och därav kan 
ungdomarna se sina egna individuella behov utifrån den stöd och hjälp socialarbetarna 
bidrar med.  
 
Att samtala är något alla intervjudeltagare har identifierat som viktigt för att främja den 
psykiska hälsan. Detta kan förstås utifrån Wenneberg (2010) som förklarar att all kunskap 
konstrueras mellan två individer och deras sociala samspel. Att samtala i olika former kan 
därför konstruerar ny kunskap för individen. De ensamkommande ungdomarna får ta del 
av ny kunskap gällande psykisk ohälsa samt att socialarbetarna får ta del av ny kunskap 
av ungdomarnas upplevelser och deras hantering av den psykiska ohälsan. Genom att ny 
kunskap har inhämtats möjliggör det för socialarbetarna att ifrågasätta tidigare använda 
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metoder, som används för att främja den psykiska hälsan. Socialarbetarna utvecklar 
samtalstekniken efter den nya informationen och kunskapen de inhämtat ifrån de 
ensamkommande ungdomarna.  
 
I likhet med Wenneberg (2010) förklarar Berger och Luckmann (2011) att genom det 
sociala samspelet upplever människor den andres subjektiva känslor och tankar. Den 
sociala verkligheten konstrueras och kännetecknas av människans handledningar och 
erfarenheter menar Berger och Luckmann (2011). Genom att socialarbetarna delar med 
sig av egna erfarenheter kring psykisk ohälsa kan därför ungdomarna få en förståelse till 
den psykiska ohälsan och konstruera en ny social verklighet. Begreppet objektifiering 
menar Berger och Luckmann (2011) hjälper människan att förstå den andre individens 
subjektiva känslor. I samtalen mellan socialarbetaren och de ensamkommande 
ungdomarna identifieras ungdomarnas objektiva handling som speglar en subjektiv 
känsla. Detta var något som intervjudeltagarna nämnde och förklarade att många av de 
ensamkommande ungdomarna försökte dölja deras psykiska ohälsa. Utifrån det som 
Berger och Luckmann (2011) diskuterat kan döljandet förstås som en objektiv handling 
vilket speglar den subjektiva känslan psykiska ohälsan. Genom detta ökar förståelsen av 
det valda arbetssättet då människan genom objektifiering kan konstruera och känneteckna 
den sociala verkligheten. 
 
Att ungdomarna väljer att dölja sin psykiska ohälsa kan även förstås utifrån begreppet 
skam. När en individ känner skam väljer hen att inte visa omvärlden det beteendemönster 
som anses vara skamligt (Goffman 2011; Karlsson, Kuusela & Rantakeisu 2013). Utifrån 
detta väljer ungdomarna att inte prata om deras psykiska mående då det för dem anses 
vara skamligt. Genom att samtala med ungdomarna kan detta motverkas då 
socialarbetarna visar ungdomarna att det är normalt att prata om sitt inre mående.  
 
Vikten av att ungdomen har bra skolnärvaro har lyfts fram av socialarbetarna mot 
bakgrund av att målgruppen ska få en strukturerad vardag. Struktur i vardagen gör att 
ungdomen träffar andra ungdomar i skolan och skapar därigenom sociala band.  Sociala 
band är viktigt för att motverka skam då det skapar meningsfullhet i deras liv enligt 
Karlsson, Kuusela och Rantakeusiu (2013). Sociala banden som de har med skolkamrater 
och skolpersonal får dem att känna sig värdefulla eftersom det kan skapa en mer 
meningsfull vardag. Det kan uttrycka sig i att ungdomar får vänner och andra individer de 
kan samtala med vilket skapar en känsla av acceptans. Det kan finnas en risk att det blir 
en omvänd effekt för målgruppen genom socialarbetarnas samtal. Goffman (2011) menar 
att det är samhället som påminner individen om att hen har ett stigma. Om 
socialarbetarnas samtal med ungdomarna ständigt rör detta ämne kan ungdomarna bli 
stigmatiserade eftersom de ständigt blir påminda att det har ett eventuellt stigma.  
 
5.1.2 Vägledning  
Ytterligare en arbetsmetod som var återkommande i majoriteten av intervjuerna var att 
arbeta med vägledning. Vägledningen kunde se ut på olika sätt men var av liknande syfte. 
Syftet var att leda ungdomarna till rätt hjälp i samhället. Ett mönster som kunde urskiljas 
var att samordnarna och ungdomspedagogen var mer involverade i deras vägledning 
tillskillnad från resterade av intervjudeltagarna. Samordnarna och ungdomspedagogen 
följde vid flera tillfällen med vid exempelvis myndighetsbesök. Samordnare 2 uttrycker 
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“men hela tiden går det ut på att slussa vidare liksom coacha till att få rätt kontakter.” 
Citatet går att härleda till vad flera intervjudeltagare nämnt i deras intervjuer. Samordnare 
2 förklarar att syftet är att framställa en långsiktig plan för ungdomen där hen kan få 
professionell hjälp. Vidare nämner samordnare 1 vikten av att vägleda. Hen förklarar att 
det var viktigt att förklara och vägleda hur det svenska samhället fungerar. Samordnare 1 
beskriver dessutom att hen hade en god kontakt med bland annat socialtjänst och skola 
om det var frågor hon hade gällande målgruppen.  
Skolkuratorn nämner att hen är en spindel i nätet och förklarar betydelsen av det på 
kommande sätt: 
 

Jag kan skicka dem vidare, man är lite spindeln i nätet och hjälper dem att på något sätt, 
förklara för dem vad dem kan få för hjälp, jätteviktigt att informera. 

 
De olika kontakterna som skolkuratorerna tog var exempelvis kontakt med socialtjänsten 
eller sjukvården ifall ungdomen behöver komma i kontakt med en psykolog. 
Arbetscoacherna och socialsekreteraren förklarar att de arbetade på ett liknande sätt. 
Myndighetspersonerna belyste arbetet med att vägleda till annan samtalskontakt som 
centralt inom deras arbete. Exempelvis svarade arbetscoach 2 att hen hjälper ungdomen 
att ta annan samtalskontakt ifall ungdomen upplever psykisk ohälsa. Utöver att informera 
om andra samtalskontakter de kan vara i behov av uttryckte socialsekreteraren ”försöka 
uppdatera dem att komma ihåg vad som gäller, vart dem kan söka hjälp och stöd 
någonstans”.  
 
Rätt vägledning är centralt för att ungdomarna på bästa sätt ska få den hjälp de behöver. 
Wright (2014) lyfter i sin studie att socialarbetare ska kartlägga ungdomens väg mot 
självständighet. Stöttning i bland annat frågor som rör boende, utbildning, ekonomi är 
viktiga i ungdomens väg mot självständighet menar Wright (2014). I intervjudeltagarnas 
olika yrkesbefattningar hjälper de ungdomarna på olika sätt mot ovannämnda exempel. 
Genom att vägleda vart de exempelvis kan få hjälp med frågor gällande boende förbereds 
ungdomarna mot självständighet. Wright (2014) nämner dessutom vikten av att kunna 
slussa vidare ungdomarna till specialisthjälp. Ingen av intervjudeltagarna arbetar 
exempelvis med behandlande samtal och därför ökar förståelsen av att kunna slussa 
ungdomarna vidare till annan professionell hjälp.  
 
Begreppet internalisering kan användas för att skapa en förståelse till vägledning som 
arbetsmetod. Berger och Luckmann (2011) använder begreppet och förklarar att 
människan tar över den sociala verklighet som redan finns och inte endast dess normer 
och värderingar. Genom socialarbetarnas vägledning till andra samhällsinstanser träffar 
de ensamkommande ungdomarna andra professioner och aktörer i samhället. Detta vidgar 
i sin tur ungdomarnas förståelse av den nya sociala verkligheten. Tar de ensamkommande 
ungdomarna över den sociala verklighet som finns kommer gemensamma situationer 
definieras som ömsesidiga. Kan de ensamkommande ungdomarna definiera situationer 
ömsesidigt som andra individer inom deras sociala verklighet underlättar det för dem att 
söka hjälp och hantera deras psykiska ohälsa. Detta sker genom en sekundär socialisation 
som kan vara problematisk på olika sätt för ungdomen då det kan vara svårt för hen att 
identifiera sig med de normer och värderingar som denna sociala verklighet identifieras 
med påpekar Berger och Luckmann (2011). Genom den vägledning ungdomarna får av 
socialarbetarna kan den problematik som sekundära socialiseringen medför motverkas. På 
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grund av att ungdomarna träffar andra professioner och aktörer i samhället och får 
därmed den hjälp det är i behov av. Målgruppen socialiserar sig även med flera individer 
på detta vis vilket underlättar övertagandet av den nya sociala verklighet de befinner sig i.  
 
5.2 Gymnasielagens konsekvenser 
Detta delkapitel presenterar socialarbetarnas upplevelser av olika risker och möjligheter 
som gymnasielagen kan ha på de ensamkommande ungdomar som omfattas av denna lag. 
Till skillnad från det första och sista huvudtemat kommer likheter och skillnader mellan 
socialarbetarnas upplevelser urskiljas beroende på vilken kommun de arbetade i. Detta för 
att olika kommuner hanterat målgruppens boendesituation olika. Arbetscoacherna och 
skolkuratorn arbetar inom samma kommun som inte har hanterat boendefrågan. 
Socialsekreteraren, socialpedagogen, samordnarna och ungdomspedagogen arbetar inom 
en annan kommun som har tillgodosett boendefrågan för målgruppen.  
 
5.2.1 Risker och möjligheter 
Arbetscoacherna nämner att en av dem största utmaningarna med gymnasielagen är att 
ungdomarna ska hantera deras boende och ekonomi på egen hand redan vid 18 års ålder. 
Detta kan i sin tur skapa en osäkerhet bland ungdomarna. Arbetscoach 2 lyfter att det är 
svårt för en ungdom i 18 årsåldern att hitta ett boende och beskriver det på nedanstående 
sätt:  
 

Det är jättesvårt att hitta bostad och en del har boende till de är 18 sen förväntas dem ordna 
boende själva och då blir det. Ah men många gånger som många blivit lurade, man flyttar in 
och man vet inte att man behöver skriva kontrakt och hyran är för hög. Ekonomi räcker inte 
heller till ah och ibland är det missbruk kopplat till det med, man drar sig åt annat för att fixa 
att betala sin hyra. 

 
Arbetscoach 2 lyfter att ungdomarna riskerar att bli lurade samt att de kan hamna i 
kriminalitet eftersom de eventuellt behöver dra sig till andra kretsar för att finansiera sitt 
boende. I och med att ungdomarna får stå i både boende och ekonomi på egen hand 
riskerar det att ungdomarna känner sig vilsna förklarar både arbetscoach 1 och 
skolkuratorn. 
 
Keles m.fl. (2016) lyfter i deras forskning att ensamkommande ungdomar har svårigheter 
i att förstå det svenska samhället. Därför är de riskerna som intervjudeltagarna lyfter kring 
att ungdomarna ska klara boendefrågan på egen hand inte av en slump. Ungdomarna 
innehar troligtvis inte den kunskap som krävs vid frågor gällande bostadsmarknaden och 
risker därför att bli lurade genom att de får för höga hyror och att de riskerar att inte få 
något hyreskontrakt.  
  
Arbetscoach 1 nämner ytterligare risker för ungdomarna och menar att framtiden 
påverkas av det du har med dig i bagaget. En liknande diskussion förde även arbetscoach 
2 som säger att ungdomarna får olika förutsättningar till att klara skolan, vilket resulterar i 
att skolresultaten kan vara väldigt varierande mellan ungdomarna. Hen förklarar vidare att 
det kan finnas medfödda begåvningssvårigheter som inte tas till hänsyn för ungdomen 
under skolgången. Skolkuratorn överensstämmer och beskriver att ungdomarna får olika 
förutsättningar på detta sätt:  
 

22(36) 
 



  

Det ger kanske något mer stress, som jag sa tidigare, stresshöjande, mer press på att klara av 
det under liksom andra omständigheter än vad vanlig ungdom att klara av gymnasiet, av allt 
vad det innebär, boende och avsaknaden av familj och allting och så ska du reda ut detta 
under en kort period, så ska du klara av väldigt mycket. 

 
Förutom att ungdomarna har olika förutsättningar och omständigheter att klara av skolan 
påverkas de genom en utökad stress. Den ökade stressen har sedan en påverkan på 
ungdomarnas motivation och inställning till skolan beskriver arbetscoach 2. Hen 
beskriver det som att många ungdomarna ställer sig frågan “varför ska jag gå i skolan om 
jag inte kommer få stanna i Sverige?”.  
 
Vidare beskriver arbetscoacherna att individens nätverk påverkar ungdomen och 
förtydligar bilden av att ungdomarna har olika förutsättningar till att klara av de kraven 
som ställs på dem. Arbetscoach 2 uttrycker att en ungdom som haft en godman eller varit 
placerad på ett familjehem har ett mer utvecklat nätverk än de som varit placerade på 
boenden, eftersom ungdomen får en närmare kontakt med vuxna som kan stötta dem även 
efter att de utgått ifrån socialtjänstens skyddsnät.  
 
Ungdomars olika förutsättningar att klara av gymnasielagens krav nämner även 
samordnarna och ungdomspedagogen och är i likhet med det ovanstående kommun har 
berört. Samordnare 1 förtydligar detta och påstår att lagen är byggd efter de ungdomar 
som är starka och har fått möjlighet att behandla sitt trauma. Samordnare 2 benämner 
situationen på liknande sätt: 
 

Om man däremot har kommit till Sverige och har haft lite mer ordnat man kanske har gått i 
skolan i sitt hemland eller i sitt grannland och kommer från någon form av medelklassfamilj 
men man ändå levde illegalt i till exempel Iran och därför har man valt att chansa på något 
bättre att komma hit då kanske man inte har med sig lika många riskfaktorer att drabbas för 
psykisk ohälsa här och då kanske man har tillgodogjort sig skolan och kunnat ta till sig det 
mycket snabbare, så man klarar liksom gymnasielagen och så får man stanna. Så den är ju lite 
elitistisk men det finns undantag på båda sidorna så klart det vet jag. Men den hjälper inte 
dem mest utsatta jag tyckte inte möjligheten stärktes för den gruppen i med lagen. 

 
Utöver de olika bakgrunders påverkan nämner samordnare 2 att det även finns en risk att 
ungdomarna utvecklar psykiska ohälsa och därmed inte klarar av lagens krav. 
Ungdomarna riskerar att utveckla detta på grund av tidigare upplevelser, samt att de redan 
fått vänta i en ovisshet i ungefär två års tid innan de fått ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
Samordnare 2 berör en liknande bild men tillägger även att det finns en risk att 
ungdomarna kraschar när verkligheten hinner ifatt dem. Ungdomarna får inte någon tid 
att behandla bakomliggande trauman och håller därför en mask för att visa att de klarar av 
de kraven som ställs.  
 
Samordnare 1 och ungdomspedagogen nämner att lagen inger hopp för ungdomarna. 
Skulle de däremot bli utvisade kan det innebära att ungdomarna fullständigt kraschar 
eftersom de hunnit bygga ett liv i Sverige. Socialsekreteraren för liknande resonemang 
och hävdar att ungdomarna kan gå under helt om de inte får stanna kvar i Sverige.  
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Förutom de risker som tagits upp belyser socialpedagogen att ungdomarnas stress ökar i 
vardagen. Hen förklarar att det inte endast är stress relaterat till skolan utan även stress till 
att de måste finna ett arbete när studierna är genomförda. Den ökade stressen resulterar i 
att många ungdomar självmedicinerar för att slappna av. Det handlar om att ta droger, 
dricka alkohol eller att inneha ett självskadebeteende. Ungdomspedagogen för liknande 
resonemang och tillägger att många ungdomar arbetar vid sidan av skolan. För de 
ungdomarna som inte lyckas få ett arbete riskerar de att känna ett misslyckande. Risker 
kopplade till ifall ungdomarna kommer finna ett arbete efter gymnasietiden är även något 
socialsekreteraren lyfter i sin intervju. Hen menar att det är inte många ungdomar som 
finner ett fast arbete 6 månader efter deras gymnasietid och därför finns det en risk att 
ungdomarna känner sig lurade.  
 
Att ungdomarnas hanteringssystem påverkas utifrån det extra stressorerna är något som 
Keles m.fl. (2016) även lyfter i deras studie. Författarna menar att ensamkommande 
ungdomar är mer sårbara för ytterligare stressmoment i deras vardag. Med bakgrund 
utifrån denna forskning är risken att ungdomarna självmedicinerar inte chockerande. 
Empirin framhäver att ungdomarna känner sig stressade för att de ska finna ett 
stadigvarande arbete sex månader efter genomförda studier. Det framhävs även att en del 
av ungdomar känner att de måste arbeta, för att i det längre perspektivet bli lovade en 
tillsvidareanställning efter studierna. Detta är exempel på ytterligare stressmoment i 
målgruppens vardag som kan leda till att deras hanteringssystem fallerar och därav finns 
risken att ungdomarna självmedicinerar för att kunna slappna av.  
 
Till skillnad från riskerna har majoriteten av socialarbetarna liknande upplevelser kring 
de möjligheter som gymnasielagen medför ungdomarna. Alla socialarbetare nämner att 
ungdomarna får en möjlighet att vara kvar i landet och studera. Ungdomspedagogen och 
socialsekreteraren förklarar att många ungdomar är glada över att få vara kvar i landet och 
studera. Utbildningen och kunskapen är något de kommer ha med sig hela livet.  
 
En annan möjlighet som lyfts fram av specialpedagogen, ungdomspedagogen och 
skolkuratorn är ungdomarnas chans att integrera sig i samhället. Ungdomspedagogen 
nämner skolan som en viktig punkt eftersom de träffar andra ungdomar. Liknande 
diskussion för socialpedagogen men berör också chansen till ett arbete som ett sätt att 
komma in i det svenska samhället. Skolkuratorn delar socialpedagogens synsätt och 
menar att ungdomarnas chans till arbete ger dem möjlighet att träffa andra ungdomar och 
därav integrera sig i samhället. Möjligheten till att studera och att komma ut till 
arbetslivet menar samordnare 2 förbereder ungdomarna för deras kommande vuxenliv. 
Avslutningssvis lyfter samtliga socialarbetare att ungdomarna får en chans till ett 
permanent uppehållstillstånd genom denna lag ifall ungdomarna klarar av de krav som 
lagen ställer. 
 
De risker som socialarbetarna identifierar kan förstås utifrån det stigmat som Goffman 
(2011) benämner som det tribala. Detta genom att de ensamkommande ungdomarna får 
andra förutsättningar att klara av sina gymnasiestudier än inrikesfödda ungdomar. 
Ensamkommande ungdomar som omfattas av gymansielagen särskiljer sig även ifrån de 
ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Exempelvis måste målgruppen tillgodose 
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sitt egna boende medan de med permanent uppehållstillstånd får det behovet tillgodosett 
av socialtjänsten. Detta synliggör att målgruppen inte endast stigmatiseras utifrån 
inrikesfödda ungdomar utan även av gruppen ensamkommande ungdomar. Därför kan de 
risker som socialarbetarna belyser förstås genom att ungdomarna blir effektivt och 
oavsiktligt diskriminerade då de tillhör en annan grupp i samhället.  
 
Lagens tillkomst handlar om att ungdomarna ska ha en chans att slutföra sin utbildning, 
eftersom det är värdefullt för både dem själva och arbetsmarknaden i framtiden 
(Riksdagen 2017). Detta är något socialarbetarna lyfter i sina intervjuer och menar att de 
får en chans att slutföra sin utbildning och därmed får en större chans att integrera sig i 
samhället. Likväl har risker som socialarbetarna nämnt ovan varit omfattande. Stressen 
över att prestera i skolan och att ungdomarna har olika förutsättningar att klara av kraven 
kan kopplas till stigmatiseringens konsekvenser av att tillhöra denna målgrupp. En del 
ungdomar riskerar dessutom att både stigmatiseras av det tribala och fläckar på karaktären 
som enligt Goffman (2011) kan vara att inneha psykisk ohälsa. De får därmed svårare 
förutsättningar att komma in i det svenska samhället, eftersom dessa ungdomar blir 
diskriminerade av två olika orsaker på ett oavsiktligt sätt.  
 
Att riskerna och möjligheterna som identifieras kan se olika ut beroende på vilken 
socialarbetare som intervjuas kan förstås genom att de personliga känslorna kan betraktas 
olika beroende på en individs upplevelser och erfarenheter (Berger & Luckmann 2011). 
De ensamkommande ungdomarna befinner sig i det författarna beskriver som den 
sekundära socialisationen. Detta innebär att ungdomarna är i en fas där de försöker förstå 
och ta över den världsbild de nu befinner sig i (Berger och Luckamann 2011). Under den 
sekundära socialisationen kan ungdomarna stöta på olika problem vilket kan förstås 
genom de risker socialarbetarna upplever kring ungdomarna. Har målgruppen någon form 
av kontaktnät blir den sekundära socialisationen enklare. Detta på grund av att det har 
möjlighet att samspela och socialisera sig med andra individer. Att ungdomarna har olika 
förutsättningar och omständigheter att klara av kraven på kan bero på att deras sekundära 
socialisation ser annorlunda ut. En del ungdomar kan exempelvis varit i Sverige under en 
längre period och därmed tagit över den aktuella världsbilden medan andra ungdomar 
precis är i starten av den sekundära socialiseringen. Ungdomarna kan även inneha olika 
gynnande bakgrundsfaktorer som möjliggör ett snabbare övertagande av den nya 
världsbilden. Exempelvis finns det ungdomar som har tidigare erfarenheter av att studera 
medan andra inte innehar denna erfarenhet. 
 
5.3 Gymnasielagens betydelse på ensamkommande ungdomars 
psykiska ohälsa  
Socialarbetarnas upplevelser av ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa i relation 
till gymnasielagen kommer framställas i detta tema. Samtliga intervjudeltagare menar att 
psykisk ohälsa utgör ett hinder i vardagen. I likhet med det första huvudtemat ska 
intervjupersonernas resultat presenteras utifrån deras yrkesbefattningar. Detta för att 
skildra likheter och skillnader i de olika socialarbetarnas upplevelser. Under temat 
kommer två underteman presenteras vilket är ”vardagslivets utmaningar” och ”vad händer 
sen”.  
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5.3.1 Vardagslivets utmaningar  
Arbetscoacherna och socialsekreteraren beskriver målgruppens utmaningar på liknande 
sätt men med vissa skillnader. Arbetscoacherna uttryckte att målgruppen upplever mycket 
stress i samband med skolresultat och frågor rörande deras boende vilket kan leda till 
psykisk ohälsa. Detta beskriver båda beror i stor del på att skolresultaten är en viktig 
faktor till att få permanent uppehållstillstånd. Arbetscoach 1 menar att de kan vara väldigt 
upprivna vid terminslut eller terminstart eftersom de känner att de inte klarar av 
skolresultaten. Arbetscoach 2 beskriver svårigheterna för ungdomarna att anordna ett 
boende. Många är folkbokförda på en adress men sover runt hos kompisar vilket kan 
påverka deras vardagsliv på ett negativt sätt.  
 
Till skillnad ifrån arbetscoacherna lyfter inte socialsekreteraren boendefrågan som en 
utmaning i ungdomarnas vardagsliv, eftersom det har blivit tillgodosett inom hens 
kommun. Socialsekreteraren berättar att hen upplever att skolan sätter en enorm press och 
stress på ungdomarna som i sin tur kan utvecklas till psykisk ohälsa. Ungdomarna 
förväntas att ha en god närvaro i skolan samtidigt som många arbetar kvällar och helger. 
Socialsekreteraren förklarar dessutom att ungdomarna inte fått någon behandling för 
deras eventuella trauman.  
 
Samordnarna och ungdomspedagogen arbetar nära ungdomarna och möter dem mer 
kontinuerligt och vardagligt. Likt arbetscoacherna och socialsekreteraren beskriver dessa 
tre att de ensamkommande ungdomarna upplever en enorm stress till deras situation. 
Stressen och pressen börjar omgående förklarar samordnare 1 och berättar att många 
ungdomar till en början var väldigt stressade då de var tvungna att komma in på en 
godkänd gymnasieutbildning. Därefter kommer pressen och stressen att klara av skolan 
för att sedan finna ett fast arbete inom 6 månader. Denna press och stress gjorde att 
många ungdomar upplevde ångest. Ungdomspedagogen förklarar en liknande bild men 
tillägger även att ungdomarna efter påbörjad gymnasieutbildning börjat söka efter 
extraarbeten. Ungdomarna gjorde detta i hopp om att bli lovade en tillsvidareanställning 
efter skolan. Ungdompedagogen utvecklar vidare att det skapade en oerhörd stress och 
gjorde att många ungdomar tillslut blev utmattade. 
 
En ungdoms chans till arbete påverkas av hur många år ungdomen har levt i Sverige 
menar Celikasoy och Wadensjös (2017). Därför kan ungdomarna känna stress och press 
av att arbeta vid sidan av studierna och ha bra skolresultat i och med att de i grunden har 
sämre humankapital och nätverk i landet än en inrikesfödd vilket gör att de har sämre 
förutsättningar till att få ett arbete. Denna stress kan resultera i att målgruppen löper större 
risk att drabbas av psykisk ohälsa eftersom sex månader kan vara en för kort tid till att 
finna ett stadigvarande arbete.  
 
Samordnare 1 berättar att hen har närvarat med ungdomarna vid ett flertal läkarbesök där 
ungdomarna inte blivit bra bemötta. Detta skapar ångest och stress hos ungdomarna då de 
inte vet var de ska vända sig. Ett liknande mönster nämner även Samordnare 2 och 
förklarar att ungdomarna inte blir bra bemötta i sjukvården. Hen påpekar att det kan göra 
skillnad om ungdomarna tar med sig någon vuxen eller går dit själva. Detta kan i sin tur 
utveckla ångest hos ungdomarna eftersom det blir annorlunda behandlade av samhällets 
instanser. Hjern (2012) och Vervilet m.fl. (2014) lyfter i deras studier att diskriminering 
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har en markant påverkan på ensamkommande ungdomars psykiska hälsa. Utifrån 
studierna blir samordnarnas beskrivelser inte överraskande utan diskrimineringens 
påverkan på ungdomarnas psykiska hälsa kan ha följt målgruppen sedan asylprocessen. 
 
Samordnare 2 nämner att ungdomarnas livssituation kan vara för påfrestande, eftersom de 
ständigt lever i press, stress och ångest. Det kan därför räcka med att ett extra 
stressmoment tillkommer så fallerar deras vardag. Samordnare 2 förklarar det på följande 
sätt: 
 

Då är det ju nästan alltid så att det här normala livet som man har det är en så pass 
ansträngning så det kommer bara sånna här kraschar, det kan ju vara att man bara kommit 
ikapp med sig själv eller det kan vara att man har fått någon lite extra stress säg från 
familjemedlem som blivit sjuk eller någonting som gjort att man orkar inte med någonting. 

 
 
Samordnare 1 skildrar en liknande bild och förklarar att en del orkar studera, och klarar 
av de krav som ställs under en period. Stressen hinner sedan ifatt ungdomarna och många 
känner då att de inte orkar studera. Ungdomspedagogen förklarar att hen också upplever 
att stressen och kraven som finns på ungdomarna tar över vilket skapar ångest. 
Ungdomarna brukar vända sig till hen för att söka efter en lösning eller sanning. 
Ungdomspedagogen förklarar det som att målgruppen vänder sig till henom för att finna 
en form av bekräftelse till att situationen kommer lösa sig. 
 
I likhet med det som ovan beskrivits upplever socialpedagogen och skolkuratorn skolans 
påverkan på stress som en faktor i målgruppens psykiska ohälsa. Det kan bli ett 
stressmoment för målgruppen att klara av studier på gymnasienivå och att göra det under 
den press som lagen medför berättar skolkuratorn. Skolpedagogen nämner också att 
målgruppen är stressade över skolresultaten och att dem är extra sårbara över oönskade 
skolresultat. Stressens påverkan förklarar hen på kommande sätt “då kanske dem inte 
klarar provet och då rasar dem och då är hela världen nattsvart och då känner en del att 
det är ingen ide, det är kört”. Utöver skolans påverkan på målgruppens psykiska ohälsa, 
förklarar skolkuratorn att boendesituationen gör målgruppen stressade och detta ihop med 
pressen från skolan påverkar dem psykiskt.  
 
Sömnsvårigheter nämner båda intervjudeltagarna som normalt förekommande för denna 
målgrupp. Många utav dem har problem att sova om nätterna och är rädda för mörkret 
menar socialpedagogen. Vidare menar hen att detta kan hämma dem i skolan eftersom de 
vänder på dygnet. Skolkuratorn berättar att många har sömnsvårigheter och att det i sin 
tur gör att skolresultatet påverkas negativt. Ett annat mönster som socialpedagogen menar 
att ungdomar påvisat är att den psykiska ohälsa kommit som en chock för dem, hen 
beskriver det på nedanstående sätt:  
 

För en del har det kommit som en chock att dem mår så dåligt, ‘varför gör jag det? Jag bor i 
Sverige nu, jag får mat och husrum, jag kan röra mig, jag behöver inte tänka på såna saker 
och varför mår jag då så dåligt och vad är det som gör att jag mår så dåligt.’ 
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Dessutom menar socialpedagogen att hen upplever att många ungdomar innehar en rädsla 
över att återvända hem. Vardagslivets svårigheter som ovan beskrivs kan förstås och 
tolkas utifrån socialkonstruktivismen. Individens sociala verklighetsuppfattning 
konstrueras av olika konstruktioner över tid och rum menar Wenneberg (2010). Detta kan 
förklara ungdomarnas upplevelser till att den psykiska ohälsan kommer som en chock för 
dem. Ungdomarna har under en längre period varit flyktingar och haft en föreställning om 
att bara de kommer till Sverige kommer allt lösa sig. Eftersom ungdomarna levt med 
denna föreställning under en längre tid har det konstruerat en sanning för deras sociala 
verklighet. För en del av ungdomarna inom denna målgrupp blev det inte som de 
förutspått och därför rubbas deras sociala verklighetsuppfattning. Rubbningen av den 
sociala verkligheten kan därför ha medfört psykisk ohälsa bland målgruppen vilket i sin 
tur kan förklara att de har sömnsvårigheter.  
 
Berger och Luckmann (2011) förklarar att individens vardagsliv konstrueras av 
individens tolkningar av meningsfulla sammanhang, vilket förekommer genom att två 
eller fler individer samspelar. Att ungdomarna inte får ett bra bemötande av sjukvården 
enligt socialarbetarna kan påverkas deras psykiska ohälsa. Detta på grund av de 
meningsfulla sammanhanget påverkas negativt eftersom ungdomarna inte upplever att de 
kan utveckla någon gemenskap med sjukvården vilket försämrar deras psykiska hälsa. 
 
Goffman (2011) menar att individer med en annan etnisk bakgrund kan bli stigmatiserad 
och därmed oavsiktligen diskriminerad. Ungdomarnas särbehandling vid sjukvårdsbesök 
kan av den anledningen förstås utifrån stigmans påverkan på en individ. Detta kan 
förklara varför ungdomarna känner ångest och stress. Sjukvårdens bemötande behöver 
avsiktligen inte vara diskriminerande, utan diskriminering sker oavsiktligt om en individ 
stigmatiseras enligt Goffman (2011). Med bakgrund av empirin kan teorins påstående 
ifrågasättas. Detta med anledning av båda samordnarna beskriver att ungdomarna får ett 
annat typ av bemötande när de är med vid läkarbesöken. Därför ställer vi oss kritiska till 
Goffmans (2011) påstående, att all diskriminering sker oavsiktligen.  
 
5.3.2 Vad händer sen?  
Arbetscoacherna och socialsekreteraren har utifrån sitt myndighetsperspektiv inte samma 
dagliga kontakt med ungdomarna som de andra intervjudeltagarna. De träffar inte 
målgruppen lika ofta och har därför inte givit fler perspektiv än det som tidigare nämnts i 
studien. Begreppen ovisshet, osäkerhet och oklarheten är återkommande i samordnarnas 
och ungdomspedagogens intervjuer. Samordnarna berättar att när gymnasielagen kom 
firades det bland ungdomarna. Kort därpå började en stress byggas upp bland målgruppen 
då det inte förstod hur de skulle klara av lagens krav förklarade samordnare 2. Många 
ungdomar började ställa sig frågan, vad händer sen. Samordnare 1 förtydligar detta 
genom följande citat:  
 

Några klara regler för gymnasielagen fanns det inte, du ringa den instansen du tror har svaret, 
migrationsverket tror man har svaret men nej dem har inte svaret. Vad säger 
migrationsdomstolen? Vad säger om du ringer socialtjänsten? Vad är det för regler som 
gäller? Vad har ni för ansvar för att det känns gungigt och därmed säger jag då också att jag 
kanske inte har nått rätt instanser men jag ringer ofta en, det finns en rådgivning med jurister, 
som jag ringer och kontakter, hur gör vi här? Och dem har inte svaret heller. För det är ju för 
mig en oerhört osäkerhet och det påverkar dem väldigt. 
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Ungdomspedagogen benämner en liknande bild och förklarar att detta märks på 
ungdomarna genom den oron de känner. Det är en oro för framtiden. Ungdomarna hinner 
inte lugna sig innan oron är ifatt dem vilket gör att risken för psykisk ohälsa ökar. 
Fortsättningsvis berättar ungdomspedagogen att de ensamkommande ungdomarna som 
omfattas av gymnasielagen saknar en trygghet i deras vardag. Ungdomarna får uppleva en 
ovisshet och oklarhet eftersom de inte kan planera sina liv. Samordnare 1 lyfter liknande 
diskussioner och påpekar att ungdomarnas saknad av trygghet ökar risken till att de 
utvecklar någon form av psykiska ohälsa. Samordnare 2 benämner att målgruppen har fått 
vänta mellan 15-20 månader innan de fick ett tillfälligt uppehållstillstånd via 
gymnasielagen. Detta har medfört att ungdomarna har levt utan någon form av trygghet i 
flera år som gjort att risken för psykisk ohälsa ökar.  
 
Samordnare 2 avslutar sin intervju med att förklara att hen är orolig för ungdomarnas 
framtid och att verkligheten kommer komma ikapp eftersom de aldrig får tid att bearbeta 
deras psykiska mående. Samordnare 1 avslutar sin intervju på liknande sätt och förklarar: 

 

Vad jag är rädd för är att det kommer upp 10 år senare när verkligheten kommer ifatt, allting, 
vad man har gått igenom om man inte får hjälp. 

 

Ungdompsedagogen förklarar att hen är orolig för ungdomarnas framtid och berättar likt 
samordnarna att en dag kommer verkligheten komma ikapp ungdomarna, eftersom de levt 
i ovisshet och osäkerhet i nästan sju år.  
 
Avslutningsvis nämner skolkuratorn och socialpedagogen hur målgruppens mående 
påverkas kortvarigt till det bättre om de får ett uppehållstillstånd via gymnasielagen i 
tretton månader. Målgruppen övergår snabbt till gamla tankar som de tryckt undan eller 
till nya bekymmer som kommer fram. Detta repeteras eftersom de måste ansöka om nytt 
uppehållstillstånd och att de ständigt känner en osäkerhet och ovisshet om deras nya 
ansökan kommer godkännas. 
 
Ovissheten och osäkerheten målgruppen känner över framtiden är något som också kan 
förstås utifrån Manhica (2017) och Siedel och James (2019) studier. Att vänta på besked 
är en av de största omständigheterna till varför en ensamkommande ungdom känner oro 
eller bekymmer menar författarna. Målgruppen vet inte hur deras framtid kommer att se 
ut och därför skapas det en känsla av ovisshet. Att ungdomarna inte känner en trygghet 
ifall de kommer besvara gymnasielagens krav ökar därav risken till psykisk ohälsa. 
Manhica (2017) skriver dessutom att människor med permanent uppehållstillstånd har 
bättre psykisk hälsa än dem utan. Detta kan kopplas till ensamkommande ungdomarna 
som omfattas av gymnasielagen. Hade de exempelvis haft ett permanent 
uppehållstillstånd hade fokus istället varit på att integrera sig i samhället än att vara orolig 
på om hen får stanna i landet. 
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Wenneberg (2011) förklarar att kunskap överförs och konstrueras genom att individer 
samspelar med varandra. Socialarbetarna berättar att lagen kan vara svår att förstå samt 
att den kan vara svår att tillämpa. När ungdomarna då vänder sig till socialarbetarna och 
de inte kan poängtera hur det faktiskt ligger till överförs osäkerheten till ungdomarna. 
Detta skapar en förståelse för varför ungdomarna känner känslor av ovisshet och oklarhet. 
Berger och Luckmann (2011) påstår att ska en individ överta en annan social verklighet 
behöver hen känna meningsfullhet i samspelet mellan hen och andra individer eller 
samhällsinstanser. Bemöter ungdomarna samhällets instanser som återger en osäkerhet 
genom att de inte har klara regler kring gymnasielagens tillämpning  kommer det påverka 
den meningsfullhet som krävs för att ungdomen ska överta den sociala verkligheten. 
Meningsfullheten påverkas på grund av att ungdomarna inte får några klara och tydliga 
riktlinjer kring tillämpning av gymnasielagen. I sin tur kommer osäkerheten spegla 
målgruppen då ungdomarna kommer få svårigheter i att överta samhällets normer och 
värderingar.  
 
 

6. Diskussion & Slutsats  
Under detta kapitel kommer resultatets slutsats och diskussion presenteras för att sedan 
avsluta med förslag på vidare studier.  
 
6.1 Slutsats  
Studiens syfte har varit att skildra socialarbetares upplevelser av ensamkommande 
ungdomar som omfattas av gymnasielagen, psykiska ohälsa. Fokus har varit att framhäva 
en samlad bild av olika yrkesbefattningar inom socialt arbete där studien utgått ifrån tre 
frågeställningar. Resultatet av frågeställningarna kommer skildras nedan. 
  

- Hur beskriver socialarbetarna, att de arbetar med ensamkommande ungdomars 
psykiska ohälsa i relation till gymnasielagen?  

 
Det centrala inom arbetet med målgruppen var att både vägleda och samtala. Samtalen 
kunde ske på olika sätt beroende på vilken yrkesbefattning socialarbetarna har. 
Socialarbetarna som arbetade på en myndighet har inte det vardagliga och stöttande 
samtalen, utan samtalen var till för att få en bild av deras psykiska hälsa. Socialarbetarna 
som arbetade på boende och skola hade en mer daglig kontakt med målgruppen, därav var 
samtalen av en mer stöttande karaktär. Syftet med samtalen var att visa att det finns vuxna 
som bryr sig och att få ungdomarna att våga samtala om deras psykiska mående. 
Vägledningen socialarbetarna hade för målgruppen var liknande för alla 
yrkesbefattningar, men samordnarna och ungdomspedagogen var mer deltagande i sin 
vägledning. Alla deltagare i studien framhävde att de inte hade några behandlande samtal 
och försökte därför vägleda ungdomarna till att ta kontakt med sjukvården.  
 

- Vilka risker och möjligheter med gymnasielagen diskuterar socialarbetarna i 
deras yrkesroll för de ensamkommande ungdomarna?  

 
Samtliga intervjudeltagare identifierade fler risker än möjligheter för målgruppen. En risk 
som socialarbetarna framhävde var att ungdomarna får ta ansvar som de inte alltid är 

30(36) 
 



  

kapabla till. Ungdomarna har olika förutsättningar till att klara av sina studier och 
boendesituation, vilket är en risk för ungdomarna påpekar socialarbetarna. Olika sociala 
nätverk och ungdomarnas förmåga att hantera lagens krav betraktas av socialarbetarna 
som ännu en risk. Detta styrker att ungdomarna har olika förutsättningar att hantera de 
ställda kraven vilket i sin tur ökar risken att målgruppen utvecklar psykisk ohälsa. 
Möjligheterna socialarbetarna beskrev var att målgruppen får en chans att fullfölja sina 
studier och stanna i landet. Att få en chans att stanna i landet och fullfölja sina studier 
möjliggör för ungdomarna att integreras i samhället.  
 

- Vilken betydelse menar socialarbetarna att gymnasielagen har för 
ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa? 

 
Intervjudeltagarna beskriver att ungdomarna far illa av osäkerheten lagen framkallar. 
Osäkerheten grundar sig i ovissheten om ungdomen kommer få permanent 
uppehållstillstånd vilket skapar en oro för framtiden. Detta gör det svårare att kunna 
planera sitt liv, vilket de också tidigare har haft problem med innan de fick 
uppehållstillstånd via gymnasielagen. Allt ovan förklarar intervjudeltagarna som väldigt 
stressfullt för målgruppen och att de därför löper större risk av att drabbas av psykisk 
ohälsa. Utöver det som nämns upplever ungdomarna en enorm stress och press eftersom 
de måste få godkända studieresultat. Detta gör att ungdomarna upplever ångest förklarar 
socialarbetarna. Resultatet visade även att en del av ungdomarna inte blivit bra bemötta 
inom sjukvården. Ungdomarna upplever då en känsla av ångest eftersom de inte vet vart 
de ska vända sig. Avslutningsvis förklarar intervjudeltagarna att om det infaller ett extra 
stressmoment för ungdomen gör det att hens vardag fallerar. Målgruppen är inte kapabla 
till att hantera ytterligare stressmoment och är därför extra sårbara för psykisk ohälsa.  
 
6.2 Resultatdiskussion  
Studiens resultat visade att psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar som 
omfattas av gymnasielagen är vanligt förekommande inom studiens omfång. Resultatet 
visade att det var flera faktorer som gjorde att gymnasielagen ökade risken till att 
ungdomarna upplever psykiska ohälsa. Tidigare forskning som lyfts fram i studien har 
styrkt det resultatet har visat, att ensamkommande ungdomar är en sårbar målgrupp. En 
markant faktor som belyses i studien är hur lagen framhäver en osäkerhet och otydlighet. 
Denna osäkerhet och otydlighet speglas inte bara på ungdomarna utan även på 
kommunerna. Intervjudeltagarna har förklarat att olika kommuner har hanterat 
ungdomarnas situation olika. Vanligen är det fler kommuner som valt att inte hjälpa 
ungdomarna i deras boendefråga. I en av studiens kommun har boendet tillgodosetts för 
ungdomarna vilket har visat ett minskande av stressorer i ungdomens vardagen.  
 
Ungdomars sårbarhet för psykisk ohälsa är likt det som vi tidigare känt till genom tidigare 
forskning. Det denna studien ytterligare synliggör är hur gymnasielagen inte tar hänsyn 
till ungdomarnas olika förmågor. Lagen skapar ett elitistiskt tänk då ungdomar som har 
svårigheter, inte klarar av kraven. Om ungdomarna exempelvis haft olika svåra 
asylprocesser eller kommer från skilda skol och familjebakgrunder kan kraven att klara av 
skolan uppfattas som olika svårt. De mest utsatta ensamkommande ungdomar får därför 
inte det stöd de behöver, utan bara de med bäst förutsättningar ges rätt verktyg till att få 
permanent uppehållstillstånd. Denna omständighet ökar ungdomarnas stress. Ökningen av 
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målgruppens stress är något som gör dem mer sårbara för psykisk ohälsa enligt studiens 
tidigare forskning. Mot bakgrund av den forskningen och studiens resultat har 
gymnasielagen en roll som gör ungdomarna mer sårbara för psykisk ohälsa.  
 
Utifrån det som diskuterats är socialarbetarnas arbete med denna målgrupp av betydelse. 
Det som framkommit är att socialarbetarnas arbetsmetoder för målgruppen är samtal och 
vägledning. Kritiska reflektioner till socialarbetarnas val av arbetsmetod kan göras utifrån 
den tidigare forskningen. Det forskningen visar är att socialarbetare i arbete med denna 
målgrupp ska förbereda dem på en eventuell utvisning. Det som framkommer i denna 
studie gällande arbetet med målgruppen är att den stöd och hjälp ungdomarna får, inte 
förbereder dem på en eventuell utvisning. Målgruppen innehar endast tillfälliga 
uppehållstillstånd och riskerar därför att utvisas. Därför riktar vi kritik mot att 
arbetsmetoderna inte förbereder ungdomarna på detta.  
 
Studien är av betydelse för socialt arbete då det visar på hur viktigt arbetet med 
målgruppen är. I studiens inledande skede benämndes det att gymnasielagen kom till som 
en extra möjlighet för målgruppen att få ett permanent uppehållstillstånd. Utifrån studiens 
resultat ställer vi oss kritiska till denna möjlighet med tanke på vilka risker lagen medför. 
Ungdomarna inom studien lider eller har högre risk av att drabbas av psykisk ohälsa.  
 
6.3 Vidare studier  
Vidare studier är av betydelse för denna specifika målgrupp eftersom det skapar en större 
bild av hur ungdomarnas psykiska hälsa är. Detta med tanke på att målgruppen är en ny 
grupp i samhället och att det av den anledningen är ett underbeforskat ämne. Mer kunskap 
kring kravsättningens påverkan på ensamkommande ungdomars psykiska hälsa är 
relevant för arbetet med ungdomarna. Denna kunskap kan bidra med verktyg i 
socialarbetarnas arbete med ensamkommande ungdomar och därav ge ungdomarna rätt 
förutsättningar till att klara av det svenska samhällets krav.   
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Bilagor  

Bilaga 1  

Informationsbrev 

Om medverkan i uppsats kring socialarbetares upplevelser av ensamkommande 
ungdomars psykiska hälsa i relation till gymnasielagen 
Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitet i Växjö som går i 6 terminen och ska 
skriva vårt examensarbete. Vi har valt att i denna uppsats skriva om socialarbetares 
upplevelser kring ensamkommande ungdomars psykiska hälsa i relation till 
gymnasielagen eftersom det är ett område som vi tycker är intressant och värt att 
uppmärksammas. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse och bidra med ny 
insikt med målgruppens psykiska hälsa. 

Du som deltagare kommer få medverka i en intervju där fokus är dina erfarenheter och 
uppfattningar kring ämnet. Vi kommer att ställa frågor till dig där du kan avbryta när du 
vill utan att medge varför under samtalet. Du behöver inte heller svara på frågorna om du 
inte vill. Med ert samtycke önskar vi att få spela in intervjun får att korrekt kunna citera er 
i uppsatsskrivandet. Uppsatsen kommer att följa konfidentialitetskravet vilket innebär att 
du som medverkar kommer att avidentifieras där inga namn kommer att nämnas i 
uppsatsen. Materialet kommer endast vara tillgänglig för personer knuta till uppsatsen och 
kommer raderas när uppsatsen är godkänd. 

Intervjun beräknas ta ca 60 min och görs på plats som du väljer. 
  
Med vänliga hälsningar 
Drin Shasivari 
Tony Neemeh Attaalla  
  

Drin Shasivari Tony Neemeh Attaalla 
drin_93@hotamil.com                                                                   tony61@live.se  

Per Eisele (handledare) 
Per.eisele@lnu.se 
  

Bilaga 2 
Samtycke till deltagande i uppsatsen 
  
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna uppsats där vi undersöker hur 
socialarbetares upplevelser av ensamkommande ungdomars psykiska hälsa i relation till 
gymnasielagen. Läs igenom detta noggrant och ge ditt samtycke genom att skriva under 
med din namnteckning nedan. 
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Medgivande  
  
·       Jag har tagit del av informationen kring uppsatsen och är medveten om 
hur den kommer att gå till och den tid den tar i anspråk 
·     Jag deltar i denna studie helt frivilligt 
·     Jag är medveten om att jag när som helst under intervjuns gång kan 
avbryta mitt i deltagandet utan att ange skäl. 
·    Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de behöriga kommer 
att ta del av detta material.  
  
………………………………….. 
Namnteckning 
  

Bilaga 3  

Intervjufrågor  

Inledande frågor ”kan vara bra att ha frågor” 

Vilket kön identifierar du dig som? 

Vilket år är du född? 

Vad har du för utbildning? 

Vad arbetar du med/som idag för tillfället och hur länge har du arbetat inom detta?  

Vad har du tidigare arbetat med? 

Djupare frågor 

Vad menar du är psykisk ohälsa? 

-        Vilka faktorer menar du påverkar individens psykiska hälsa/ohälsa och varför? 

Hur arbetar du/ni på arbetslaget med personer som upplever psykiska hälsoproblem? 

Hur upplever du ensamkommande ungdomars psykiska hälsa är i relation till 
gymnasielagen? 

-          Vilka faktorer medför gymnasielagen av de faktorerna som du tidigare nämnt? 

I vilken kontext/sammanhang upplever du att den psykiska ohälsan framkommer bland 
ungdomarna? 

Hur upplever du att ungdomarna hanterar den psykiska ohälsan? 

-          Hur förhåller du dig till det? 
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Upplever du att det finns skillnader eller likheter i hur du och ungdomarna upplever 
psykisk ohälsa?  

Vilka möjligheter upplever du att gymnasielagen tillför ungdomarna och varför? 

Vilka risker upplever du att gymnasielagen tillför ungdomarna och varför? 

På vilka sätt tycker du lagen är integrationsfrämjande eller inte? Varför? 

Upplever du att ungdomarnas situation skulle kunna se annorlunda ut ifall de haft ett 
permanent uppehållstillstånd, varför? 

Hur upplever du att kunskapsläget ser ut bland ungdomarna avseende psykisk ohälsa? 

Hur arbetar och förhåller du dig till ungdomars psykiska ohälsa? 

Finns det något mer du känner att du vill tillägga?  
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